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Ñîáîðí³ñòü ÷è ôåäåðàòèâí³ñòü?

1	Не так давно львівська громадськість гідно провела в останню дорогу професора Ярослава 
Дашкевича. Було чимало некрологів. На дев’ятий і сороковий дні місцеві та загальноукраїнські 
газети віддали належне патріархові української (і не лише) науки, його принциповості та 
елітарності. Проте досі не полишає відчуття якоїсь суспільної вини: чи завжди ми, галичани 
(як, до речі, українці взагалі), цінуємо свою еліту більше за життя, аніж після смерті? Аби не 
бути голослівним, пропоную статтю покійного професора «Майбутня Україна: федерація?»,  
надруковану в газеті «Слово» в червні 1991 р. Будучи депутатом Львівської обласної ради 
Першого демократичного скликання, ще тоді я звертав на неї увагу керівників депутатського 
корпусу,  однак у шумі Галицьких асамблей ніхто цього не почув. Безумовно, що вектор цих 
Асамблей – економічний, але інші аспекти в державному масштабі не було належно враховано – 
економіку не можна розглядати поза суспільно-політичним і геополітичним контекстами. 
Сучасні сподівання наших сусідів, що, мовляв, Україну не можна і не треба завойовувати, її 
можна купити – підтверджують ненове бажання як вітчизняних неофедералістів, так і зов-
ніш ніх імперських реваншистів щодо декомпозиції (вислів російських політологів) України.

Перебираючи свій архів, знову натрапив на вже пожовклу, колись відкладену газетну 
сторінку… Чому думки видатного вченого не були використані тоді та не використовуються й 
нині для уникнення нагаданих спекуляцій адміністративно-територіальним устроєм України в 
плані протиставлення природної соборності нації – вузькопартійним забаганкам федералізації 
країни? Чому влада в Україні і досі дослуховується не до порад науковців, а до політичних, часто 
пустопорожніх заяв партійних псевдолідерів? Адже у такий спосіб протиставляємо не лише 
соборність федералізмові,  інтеграцію – регіоналізації,  а й знання – невігластву,  майбуття 
розвитку самодостатньої держави – її розпаду. «Якби ми вчились так, як треба», то знали 
б, що т. зв. «западенці» (вислів радянських часів) не вживали словосполучень Східна, Південна 
чи Центральна Україна, а говорили коротко: Велика Україна і за таку переживали. Там, на 
Великій Україні, – Голодомор, репресії, бомбардування, засуха. Тішилися її успіхами, якщо такі 
траплялися. Якби ми це знали, то у нас не було б старих і новітніх творців зловмисних ідейок 
федералізації України, свавільного перетворення всеукраїнського громадсько-політичного 
об’єднання «Руху» в кишенькову партійку; не було б у ВР амбітних львівських Тарасиків, які 
бігають від однієї партії до іншої. А мали б, нарешті, серйозне ставлення до інтелекту як 
потужного ресурсу спільноти, «свою мудрість, опрацьовану сучасну українську національну 
Ідею – «Україна: соборна, українська і гідна людини» –як доктринальну систему духовно-
інтелектуального забезпечення процесів державотворення і націєстановлення. 

Це має знати не лише суспільний загал, а насамперед – політичні лідери, що присягають 
на Конституції України та Пересопницькому Євангелії служити єдиному українському 
народові, його соборній, унітарній і соціальній державі. Чи не пора знайти суспільний 
консенсус і жити за Конституцією України, припинити безконечне її переписування «під 
себе»,  під якусь свою регіональну ідею,  звідки вона б не пропонувалася, яку, за Дашкевичем, 
хтось «записав у передвиборній програмі» та ще на догоду сусідові; а водночас заборонити 
політиканам зомбувати Україну постколоніальними прикметниками на кшталт – радянська,  
соціалістична,  федеративна,  інтернаціональна тощо. Слід чесно сказати усій соборній нації: 
Україна нині, і передусім, не зі своєї вини є, на жаль, етно-інтелектоцидною. І кому на користь, 
щоб вона не реалізувалася, ставши вільною, конкурентоспроможною, демократичною, 
духовно-інтелектуально і національно відродженою та шановною у світі... Не Конституція 
винна у розбалансуванні влади, у спекуляції картою суспільно-політичного і державного 
устрою України, а любов (чи нелюбов) до неї високих урядових чинів.

Перед Вами стаття Ярослава Дашкевича, яка, незважаючи на те, що є ровесницею 
Незалежності України,  не втратила своєї актуальності і, мабуть, ще довго не втрача тиме. 

© С.Й. Вовканич, 2010.
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Ó ìîºìó ðîçóì³íí³ (à òàêîæ âèõîäÿ÷è ç òåîð³¿ äåðæàâè òà ïðàâà) ïîíÿòòÿ 
ôåäåðàë³çìó ïðÿìî ñóïåðå÷èòü ³äå¿ ñî áîðíîñò³. Щå ïåðåä âèáîðàìè äî Вåðõîâíî¿ 
Ðàäè ÓÐÑÐ ç’ÿâèëèñÿ ãàñëà, ùî ïðîïîíóâàëè îáì³íÿòè ³äåþ ñîáîðíîñò³ íà ³äåþ 
федеративності – внутрішньої федеративності «земель» України, не підводячи, 
çðåøòîþ, ï³ä öþ îñ òàííþ ³äåþ æîäíî¿ íàâ³òü ëîã³÷ íî¿ áàçè. Ç³ ñâ³òîâî¿ ïðàêòèêè 
â³ äîìî, ïî ñóò³, òðè âàð³àíòè ôåäåðàòèâíîñò³:

1) òàêà, ùî ñêëàäàëàñÿ ³ñòî ðè÷íî çíèçó, êîëè äî ïåðâ³ñíîãî äåðæàâîòâîð÷îãî 
ÿäðà ïîñòóïî âî ïðèºäíóâàëèñÿ äàëüø³ çåìë³, òåðèòîð³¿, äåëåãóþ÷è ÷àñòèíó ñâî¿õ 
ïðàâ öåíòðîâ³ ôåäåðàö³¿,— òàê áóëî ç êàíòîíàìè Øâåéöàð³¿, øòàòàìè ÑØА;

2) íàêèíåíà çãîðè, íàïðèêëàä, îêóïàö³éíîþ âëàäîþ, àáè øòó÷ íî ïåðåøêîäèòè 
óòâîðåííþ ì³ö íîãî öåíòðó, ÿêèé ì³ã áè ñòàòè çàãðîçîþ äëÿ ñóñ³ä³â (ñó÷àñí³ 
Фåäåðàòèâíà Ðåñïóáë³êà Í³ìå÷ ÷èíè, Аâñòð³ÿ, ñôîðìîâàí³ ï³ä äèêòàòîì íà 
ôåäåðàòèâí³é ï³ä ñòàâ³, ùîá íå äîïóñòèòè äî â³ä ðîäæåííÿ í³ìåöüêîãî ³ìïåð³àë³ç ìó 
– цілком зрозуміло, що федеративність тут ознака не сили, а слабкості держави);

3) псевдофедеративність у двох модифікаціях – за порівняно де мократичних, 
àëå ÷àñòî é äèêòà òîðñüêèõ ðåæèì³â Цåíòðàëüíî¿ òà Ï³âäåííî¿ Аìåðèêè (íàïðèê-
ëàä, Бðàçèë³ÿ, Ìåêñèêà), â ÿêèõ ï³ä ñëîâîì «ôåäåðàö³ÿ» ðîçóì³ þòü øèðîêå 
самоврядування  про вінцій,  і  –  друга  модифікація  –  псевдофедеративність 
ðîñ³éñüêî ãî çðàçêà, âèêîíàíà ó âèãëÿä³ ÑÐÑÐ, ÐÐФÑÐ, ó ÿêèõ îáñÿãè ñà-
ìîâðÿäóâàííÿ ïðîâ³íö³é ³ç ãó÷ íèìè íàçâàìè ðåñïóáë³ê ìåíø³, í³æ çà 
ëàòèíîàìåðèêàíñüêèõ äè êòàòóð.

Ó íàñ ³ â íàø ÷àñ ³äå¿ ôåäåðà ë³çàö³¿ ïðàêòè÷íî âò³ëèëèñÿ â òîìó, ùî 
ïîñèëèëèñü àâòîíîì³çàö³éí³ ðóõè â îêðåìèõ ðåñïó áë³êàõ, äî òîãî æ ö³ ðóõè ÿâíî 
ìàþòü ï³äòðèìêó ìîñêîâñüêîãî öåíòðó é ïåðåòâîðþþòüñÿ íà çíà ðÿääÿ áîðîòüáè 
ïðîòè òàê çâàíî ãî ñåïàðàòèçìó ðåñïóáë³ê. Çà âñ³ º¿ ìîº¿ ãëèáîêî¿ ñèìïàò³¿ äî 
òà êèõ íàðîä³â ÿê àáõàçö³, îñåòèíè â Гðóç³¿, ãàãàóçè â Ìîëäîâ³, íå ï³äëÿãàº 
ñóìí³âó, ùî ¿õ âèêîðèñòîâóþòü ó áîðîòüá³ ïðîòè Òá³ë³ñ³ òà Кèøèíåâà, ÿê ³ 
ïîëÿê³â ó áîðîòüá³ ïðîòè В³ëüíþñà. Òà ùå é äóæå õèòðî àêöåíòóþòü íà ñïðàâ ä³ 
реальній національній нетолерантності «нових» націоналіз мів – грузинського, 
ìîëäàâñüêî ãî (÷è ìîëäàâñüêî-ðóìóíñüêîãî), ëèòîâñüêîãî. Ó ôåäåðàòèâí³é Ðî ñ³¿ 
íàðîñòàþòü ñóïåðå÷íîñò³ ì³æ àâòîíîì³ÿìè (àáî êîëèøí³ìè àâ òîíîì³ÿìè, ÿê ¿õ 
óæå íàçèâàþòü) òà ôåäåðàòèâíèì öåíòðîì.

В Óêðà¿í³ íå ìîãëà óòâîðèòè ñÿ íàâ³òü ïðèáëèçíî àíàëîã³÷íà äî ñòàíîâèùà â 
Çàêàâêàçç³, Ìîë äîâ³, Ïðèáàëòèö³ ñèòóàö³ÿ, áî «íîâèé» óêðà¿íñüêèé íàö³îíà ë³çì 
(якщо він узагалі  існує) не має навіть можливості –  за  ба жання – вдатися хоча б 
äî óòè ñê³â ðîñ³ÿí, ùî ïîäåêóäè óòâî ðþþòü êîìïàêòíî çàñåëåí³ åòí³÷ í³ îñòðîâè, à 
ïåðåâàæíî ôîðìó þòü óêðà¿íñüêî-ðîñ³éñüêå ÷åðåç ñìóææÿ, äî ÿêîãî í³áèòî ìàº 
íåçàáàðîì äîëó÷èòèñÿ óêðà¿íñüêî-êðèìñüêî-òàòàðñüêî-ðîñ³éñüêå ÷åðåçñìóææÿ 
â Кðèìó. Çà òàêî¿ ñèòóàö³¿, õî÷ ÿê öå íå äèâíî é ñóì íî, ò³ óêðà¿íñüê³ äåìîêðàòè, 
ùî ïðîïàãóþòü ³äåþ ðåã³îíàë³çàö³¿, òîáòî òåðèòîð³àëüíîãî ïîä³ëó ñî áîðíî¿ Óêðà¿íè, 
ïîäàëè ñîá³ ðó êè ç ðîñ³éñüêèìè øîâ³í³ñòàìè, ÿê³ ï³ä öèì æå ôåäåðàë³ñòè÷íèì ãàñëîì 
ïðîïàãóþòü àâòîíîì³çà ö³þ íà ñëîâàõ, à ñåïàðàòèçì íà ä³ë³ Äîíåöüêî-Кðèâîð³çüêîãî 
áà ñåéíó, ò. çâ. Íîâîðîñ³¿, Кðèìó. Цþ îñòàííþ àâòîíîì³çàö³þ âæå çä³éñíåíî, ÿê óñ³ì 
ÿñíî, íàïåâíî íå çàäëÿ òîãî, ùîá çàáåçïå÷èòè ïðàâà ìàéæå ì³ëüéîííîãî óêðà¿í ñüêîãî 
íàñåëåííÿ Кðèìó, äëÿ ÿêîãî íå ³ñíóº ³ íå ³ñíóâàòèìå æîäíî¿ óêðà¿íñüêî¿ øêîëè, 
ÿê òàêîæ íå çàäëÿ òîãî, ùîá ãàðàí òóâàòè ïðàâà êðèìñüêîòàòàðñüêî¿ ìåíøèíè. Ó 
Кðèìó ï³ä âèâ³ñêîþ ôåäåðàë³çàö³¿-àâòîíîì³çàö³¿ çä³éñíþºòüñÿ øîâ³í³ñòè÷íà äèê-
òàòóðà ðîñ³éñüêî¿ ïàðòîêðàò³¿, ÿêà åêîíîì³÷íî áàçóºòüñÿ íà ñòðèæö³ êóïîí³â îä 
ï³âäåííîêðèìñüêî¿ êóðîðòíî¿ çîíè. ßêùî äå ìîêðàòè (ò³, ùî äàë³ ïðîïàãóþòü 
ôåäåðàë³çàö³þ-ðåã³îíàë³çàö³þ) ïî òóðàòèìóòü òàêîìó ïðîöåñîâ³, òî â³í îõîïèòü ³ç 
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Соборність чи федеративність?

çàêîíîäàâ÷èì îôîðìëåííÿì, òðåáà äóìàòè, Äîíêðèâáàñ, ò. çâ. Íîâîðîñ³þ, Çà êàðïàòòÿ, 
ìîæå, é ³íø³ «çåìë³». ßêåñü äèòÿ÷î-íà¿âíå çàõîïëåííÿ Гàëèöüêîþ àñàìáëåºþ 
багатьом не  дає можливості  зрозуміти, що  такий  галицький  сепаратизм –  вода на 
ìëèí ñåïàðàòèñòàì, øî â³í³ñòàì, ÿê³ ïðàãíóòü ðîç ÷ëåíóâàòè ñîáîðíó Óêðà¿íó. Щîá 
íå áóòè ãîëîñë³âíèì, âêàæó íà â³äñóòí³ñòü ðåàëüíîãî ñïðîòèâó Гàëèöüê³é àñàìáëå¿ â 
ïàðòîêðàòè÷íîìó Кèºâ³ òà â Ìîñêâ³ é íà ïîáëàæëèâå ïîïëåñêóâàííÿ ïî ïëå÷àõ óñ³õ òèõ 
÷èíîâíèê³â òðå òüî¿ ðàäÿíñüêî¿ âëàäè â Гàëè÷è í³, ùî ðåêëàìóþòü Гàëèöüêó àñàìáëåþ 
ÿê çä³éñíåííÿ ³äåé ôå äåðàë³çàö³¿, ÿê³ çàïèñàâ õòîñü òàì ó ñâî¿é ïåðåäâèáîðí³é ïëàò-
ôîðì³. Íà ÿêåñü ôàíòàñòè÷íå çà ñë³ïëåííÿ ñêèäàºòüñÿ òâåðäæåí íÿ ëüâ³âñüêî¿ äóæå 
ïàòð³îòè÷íî¿ ïðåñè, ùî ó Ëüâîâ³, ìîâëÿâ, áó äóþòü «ñóâåðåííó Óêðà¿íó â îê ðåìî âçÿò³é 
îáëàñò³» («Çà â³ëüíó Óêðà¿íó», 4 êâ³òíÿ 1991 ð.). Ðóïîðè êîìïàðò³éíî¿ ïðîïàãàíäè 
ïåðåñòàëè íàêîïè÷óâàòè çâèíó âà÷åííÿ â ãàëèöüêîìó ñåïàðàòèç ì³ ñàìå òîä³, êîëè 
ç’ÿâèëèñÿ éîãî äîêàçè ó âèãëÿä³ Гàëèöüêî¿ àñà ìáëå¿. А äîòè òàê³ çâèíóâà÷åííÿ 
ëóíàëè äîñèòü ÷àñòî… Гàëè÷èíó íåáåçï³äñòàâíî ââàæàëè ³ ââàæà þòü óêðà¿íñüêèì 
Ï’ºìîíòîì. Аëå Ï’ºìîíò â îá’ºäíàí³é íåôåäåðàòèâí³é Іòàë³¿ í³êîëè íå áóâ îêðå ìîþ 
àâòîíîìíîþ «çåìëåþ» ³ íå ìàâ îñîáëèâèõ ïðèâ³ëå¿â. Ç ïî ë³òè÷íîãî é ïîë³òîëîã³÷íîãî 
ïî ãëÿäó ³ ãàëèöüêèé, ³ íîâîðîñ³é ñüêèé, ³ êðèìñüêèé ñåïàðàòèçì— ÿâèùà îäíîãî 
ãàòóíêó. А ÿêùî ñòâîðþâàòè ôîðóìè ÷è îá’ºäíàííÿ, ïîêëèêàí³ ðîçâ’ÿçóâàòè âàæëèâ³ 
ñóñï³ëüíî-åêîíîì³÷í³ ïèòàííÿ, òî íå ðåã³îíàëüí³ (çäàòí³ îïðàöþâàòè ïàðòèêóëÿðí³ 
ïðîãðàìè), à çàãàëüíîóêðà¿íñüê³, íà êøòàëò õî÷à á Íàö³îíàëüíîãî êîíãðåñó.

Çã³äíî ç³ ñòàðèì ðèìñüêèì ïðàâèëîì «êîìó íà êîðèñòü?» ñïðîáóþ â³äïîâ³ñòè 
íà öå çàïè òàííÿ. Фåäåðàë³çàö³ÿ ÷è ðåã³îíàë³çàö³ÿ Óêðà¿íè ïîòð³áíà, ïî-ïåðøå, 
Ìîñêâ³, ùîá:

1) íå äîïóñòèòè äî óòâîðåííÿ â Óêðà¿í³ ºäèíî¿ ñîáîðíî¿ ñèëè, çäàòíî¿ äàòè 
íàëåæíó â³äñ³÷ òî òàë³òàðèçìîâ³ öåíòðó;

2) ðîçêîëîòè ñîáîðíó Óêðà¿íó íà ñåïàðàòí³ ðóõè, ÿê³ ïðîñèòè ìóòü äîïîìîãè â 
öåíòðó ³ ïðè íàãîä³ âîþâàòèìóòü ì³æ ñîáîþ òà (çã³äíî ç çàêîíàìè «íîâîãî» íàö³îíàë³çìó 
– тут уже байду же, українського чи російського) із сусідами через межу;

3) íå äîïóñòèòè äî ³íòåãðóâàí íÿ óêðà¿íñüêî¿ íàö³¿, ïðîïàãóþ ÷è ³äå¿, ùî ¿¿ 
ñóáåòíîñè (âîëèíÿêè, çàêàðïàòö³, áóêîâèíö³, ãàëè ÷àíè, ïîäîëÿêè òîùî) ìàþòü 
ñâî¿ óÿâí³ îêðåì³ ³íòåðåñè, ÿê³ øòîâ õàþòü íà øëÿõ ôåäåðàë³çàö³¿;

4) ïîä³ëÿþ÷è Óêðà¿íó íà «çå ìë³», íå äîïóñòèòè äî óòâîðåííÿ ì³öíîãî 
ðåñïóáë³êàíñüêîãî öåíò ðó, à íà íàñòóïíîìó åòàï³ ï³äïî ðÿäêóâàòè áåçïîñåðåäíüî 
Ìîñêâ³, í³âåëþþ÷è äåðæàâíó ñòðóêòóðó é äåðæàâí³ êîðäîíè Óêðà¿íè ÿê ö³ëîãî. 
Вñå öå çã³äíî ç çàãàëüíî çðîçóì³ëèì ïðèíöèïîì, ùî ïî êðàÿíó íà øìàòêè 
êîëèøíþ ºä í³ñòü çíèùèòè ëåãøå, í³æ íåïîêðàÿíó ºäí³ñòü. Íå ï³äëÿãàº ñóìí³âó, 
ùî æîäíà ôåäåðàë³çîâàíà ãîëà äåìîêðàò³ÿ óòâîðèòè åôåêòèâíèé îðãàí³çîâàíèé 
çàõèñò îä ÷óæîãî òîòàë³òàðèçìó íå çäà òíà. Вñ³ í³áèòî áà÷àòü, àëå âñ³ì íåñèëà 
çðîçóì³òè, ùî áîðîòüáà ïðîòè òîòàë³òàðíîãî Іðàêó âåëàñÿ íåùîäàâíî íàáàãàòî 
æîðñòîê³øè ìè òåðîðèñòè÷íèìè ìåòîäàìè, í³æ ò³, ùî ¿õ çàñòîñîâóâàâ íàâ³òü 
Саддам Хусейн: килимові авіа – бомбардування з масовими жер твами невинного 
íàñåëåííÿ, êðè âàâó ð³çàíèíó ö³ëèõ äèâ³ç³é äî ñèòü âàæêî ââàæàòè çà âèíàõ³ä 
ãóìàííî¿ äåìîêðàò³¿, òåîðåòè÷íî îçáðîºíî¿ ëèøå Äåêëàðàö³ºþ ïðàâ ëþäèíè.

Фåäåðàë³çàö³ÿ ÷è ðåã³îíàë³çàö³ÿ ñîáîðíî¿ Óêðà¿íè ïîòð³áíà, ïî-äðóãå, íîâî íàðî-
äæóâàí³é ïñåâäîäåìîêðàòè÷í³é íîìåíêëàòóð³, áî òàêèì ÷èíîì âèíèêàº ìîæëèâ³ñòü:

5) ³ì³òóâàòè ä³ÿëüí³ñòü (ùî õà ðàêòåðíî äëÿ ðàäÿíñüêî¿ áþðî êðàò³¿ âçàãàë³) â 
íîâîñòâîðþâà íèõ ôåäåðàòèâíèõ ñòðóêòóðàõ;

6) ãàðàíòóâàòè òàêó ñàìó ïî ç³ðíó ä³ÿëüí³ñòü äëÿ ò³º¿ ÷àñòèíè ïàðòîêðàò³¿, 
ÿêà òåîðåòè÷íî ìà ëà á ïåðåéòè íà äåìîêðàòè÷íó ÷è ïñåâäîäåìîêðàòè÷íó 
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платформу  –  в  цьому  останньому  випадку  участь  у  фіктивних  федератив них 
ñòðóêòóðàõ ìàëà á ñòàòè ïðåì³ºþ çà ïåðåõ³ä.

Думаю, що відповідь на запи тання «кому на користь?» – я, хоча б частково, 
äàâ.

Äî ÿêèõ íàñë³äê³â ïðèçâåäå é óæå ïðèçâîäèòü ïîøèðåííÿ é ðå àë³çàö³ÿ ³äåé 
ôåäåðàë³çàö³¿-ðåã³îíàë³çàö³¿ Óêðà¿íè? Цå:

1) çíèùåííÿ ³äå¿ ñîáîðíî¿ Óêðà¿íè òà ë³êâ³äàö³ÿ ñîáîðíî¿ Óê ðà¿íñüêî¿ 
äåðæàâè, ÿêà, çáåð³ãà þ÷è ºäí³ñòü, ìîãëà á ïðîòèñòîÿ òè öåíòðàë³çìîâ³ Ìîñêâè;

2) ïðèïèíåííÿ îñòàòî÷íî¿ ³í òåãðàö³¿ óêðà¿íñüêî¿ íàö³¿, ðîç âèòîê 
â³äöåíòðîâèõ ñóáåòíîñ³â, óâ³÷íåííÿ êàòåãîð³é «ãàëè÷àí», «çàêàðïàòñüêèõ 
ðóñèí³â», «íîâîðîñ³â», «âîëèíÿê³â», óòâîðåííÿ íåïåðåáîðíèõ áàð’ºð³â íà øëÿõó 
ðåàñèì³ëÿö³¿ (ïîâåðíåííÿ äî óê ðà¿íñòâà) ðîñ³éñüêîìîâíèõ óêðà ¿íö³â;

3) çáåðåæåííÿ ðîñ³éñüêèõ øî â³í³ñòè÷íèõ ñòðóêòóð ó Кðèìó òà ³íøèõ 
ï³âäåííî-ñõ³äíèõ ðåã³îíàõ, äå áóäå çàêð³ïëåíî ïåðåñë³äóâàí íÿ óêðà¿íñüêî¿ íàö³¿ â 
¿¿ í³áèòî âëàñí³é óêðà¿íñüê³é äåðæàâ³ (ÿê öå âæå ä³ºòüñÿ â êðèìñüê³é àâ òîíîì³¿); 
â öèõ àâòîíîìíèõ «çå ìëÿõ» óêðà¿íö³, çðåøòîþ, áóäóòü çë³êâ³äîâàí³ ÿê íàö³ÿ;

4)  встановлення  диктату  еко номічно  найсильнішого  регіону  (практично  – 
Äîíêðèâáàñó) íàä ³íøèìè, åêîíîì³÷íî ñëàáøèìè, òîáòî çàêð³ïëåííÿ â Óêðà¿í³ 
í³ êèì ³ í³÷èì íå êîíòðîëüîâàíîãî ïàíóâàííÿ â³éñüêîâî-ïðîìèñëîâî ãî êîìïëåêñó;

5) âèíèêíåííÿ òà çì³öíåííÿ áþðîêðàòè÷íî¿ íîìåíêëàòóðè ôå äåðàòèâíîãî 
рангу, яка всіма мо жливими засобами чинитиме опір можливій дефедералізації – 
ÿêùî á êîëèñü çäîðîâèé ïîë³òè÷ íèé ãëóçä óçÿâ â Óêðà¿í³ ãîðó;

6) ñòèìóëþâàííÿ ô³íàíñîâîãî êðàõó, áî óòðèìàííÿ äîäàòêîâèõ ³ çàéâèõ, 
âåëèêîþ ì³ðîþ ô³êòèâ íèõ àâòîíîìíî-ôåäåðàòèâíèõ ñòðóêòóð ëÿæå äîäàòêîâèì 
òÿãà ðåì íà óêðà¿íñüêîãî ïëàòíèêà ïî äàòê³â.

Кîðîòê³ âèñíîâêè.
Гàñëî ôåäåðàë³çàö³¿ âèñóíóëè é ï³äòðèìóþòü ó íàñ ÿê ïîë³òè÷ íå çàêëèíàííÿ:
àáî ïðîñòî áåçäóìíî, ùî º âå ëèêîþ ïîë³òè÷íîþ ïðîâèíîþ â òàêèé âàæêèé 

äëÿ Óêðà¿íè ÷àñ;
àáî çàäëÿ äåìàãîã³¿, áåç ïîë³ òè÷íîãî îá´ðóíòóâàííÿ, ùî º î÷åâèäíî íå 

ìåíøîþ ïîë³òè÷íîþ ïðîâèíîþ;
àáî ç ïðîâîêàö³éíîþ ìåòîþ, ùîá çáóäæóâàòè â³äîñåðåäí³ òåí äåíö³¿, ñêåðîâàí³ 

íà ðîçâàë Óêðà ¿íñüêî¿ äåðæàâè é ÷åðãîâå ðîç ÷ëåíóâàííÿ óêðà¿íñüêî¿ íàö³¿.
Вðåøò³, õî÷ó ïîñòàâèòè ñåáå íà ïîçèö³þ òèõ, ùî ââàæàþòü ñåáå äåìîêðàòàìè 

³, ïðîïàãóþ÷è ôåäåðàë³çàö³þ Óêðà¿íè, í³áèòî âèêîíóþòü ñâ³é äåìîêðàòè÷íèé 
îáîâ’ÿçîê. Íàéö³êàâ³øå é íàéïàðàäîêñàëüí³øå, ùî çà ñïðàâæ íüî¿ äåìîêðàò³¿, 
ÿêà ïåðåäáà÷àº ð³âíîïðàâí³ñòü óñ³õ ãðîìàäÿí, íà ðîä³â, íàö³é, øèðîêå ì³ñöåâå 
ñà ìîâðÿäóâàííÿ, âðåøò³, ðåàë³çà ö³þ âñ³õ ïðàâ ëþäèíè, çàáîðîíÿº áóäü-ÿêó 
дискримінацію,  жодна  федералізація  не  потрібна  –  бо  кого  й  від  кого  має 
çàõèùàòè àâ òîíîì³ÿ, íàä³ëåíà ÿêèìèñü îñîá ëèâèìè òåðèòîð³àëüíèìè ïðàâà ìè?

Îòæå, ùå ðàç: «êîìó íà êî ðèñòü?» Ìîæå, íà öå çàïèòàííÿ õòîñü â³äïîâ³ñòü 
³íàêøå?

Íàä³éøëî 01.07.2010 ð.
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