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відтак скромно перейменований на
голів обласних державних адміністра-
цій. Він повністю перейняв владу в ре-
ґіонах та нівелював роль місцевих
представницьких органів.

Правління здійснюється з одного
центру — «матєрі городов руських».
Реальна влада сконцентрувалася у од-
ній з її гілок — у президентській вер-
тикалі. Представницька та судова гіл-
ки влади de facto повністю підпоряд-
ковані президентурі. Неначебто є всі
передумови для ефективної та рішучої
побудови міцної Української держави.
Однак результати такого правління у
реґіонах за останні 10 років говорять
самі за себе.

Гіперконцентрація та гіперцентра-
лізація влади призвели до того, що не
тільки левова частка рішень, навіть
дріб’язкових, приймається у центрі.
Левова частка коштів, ресурсів, інвес-
тицій, які мали б обслуговувати всю
державу, осідають та працюють тільки
у Києві і тільки для вкрай вузького кола
людей. Реґіони упосліджуються і пово-
лі деґрадують. А це призводить до за-
гальної безнадії та апатії. Така центра-
лізація та концентрація влади вже
гальмує розвиток країни у цілому.

Ментально совєтизована та русифі-

кована «українська» номенклатура з
владного центру шаленими темпами
продовжує багатосторонню неоколо-
нізацію України. У цьому завзятті вона
зраджує навіть свої інтереси. Повніс-
тю підпорядкувавши Україну Росії,
вони неминуче втратять контроль над
ситуацією в економіці, а відтак стануть
марґіналами.

В Україні немає передумов для поя-
ви середнього класу. Гіперетатизм,
зведений до відстоювання інтересів
одного чи кількох кланів, розчавив
громадянина і власника. Бо ж бідний і
завжди залежний від влади ніколи не
стане громадянином і ніколи ні до
чого не доробиться.

Навіть міста з їхнім декларативним
самоврядуванням залишаються нее-
фективними. Занадто мало влади де-
леговано на їхній рівень і занадто час-
то у їхні справи втручається державна
влада.

В результаті в країні утворилося де-
кілька диспропорцій та протиріч:

— між центром та реґіонами;
— між різними гілками влади;
— між надбагатою мізерною мен-

шістю та жебрацьким загалом;
— між українством та «Ґасударствам

Украіна».

Виглядає на те, що Україна підхо-
дить до ще одного етапу свого станов-
лення. Багато кому, як завжди, він ви-
дається загрозою. Однак для інших він
може стати шансом. Давно минули ро-
матичні часи оксамитової революції
кінця 80-х – початку 90-х, коли нео-
бережний В’ячеслав Чорновіл прохо-
пився про можливий майбутній зе-
мельний устрій України на кшталт фе-
деральних земель у ФРН. Однак одра-
зу ж відступив – настрашився перспек-
тиви сепаратизму у тих умовах. І зад-
ля прагненної соборности, а, як потім
виявилося, уніфікації та нівеляції, від-
сунув можливість такого устрою у да-
леке українське майбутнє.

Задля цієї ж соборности сакрамент
української незалежности був зданий
на руки совєцької партійної номен-
клатури, яка й почала будувати свою
державу з назвою «Україна» так, як їй
це відповідало. В країні за дві останні
президентури постала жорстко цен-
тралізована владна вертикаль. Відбу-
лася централізація, а водночас кон-
центрація влади. Романтичні держав-
ники мали б тішитися.

Інститут найвищих владоможців на
місцях спочатку був просто і чесно на-
званий представниками Президента, а

Vyhľadaje na te, ščo Ukrajina pidxodyť
do šče odnoho etapu svoho stanovlenńa.
Bahato komu, jak zavždy, vin vydajeťśa
zahrozoju. Odnak dla inšyx vin može
staty šansom. Davno mynuly romantyčni
časy oksamytovoji revoľuciji kinća 80-x
– počatku 90-x, koly neoberežnyj
Vjačeslav Čornovil proxopyvśa pro
možlyvyj majbutnij zemeľnyj ustrij
Ukrajiny na kštalt federaľnyx zemeľ u
FRN. Odnak odrazu ž vidstupyv –
nastrašyvśa perspektyvy separatyzmu u
tyx umovax. I zadľa prahnennoji
sobornosty, a, jak potim vyjavylośa,
unifikaciji ta nivelaciji, vidsunuv
možlyvisť takoho ustroju u daleke
ukrajinśke majbutńe.

Zadľa cijeji ž sobornosty sakrament
ukrajinśkoji nezaležnosty buv zdanyj na
ruky sovjećkoji partijnoji nomenklatury,
jaka j počala buduvaty svoju deržavu z
nazvoju «Ukrajina» tak, jak jij ce
vidpovidalo. V krajini za dvi ostanni
prezydentury postala žorstko centra-
lizovana vladna vertykaľ. Vidbulaśa
centralizacija, a vodnočas koncentracija
vlady. Romantyčni deržavnyky maly b
tišytyśa.

Instytut najvyščyx vladomožciv na
misćax spočatku buv prosto i česno
nazvanyj predstavnykamy Prezydenta, a
vidtak skromno perejmenovanyj na

holiv oblasnyx deržavnyx administracij.
Vin povnisťu perejńav vladu v regionax
ta niveľuvav roľ miscevyx predstav-
nyćkyx orhaniv.

Pravlinńa zdijsńujeťśa z odnoho
centru — «maťeri gorodov russkix».
Reaľna vlada skoncentruvalaśa u odnij z
jiji hilok — u prezydentśkij vertykali.
Predstavnyćka ta sudova hilky vlady de
facto povnisťu pidpoŕadkovani prezy-
denturi. Nenačebto je vsi peredumovy
dľa efektyvnoji ta rišučoji pobudovy
micnoji Ukrajinśkoji deržavy. Odnak
rezuľtaty takoho pravlinńa u regionax za
ostanni 10 rokiv hovoŕať sami za sebe.

Hiperkoncentracija ta
hipercentralizacija vlady pryzvely do
toho, ščo ne tiľky levova častka rišeń,
naviť dribjazkovyx, pryjmajeťśa u centri.
Levova častka koštiv, resursiv, investycij,
jaki maly b obsluhovuvaty vśu deržavu,
osidajuť ta praćujuť tiľky u Kyjevi i tiľky
dľa vkraj vuźkoho kola ľudej. Regiony
uposlidžujuťśa i povoli degradujuť. A ce
pryzvodyť do zahaľnoji beznadiji ta
apatiji. Taka centralizacija ta koncent-
racija vlady vže haľmuje rozvytok krajiny
u cilomu.

Mentaľno sovjetyzovana ta rusyfi-
kovana «ukrajinśka» nomenklatura z
vladnoho centru šalenymy tempamy
prodovžuje bahatostoronńu neokolo-

nizaciju Ukrajiny. U ćomu zavźatti vona
zradžuje naviť svoji interesy. Povnisťu
pidpoŕadkuvavšy Ukrajinu Rosiji, vona
nemynuče vtratyť kontroľ nad sytuacijeju
v ekonomici, a vidtak stane margi-
naľnoju.

V Ukrajini nemaje peredumov dľa
pojavy seredńoho klasu. Hiperetatyzm,
zvedenyj do vidstojuvanńa interesiv
odnoho čy kiľkox klaniv, rozčavyv
hromaďanyna i vlasnyka. Bo ž bidnyj i
zavždy zaležnyj vid vlady nikoly ne stane
hromaďanynom i nikoly ni do čoho ne
dorobyťsa.

Naviť mista z jixnim deklaratyvnym
samovŕaduvanńam zalyšajuťsa
neefektyvnymy. Zanadto malo vlady
delehovano na jixnij riveń i zanadto
často v jixni spravy vtručajeťsa deržavna
vlada.

V rezuľtati v krajini utvorylośa dekiľka
dysproporcij ta protyrič:

— miž centrom ta regionamy;
— miž riznymy hilkamy vlady;
— miž nadbahatoju mizernoju men-

šisťu ta žebraćkym zahalom;
— miž ukrajinstvom ta «Gasudarstvam

Ukraina».
Tomu j zjavylośa take dyvne javyšče, jak

«halyćkyj separatyzm». Nevže halyčany
nastiľky rozčaruvalyśa u «Projekti
Ukrajina / Gosudarstve Ukraina», v jako-
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Тому й з’явилося таке дивне явище,
як «галицький сепаратизм». Невже га-
личани настільки розчарувалися у
«Проекті Україна / Государстве Укра-
ина», в якому для них з їхньою україн-
ськістю не виявилося місця, що вирі-
шили від нього відмовитися? Звичай-
но, можна побачити у цьому «руку
Москви» – бо ж дійсно, сплять і бачать
– чи «зловтіху Варшави та Будапешту».
Однак не все так просто. Хоча і це... Чи
радше рішуче несприйняття існуючо-
го у державі режиму. Це безсумнівно
жменька людей, які насправді не хо-
чуть змиритися з тим, що Україна не
має перспективи, які не хочуть пого-
дитися з тим, що «до 2011 року Украї-
на не має шансів » на членство у ЕС, які
шукають виходів, а не сито констату-
ють безвихідь (у яку самі ж ці владо-
можці і  завели), для яких остаточна
русифікація, у тому числі і Галичини,
чи то у мовному, чи то у культурному,
чи то у ментальному сенсах, не прос-
то небажана, а категорично неприй-
нятна.

Який же шлях міг би стати ефектив-
ним? Сепаратизм? Навряд – зараз це
чиста політична утопія і навіть загро-
за. А може спробувати погодити свої
інтереси у межах України? Плоди пра-

ці мають пожинатися не тільки там, де
їх розподіляють, але і там, де їх ство-
рюють. Однак потрібно відкрити шля-
хи для збагачення загалу, а не тільки
жменьки наближених до владної вер-
тикалі. Вирішення більшости справ
має бути делеговане на максимально
низький рівень — якомога ближче до
людини. Бо ж і досі питання зміни меж
між двома сільськими радами вирішує
Верховна Рада України. Відома історія
про грушку на межі і хто з цього заз-
вичай користає.

Наша країна дуже різношеста. На-
певно вже час визнати поразку ілю-
зорної спроби українізації її величез-
них територій та міст. Вони так і зали-
шаться обтяженими чимось незни-
щенно совковим. Не зовсім росій-
ським, радше недоросійським.

Разом з тим, має відродитися та пле-
катися  специфіка не тільки Галичини,
але й Волині та Закарпаття. Вони є і
повинні залишитися різними, але єди-
ними. Напевне саме у цьому мала б
полягати соборність України, а не у її
повальній довгоносикофікації. Єд-
ність і сила мали б витікати з усвідом-
леного та толерованого розмаїття.

Звичайно, федеральною країною
правити важче. Тут важче стрімко ба-

гатіти. Ба більше, є й успішні унітарні
держави, як от Французька Республі-
ка! Федеральних держав у світі всього
зо два десятки. Але саме вони створю-
ють 80% світового валового продукту.
Може й Україні варто з часом долучи-
тися до цього шанованого клубу?
Особливо, коли під федералізмом ро-
зуміти не простацький сепаратизм чи
творення усе нових адміністративних
структур, покликаних замінити київ-
ську бюрократію не менш недолугим
її породженням – теперішньою га-
лицькою, а делегуючи владні повнова-
ження на місцевий, реґіональний рі-
вень, запроваджуючи справжнє само-
управління, реальний розподіл повно-
важень між різними гілками влади.

Ми, як журнал і середовище журна-
лу «Ї», не можемо оминути увагою та-
кого важливого і симптоматичного
явища, яке розвивається у всіх у нас пе-
ред очима, а тому пропонуємо Шанов-
ним Читачам поміркувати разом із
нами.

Тарас Возняк

mu dľa nyx z jixńoju ukrajinskisťu ne
vyjavylośa misća, ščo vyrišyly vid ńoho
vidmovytyśa? Zvyčajno, možna pobačyty
u ćomu «ruku Moskvy» – bo ž dijsno,
spľať i bačať, – čy «zlovtixu Varšavy ta
Budapeštu». Odnak ne vse tak prosto.
Xoča i ce... Čy radše rišuče nespryjńatťa
isnujučoho u deržavi režymu. Ce bez-
sumnivno žmeńka ľudej, jaki naspravdi
ne xočuť zmyrytyśa z tym, ščo Ukrajina
ne maje perspektyvy, jaki ne xočuť
pohodytyśa z tym, ščo «do 2011 roku
Ukrajina ne maje šansiv» na členstvo u ES,
jaki šukajuť vyxodiv, a ne syto konstatujuť
bezvyxiď (u jaku sami ž ci vladomožci i
zavely), dla jakyx ostatočna rusyfikacia,
u tomu čysli i Halyčyny, čy to u movnomu,
čy to u kuľturnomu, čy to u mentaľnomu
sensax, ne prosto nebažana, a kateho-
ryčno nepryjńatna.

Jakyj že šlax mih by staty efektyvnym?
Separatyzm? Navŕad – zaraz ce čysta
polityčna utopia i naviť zahroza. A može
sprobuvaty pohodyty svoji interesy u
mežax Ukrajiny? Plody praci majuť
požynatyśa ne tiľky tam, de jix roz-
podiľajuť, ale j tam, de jix stvoŕujuť.
Odnak potribno vidkryty šlaxy dla
zbahačenńa zahalu, a ne tiľky žmeńky
nablyženyx do vladnoji vertykali. Vyri-
šenńa biľšosty sprav maje buty dele-
hovane na maksymaľno nyźkyj riveń –

jakomoha blyžče do ľudyny. Bo ž i dosi
pytanńa zminy mež miž dvoma siľśkymy
radamy vyrišuje Verxovna Rada Ukrajiny.
Vidoma istoria pro hrušku na meži i xto
z ćoho zazvyčaj korystaje.

Naša krajina duže riznošesta. Napevno
vže čas vyznaty porazku iľuzornoji
sproby ukrajinizaciji jiji velyčeznyx
terytorij ta mist. Vony tak i zalyšaťsa
obtaženymy čymoś neznyščenno sovko-
vym. Ne zovsim rosijśkym, radše nedo-
rosijśkym.

Razom z tym, maje vidrodytyśa ta
plekatyśa  specyfika ne tiľky Halyčyny, ale
j Volyni ta Zakarpatťa. Vony je i povynni
zalyšytyśa riznymy, ale jedynymy. Napev-
ne same u ćomu mala b polahaty sobor-
nisť Ukrajiny, a ne v jiji povaľnij dovho-
nosykofikaciji. Jednisť i syla maly b
vytikaty z usvidomlenoho ta tolero-
vanoho rozmajitťa.

Zvyčajno, federaľnoju krajinoju
pravyty važče. Tut važče strimko bahatity.
Ba biľše, je j uspišni unitarni deržavy, jak
ot Francuźka Respublika! Federaľnyx
deržav u sviti vśoho zo dva deśatky. Ale
same vony stvoŕujuť 80% svitovoho
valovoho produktu. Može j Ukrajini varto
z časom dolučytyśa do ćoho šanovanoho
klubu? Osoblyvo, koly pid federalizmom
rozumity ne prostaćkyj separatyzm čy
tvorenńa use novyx administratyvnyx

struktur, poklykanyx zaminyty kyjivśku
bjurokratiju ne menš nedoluhym jiji
porodženńam – teperišńoju halyćkoju, a
delehujučy vladni povnovaženńa na
miscevyj, regionaľnyj riveń, zaprova-
džujučy spravžńe samoupravlinńa,
reaľnyj rozpodil povnovažeń miž
riznymy hilkamy vlady.

My, jak žurnal i seredovyšče žurnalu
«Ji», ne možemo omynuty uvahoju
takoho važlyvoho i symptomatyčnoho
javyšča, jake rozvyvajeťsa u vsix u nas
pered očyma, a tomu proponujemo
Šanovnym Čytačam pomirkuvaty razom
iz namy.

Taras Vozńak
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6 å‡'flÌ ÑÓÎ¥¯Ì¥È, åÄäêéêÖ¢ßéçÄãßáÄñßü ìäêÄ∫çà
ÇÓÎÓ‰ËÏË ä‡‚ˆ¥‚,
ÇÓÎÓ‰ËÏË ëËÏÓÌÂÌÍÓ

32 ëÂ„¥È å‡ÍÒËÏÂÌÍÓ èÖêëèÖäíàÇà êÖ¢ßéçÄãúçé∫ èéãßíàäà ìäêÄ∫çà
Ç äéçíÖäëíß ÖÇêéèÖâëúäéÉé ÑéëÇßÑì

45 éÎÂÍÒ‡Ì‰ ëÛ¯ËÌÒ¸ÍËÈ ßÑÖü îÖÑÖêÄãßáåì Ç äéçëíàíìñßéçÄãßáåß
ìäêÄ∫çà

66 ëÂ„¥È êÓÏ‡Ì˛Í èéãßíàäÄ êÖ¢ßéçÄãúçéÉé êéáÇàíäì Ç ìäêÄ∫çß:
ëìóÄëçàâ ëíÄç ß çéÇß åéÜãàÇéëíß

81 ëÂÏ¥Ì‡ Á‡ Û˜‡ÒÚ˛
ÔÓÙ. ÄÌÚÓÌ¥ÌË äÓÎÓ‰¥È «ìäêÄ∫çëúäàâ îÖÑÖêÄãßáå: èéãßíàóçß ÄëèÖäíà»

121 üËÌ‡ ÅÓÂÌ¸ÍÓ ôé åéÜÖ êÖ¢ßéç?
133 ∏‚‡ ä¥¯ êÖ¢ßéçÄãúçÄ èéãßíàäÄ ÖÇêéèÖâëúäéÉé

ëéûáì: ëíêÄíÖÉßóçß ßåèÖêÄíàÇà Ñãü ìäêÄ∫çà
158 ÄÌ‡ÚÓÎ¥È ã‡„ÛÚ¥Ì Öíçßóçß ÄëèÖäíà ßçëíàíìñßéçÄãßáÄñß∫

èéãßíàóçéÉé èêéñÖëì Ç ìäêÄ∫çß
171 åËı‡ÈÎÓ Ñ‡„ÓÏ‡ÌÓ‚ èÖêÖÑåéÇÄ Ñé «KOBZAR’A» í.òÖÇóÖçäÄ
173 ß‚‡Ì î‡ÌÍÓ éÑÇÖêíàâ ãàëí Ñé ÉÄãàñúäé∫ åéãéÑÖÜß
182 åËı‡ÈÎÓ ÉÛ¯Â‚Ò¸ÍËÈ ÉÄãàóàçÄ ß ìäêÄ∫çÄ
191 ëÚÂÔ‡Ì íÓÏ‡¯¥‚Ò¸ÍËÈ ÑêÄÉéåÄçéÇ ß ÉÄãàóàçÄ
205 ß„Ó óÓÌÓ‚ÓÎ ãÄíàçäÄ Ç ìäêÄ∫çëúäéåì èêÄÇéèàëß:

êÖíêéëèÖäíàÇÄ â PERSPEKTYVA

óËÒÎÓ ‚ËÈ¯ÎÓóËÒÎÓ ‚ËÈ¯ÎÓóËÒÎÓ ‚ËÈ¯ÎÓóËÒÎÓ ‚ËÈ¯ÎÓóËÒÎÓ ‚ËÈ¯ÎÓ
Á‡ Û˜‡ÒÚ˛Á‡ Û˜‡ÒÚ˛Á‡ Û˜‡ÒÚ˛Á‡ Û˜‡ÒÚ˛Á‡ Û˜‡ÒÚ˛

îÓÌ‰ÛîÓÌ‰ÛîÓÌ‰ÛîÓÌ‰ÛîÓÌ‰Û
É‡ÈÌ¥ı‡ Å¸ÓÎÎflÉ‡ÈÌ¥ı‡ Å¸ÓÎÎflÉ‡ÈÌ¥ı‡ Å¸ÓÎÎflÉ‡ÈÌ¥ı‡ Å¸ÓÎÎflÉ‡ÈÌ¥ı‡ Å¸ÓÎÎfl

(ÅÂÎ¥Ì)(ÅÂÎ¥Ì)(ÅÂÎ¥Ì)(ÅÂÎ¥Ì)(ÅÂÎ¥Ì)
îÓÌ‰ÛîÓÌ‰ÛîÓÌ‰ÛîÓÌ‰ÛîÓÌ‰Û

èÓ ÉÂÎ¸‚Âˆ¥flèÓ ÉÂÎ¸‚Âˆ¥flèÓ ÉÂÎ¸‚Âˆ¥flèÓ ÉÂÎ¸‚Âˆ¥flèÓ ÉÂÎ¸‚Âˆ¥fl
(äËª‚)(äËª‚)(äËª‚)(äËª‚)(äËª‚)

© êÂ‰‡Íˆ¥fl ÊÛÌ‡ÎÛ «∫»,
2002

Ä‰ÂÒ‡ Â‰‡Íˆ¥ª:
e-mail: ji@litech.lviv.ua

e-mail: ji@is.lviv.ua
www.ji-magazine.lviv.ua
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175 éÂÒÚ ÑÛÎ¸ Äëàåßãüñßâçß íÄ ÄäìãúíìêÄñßâçß èêéñÖëà
ì ãúÇéÇß

197 ëÂ„¥È É‡·Ó‚Ò¸ÍËÈ äêÖéãà, äêÖéãà, çÄÇäêìÉ ëÄåß äêÖéãà...
215 ¢ÓÚÙ¥‰ äÂÎÎÂ äéçîÖÑÖêÄñßü
216 ßÁÓ ä‡Ï‡Ú¥Ì ÅÄÉÄíéåéÇçÄ çÄñßü
225 ò‡Î¸ îÂ‰¥Ì‡Ì‰ ê‡ÏÛÁ èéíêÖÅÄ ÇÖãàóß
230 å‡ÍÒ î¥¯ ßá «ôéÑÖççàäÄ 1966-1971»
235 î¥‰¥ı Ñ˛ÂÌÏ‡ÚÚ ëíÄêàâ
240 ÄÌÚÓÌ ÅÓÍÓ‚Ò¸ÍËÈ ÉÄãàóàçÄ ì èéòìäÄï åéêü
255 ÇÓÎÓ‰ËÏË ∏¯Í¥ÎÂ‚ äçüáú ÜÄïì. ëèêéÅÄ Çßãúçé∫ ÖäáÖÉÖáà
262 ÅÓ„‰‡Ì ÇÓÎÓ¯ËÌ á «ÅìêÄóäéÇàñúäàï ïêéçßä»
273 å‡¥fl äË‚ÂÌÍÓ èÄêàÜ – ãúÇßÇ – ïÄêäßÇ
283 å‡ÍÒËÏ èÓˆ¸Í¥‚ Ç ìíêéÅß óÄëì ÄÅé óìÑéÇàâ èÄêä «èéáÄóÄëëü»
296 ÑÏËÚÓ äÓ˜ËÌÒ¸ÍËÈ äà∫Ç
298 èÂÚÓ å¥‰flÌÍ‡ Çßêòß
302 Vlodko Kostyrko NACIONAľNI SYMVOLY HALYČYNY
308 åπ˜ËÒÎ‡‚ óÛÏ‡, ãπ¯ÂÍ å‡Á‡Ì ÄÇëíêßâëúäÄ ÅÄãÄäÄçàçÄ,

ÄÅé ÉÄãàñúäÄ ÖçñàäãéèÖÑßü
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212 ÇÓÎÓ‰ËÏË óÂÌÓ‚ ÄÇíéçéåßü ÉÄãàóàçà – ÖíûÑ ßëíéêß∫
ãÖÉßíàåçéëíà

219 ÄÌ‰¥È äË˜¥‚ ÉÄãàñúäàâ èéÑáÇßç áéãéíéÉé êìÅãü?
230 äÓÒÚ¸ ÅÓÌ‰‡ÂÌÍÓ áÄïßÑçÄ ìäêÄ∫çÄ èéÇàççÄ ÑéåéÉíàëü ëíÄíìëì

ÄÇíéçéåçé∫ êÖëèìÅãßä Ç ëäãÄÑß ìäêÄ∫çà
236 ÄÎÂÍÒÂÈ èÓÔÓ‚ ÉÄãàñäàÖ çÄñàéçÄãàëíõ à ÇéëíéóçõÖ

äéçîéêåàëíõ
240 ÇÎÓ‰ÍÓ äÓÒÚËÍÓ óìïêÄ∫çëíÇé
244 å‡ÍÒ ã‡Ì åßíéãéÉßü
247 ã˛·ÍÓ èÂÚÂÌÍÓ ìäêÄ∫çé çÄòÄ ÑìïéÇçÄü
251 å‡ÍÒ ã‡Ì ÇßÑèéÇßÑú ãûÅäéÇß èÖíêÖçäì
254 ÇÓÎÓ‰ËÏË Ç¥ÚÍÓ‚Ò¸ÍËÈ Ñé èêéÅãÖåÄíàäà «ÉÄãàñúäéÉé èêéÖäíì»
264 êÓÏ‡Ì ãÓÁËÌÒ¸ÍËÈ óéåì ÉÄãàóàçÄ ÇßÑëíÄ∏? ÄÅé üä ÑéÇÉé

åà ôÖ ÅìÑÖåé ÇßÑëíÄÇÄíà?
272 éÎÂ„ ï‡‚Ë˜ óà åéÜãàÇàâ èêéÖäí WESTUKRAINA.EU
279 åÒÚËÒÎ‡‚ åÂÎ¸ÌË˜ÛÍ èéãÖåßäÄ á éãÖÉéå ïÄÇàóÖå
283 Vlodko Kostyrko UKRAJINŚKE DOKTRYNERSTVO I HALYČYNA
289 äÓÒÚ¸ ÅÓÌ‰‡ÂÌÍÓ ôÖ êÄá èêé ëÖèÄêÄíàáå
291 êÓÏ‡Ì ãÓÁËÌÒ¸ÍËÈ ïíé íÄäß ÉÄãàóÄçà, ß óéåì Çéçà ëíÄûíú

ëÖèÄêÄíàëíÄåà
304 éÎÂÍÒ‡Ì‰ É‡‚Ó¯ ÄÇíéçéåßü áÄäÄêèÄííü: çÄêéÑçàâ ëÄåéÇàüÇ

óà çéåÖçäãÄíìêçàâ èìíó?

êÖÑÄäñßü óàëãÄ
í‡‡Ò ÇÓÁÌflÍ
(„ÓÎÓ‚ÌËÈ Â‰‡ÍÚÓ)
ÄÌ‰¥È è‡‚ÎË¯ËÌ
ëÓÙ¥fl éÌÛÙ¥‚
Ç‡Î¸ÚÂ åÓÒÒÏ‡ÌÌ

ÄÌÚÓÌ¥Ì‡ äÓÎÓ‰¥È
û¥È Å‡·¥Í
ÄÌÚÓÌ ÅÓÍÓ‚Ò¸ÍËÈ
ÄÌ‰¥È äË˜¥‚
ÄÎÎ‡ í‡Ú‡ÂÌÍÓ
üËÌ‡ ÅÓÂÌ¸ÍÓ
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åÄäêéêÖ¢ßéçÄãßáÄñßü ìäêÄ∫çà üä éëçéÇÄ
áÑßâëçÖççü êÖ¢ßéçÄãúçé∫ èéãßíàäà
éÒÚ‡ÌÌ¥ÏË ÓÍ‡ÏË ‚ ìÍ‡ªÌ¥ ÁÌ‡˜ÌÓ ÔÓÊ‚‡‚Ë‚Òfl Ì‡Û-

ÍÓ‚ËÈ ¥ Ô‡ÍÚË˜ÌËÈ ¥ÌÚÂÂÒ ‰Ó ÔÓ·ÎÂÏ ªª Â∂¥ÓÌ‡Î¥Á‡ˆ¥ª. ñÂ
ÔËÚ‡ÌÌfl ÓÁ„Îfl‰‡˛Ú¸ Û ¥ÁÌËı ‡ÍÛÒ‡ı, ÁÓÍÂÏ‡ ¥ ‚ ÔÓÎ¥-
ÚË˜ÌÓÏÛ, ˘Ó ÔÓ‚’flÁ‡ÌÓ Á ‰ËÒÍÛÒ¥flÏË Ì‡‚ÍÓÎÓ ¥‰Âª ˘Ó‰Ó
Ï‡È·ÛÚÌ¸Ó„Ó ÙÂ‰Â‡ÚË‚ÌÓ„Ó ÛÒÚÓ˛ ‰ÂÊ‡‚Ë. Ç ÍÓÌÚÂÍ-
ÒÚ¥ Ê Â∂¥ÓÌ‡Î¸ÌÓª ÔÓÎ¥ÚËÍË ÔÓ·ÎÂÏ‡ Ï‡ÍÓÂ∂¥ÓÌ‡Î¥Á‡ˆ¥ª
Í‡ªÌË ÓÁÌ‡˜‡π ÔÂÂ‰ÛÒ¥Ï ªª ÂÍÓÌÓÏ¥˜ÌÂ ‡ÈÓÌÛ‚‡ÌÌfl. «ëÛ-
˜‡ÒÌ‡ Ì‡ˆ¥ÓÌ‡Î¸ÌÓ-‰ÂÊ‡‚Ì‡ ÏÂÚ‡ Â∂¥ÓÌ‡Î¥Á‡ˆ¥ª, – ÔË¯Â
é.ß. ò‡·Î¥È, – ÔÓÎfl„‡π ‚ Ó·∂ÛÌÚÛ‚‡ÌÌ¥ Ú‡ÍÓ„Ó ÔÓ‰¥ÎÛ ìÍ-
‡ªÌË Ì‡ Ï‡ÍÓ˜‡ÒÚËÌË, ˘Ó· Â∂¥ÓÌ‡Î¸Ì‡ Ì‡ˆ¥ÓÌ‡Î¸Ì‡, ‰Â-
ÏÓ„‡Ù¥˜Ì‡, ÒÓˆ¥‡Î¸Ì‡, ÂÍÓÌÓÏ¥˜Ì‡, ÂÍÓÎÓ„¥˜Ì‡ Ú‡ ÂÍ¥ÒÚË˜-
Ì‡ ÔÓÎ¥ÚËÍ‡ Á‡·ÂÁÔÂ˜ËÎ‡ „‡ÏÓÌ¥ÈÌËÈ ¥ ÒÚ‡ÎËÈ ÓÁ‚ËÚÓÍ
ÒÛÒÔ¥Î¸ÒÚ‚‡ ‚ ̂ ¥ÎÓÏÛ, ÒÚ‚ÓËÎ‡ ÛÏÓ‚Ë ÌÓÏ‡Î¸ÌÓª È ‰ÛıÓ‚-
ÌÓª ÊËÚÚπ‰¥flÎ¸ÌÓÒÚË Î˛‰ËÌË»1.

ÄÌ‡Î¥Á Ì‡ÛÍÓ‚Óª Î¥ÚÂ‡ÚÛË Ò‚¥‰˜ËÚ¸, ˘Ó π‰ËÌËı Ô¥‰ıÓ-
‰¥‚ ‰Ó ‡ÈÓÌÛ‚‡ÌÌfl ìÍ‡ªÌË ÌÂÏ‡π. Ä ÚÓÏÛ È ÌÂ ‰Ë‚ÌÓ, ˘Ó
Í¥Î¸Í¥ÒÚ¸ ÏÂÂÊ ‡ÈÓÌÛ‚‡ÌÌfl ‚¥‰ÔÓ‚¥‰‡π Í¥Î¸ÍÓÒÚ¥ ‡‚ÚÓ¥‚.
ë¸Ó„Ó‰Ì¥ Ó˜Â‚Ë‰ÌÓ˛ ÒÚ‡Î‡ Ú‡ÍÓÊ ÔÓÚÂ·‡ ÍËÚË˜ÌÓ„Ó ÓÒ-
ÏËÒÎÂÌÌfl ÚÂÓ¥ª ‡ÈÓÌÛ‚‡ÌÌfl, ÓÁÓ·ÎÂÌÓª ‚ ÒÓ‚πˆ¸Í¥ ̃ ‡ÒË,

Ó·∂ÛÌÚÛ‚‡ÌÌfl ÌÓ‚Ëı ÔËÌˆËÔ¥‚ Ï‡ÍÓÂ∂¥ÓÌ‡Î¥Á‡ˆ¥ª Í‡ªÌË.
á Ó„Îfl‰Û Ì‡ Á‡ÍÓÌÓÏ¥ÌÓÒÚ¥ ‡ÈÓÌÓÛÚ‚ÓÂÌÌfl – Ó·’πÍ-

ÚË‚ÌËÈ ÔÓˆÂÒ ÙÓÏÛ‚‡ÌÌfl ¥ ÓÁ‚ËÚÍÛ ‡ÈÓÌ¥‚ flÍ ¥ÌÚÂ∂‡Î¸-
ÌËı ÒÛÒÔ¥Î¸ÌÓ-ÚÂËÚÓ¥‡Î¸ÌËı ÒËÒÚÂÏ – ÏÓÊÌ‡ ÒÙÓÏÛÎ˛-
‚‡ÚË Ú‡Í¥ ÔËÌˆËÔË ÒÓˆ¥‡Î¸ÌÓ-ÂÍÓÌÓÏ¥˜ÌÓ„Ó ‡ÈÓÌÛ‚‡ÌÌfl.
é‰ÌËÏ ¥Á Ì‡ÈÒÛÚÚπ‚¥¯Ëı π ÔËÌˆËÔ ÁÏ¥ÒÚÓ‚ÌÓÒÚË. Ç¥Ì ÓÁÌ‡-
˜‡π, ˘Ó ÒÓˆ¥‡Î¸ÌÓ-ÂÍÓÌÓÏ¥˜ÌËÈ ‡ÈÓÌ π ÌÂ ÒÚ‡ÚËÒÚË˜ÌÓ
Ó‰ÌÓ¥‰ÌÓ˛ ÚÂËÚÓ¥π˛ Á‡ flÍÓ˛Ò¸ ÓÁÌ‡ÍÓ˛ (‰ÛÊÂ ÔÓ¯Ë-
ÂÌÂ Ûfl‚ÎÂÌÌfl), ‡ ÒÓˆ¥‡Î¸ÌÓ-ÂÍÓÌÓÏ¥˜ÌÓ˛ π‰Ì¥ÒÚ˛, ˆ¥Î¥Ò-
Ì¥ÒÚ˛, ÒÔ¥Î¸Ì¥ÒÚ˛ ÊËÚÚπ‰¥flÎ¸ÌÓÒÚË. ç‡ Ê‡Î¸, ˜¥ÚÍËı ÍË-
ÚÂ¥ª‚ π‰ÌÓÒÚË, ˆ¥Î¥ÒÌÓÒÚË ˘Â ÌÂ ÓÁÓ·ÎÂÌÓ. èÂÂ‚‡Ê‡-
˛Ú¸ ÂÏÔ¥Ë˜Ì¥ Ú‡ÍÚÛ‚‡ÌÌfl.

üÍ ı‡‡ÍÚÂÌÛ ËÒÛ ‡ÈÓÌÛ ˜‡ÒÚÓ Ì‡ÁË‚‡˛Ú¸ Â‡Î¸ÌÓ
¥ÒÌÛ˛˜Û Á‚’flÁ‡Ì¥ÒÚ¸. ì Ì‡¯ ˜‡Ò ˆfl ÓÁÌ‡Í‡ ÒÚ‡π ‚¥‰ÌÓÒÌÓ˛.
ìÊÂ ‚¥‰ÓÏÓ ·‡„‡ÚÓ ‚ËÔ‡‰Í¥‚, ÍÓÎË Ô¥‰ÔËπÏÒÚ‚‡ Ô‡ˆ˛˛Ú¸
ÔÓ‚Ì¥ÒÚ˛ Ì‡ ‰‡‚‡Î¸ÌËˆ¸Í¥È ÒËÓ‚ËÌ¥, ‡ ‚Ò˛ ªıÌ˛ ÔÓ‰ÛÍ-
ˆ¥˛ ‚Ë‚ÓÁflÚ¸ Á‡ ÏÂÊ¥ Â∂¥ÓÌÛ. éÚÊÂ, ÁÓ‚Ì¥¯Ìfl Á‚’flÁ‡Ì¥ÒÚ¸
ÔÂÂ‚‡Ê‡π ‚ÌÛÚ¥¯Ì˛. Ç ÓÒÌÓ‚¥ ̂ ¸Ó„Ó ÎÂÊËÚ¸ ‚ËÍÓËÒÚ‡Ì-
Ìfl ‰Â¯Â‚Óª Ó·Ó˜Óª ÒËÎË Ú‡ Ì‡fl‚ÌÓ„Ó ÛÒÚ‡ÚÍÛ‚‡ÌÌfl. íÓÏÛ
¥ÌÚÛªÚË‚ÌÂ Ûfl‚ÎÂÌÌfl ÔÓ ÚÂ, ˘Ó ‚ ÏÂÊ‡ı ‡ÈÓÌÛ π ¥ÌÚÂÌ-
ÒË‚Ì¥¯¥ Á‚’flÁÍË, Ì¥Ê ÔÓÁ‡ ÌËÏ, Á‡‡Á ÔÂ‚ÌÓ˛ Ï¥Ó˛ ÚÂ·‡
ÔÂÂ„ÎflÌÛÚË.

îÂ‰Â‡ˆ¥ª ÔËÈÌflÚÓ ÔÓÚËÒÚ‡‚ÎflÚË, Á Ó‰ÌÓ„Ó ·ÓÍÛ,
ÛÌ¥Ú‡ÌËÏ ‰ÂÊ‡‚‡Ï, ‡ Á ¥Ì¯Ó„Ó – ÍÓÌÙÂ‰Â‡ˆ¥flÏ. üÍ
Á‡ÁÓÍ ÛÌ¥Ú‡ÌËı ÒËÒÚÂÏ Á‡Á‚Ë˜‡È Ì‡ÁË‚‡˛Ú¸ Ú‡Í¥ Í‡-
ªÌË, flÍ î‡Ìˆ¥fl, ÇÂÎËÍÓ·ËÚ‡Ì¥fl, ßÚ‡Î¥fl, äÂÌ¥fl Ú‡ ∏„Ë-
ÔÂÚ. éÒÌÓ‚ÌËÈ ÔËÌˆËÔ, Ì‡ flÍÓÏÛ Ì‡„ÓÎÓ¯ÛπÚ¸Òfl ‚
ÛÒ¥ı ˆËı ‚ËÔ‡‰Í‡ı ÛÌ¥Ú‡ËÁÏÛ, ÔÓÎfl„‡π ‚ ÚÓÏÛ, ˘Ó ‚
ÍÓÊÌÓÏÛ Á ÌËı Ì‡˜Â·ÚÓ ‚Ëfl‚ÎflπÚ¸Òfl Ó‰ËÌ ‚ÂıÓ‚ÌËÈ,
„‡ÌË˜ÌËÈ ¥ π‰ËÌËÈ ̂ ÂÌÚ ‚Î‡‰Ë. äÓÎË ÏÓ‚‡ Á‡ıÓ‰ËÚ¸
ÔÓ ÔËÍÎ‡‰Ë ÍÓÌÙÂ‰Â‡ˆ¥ª, ÒÔÓÒÚÂ¥„‡˜¥ Ú‡‰Ëˆ¥ÈÌÓ
Á„‡‰Û˛Ú¸ ÄıÂÈÒ¸ÍËÈ ÒÓ˛Á (ÑÂ‚Ìfl ÉÂˆ¥fl), äÓÌÙÂ‰Â-
‡ˆ¥˛ çÓ‚Óª ÄÌ„Î¥ª (1643 .), ÄÏÂËÍ‡ÌÒ¸ÍÛ äÓÌÙÂ‰Â-
‡ˆ¥˛ (1781 .), è¥‚Ì¥˜ÌÓ-ç¥ÏÂˆ¸ÍËÈ ÒÓ˛Á (1867 .) Ú‡
ò‚‡Èˆ‡Ò¸ÍÛ äÓÌÙÂ‰Â‡ˆ¥˛ (‚ÓÌ‡ ¥ÒÌÛ‚‡Î‡ Á ˜‡Ò¥‚
ÒÂÂ‰Ì¸Ó‚¥˜˜fl È ‡Ê ‰Ó 1867 .). ëÂÂ‰ Ô¥ÁÌ¥¯Ëı ÛÚ‚Ó-
ÂÌ¸, flÍ¥ Á’fl‚ËÎËÒfl Ô¥ÒÎfl ÑÛ„Óª ë‚¥ÚÓ‚Óª ‚¥ÈÌË, Û ‰‡-
ÌÓÏÛ ÍÓÌÚÂÍÒÚ¥ ÏÓÊÌ‡ ÔÓÒÎ‡ÚËÒfl Ì‡ è¥‚Ì¥˜ÌÓ‡ÚÎ‡ÌÚË˜-
ÌËÈ ÒÓ˛Á (çÄíé), Ö‚ÓÔÂÈÒ¸ÍÂ ÂÍÓÌÓÏ¥˜ÌÂ ÒÔ¥‚ÚÓ‚‡-
ËÒÚ‚Ó (ÖÖë), Ä‡·Ò¸ÍÛ Î¥„Û Ú‡ é„‡Ì¥Á‡ˆ¥˛ ‡ÙËÍ‡Ì-
Ò¸ÍÓª π‰ÌÓÒÚË (éÄ∏). ÉÓÎÓ‚ÌÓ˛ ÓÁÌ‡ÍÓ˛ ÍÓÌÙÂ‰Â‡-

ˆ¥ª ‚‚‡Ê‡πÚ¸Òfl ÚÂ, ̆ Ó ̂ ÂÌÚ ÌÂ π Ú‡Ï ÌÓÒ¥πÏ ‚ÂıÓ‚ÌÓª
‚Î‡‰Ë – ‚¥Ì Ì‡‰¥ÎÂÌËÈ Ò‚ÓªÏË ÔÓ‚ÌÓ‚‡ÊÂÌÌflÏË Ì‡
ÓÁÒÛ‰ ÚËı Ó‰ËÌËˆ¸ («ÔÂËÙÂ¥ÈÌËı»), ÍÓÚ¥ ÒÍÎ‡‰‡-
˛Ú¸ ÍÓÌÙÂ‰Â‡ˆ¥˛.

ÑÓ ÔÓfl‚Ë ÙÂ‰Â‡ˆ¥È ÓÁÏÂÊÛ‚‡ÌÌfl Ï¥Ê «ÛÌ¥Ú‡-
ÌËÏË» È «ÍÓÌÙÂ‰Â‡ÚË‚ÌËÏË» ‰ÂÊ‡‚‡ÏË ÔÓ ÒÛÚ¥
ÒÔ‡‚Ë ÌÂ ÔÓ‚Ó‰ËÎÓÒfl. ï‡‡ÍÚÂÌÂ ‰Îfl ÂÔÓıË Ç¥‰Ó-
‰ÊÂÌÌfl ¥ ÔÓÒÚ-Ç¥‰Ó‰ÊÂÌÌfl ÓÁ¥ÁÌÂÌÌfl, flÒÍ‡‚Ó ‚Ë-
‡ÊÂÌÂ Ú‡ÍËÏË ÏËÒÎËÚÂÎflÏË, flÍ Ü.ÅÓ‰ÂÌ, í.¢Ó··Ò ¥
Å.ëÔ¥ÌÓÁ‡, ·ÛÎÓ ÔÓÒÚÓ ÓÁ¥ÁÌÂÌÌflÏ ‰ÂÊ‡‚ ÒÛ‚ÂÂÌ-
ÌËı ¥ ÌÂÒÛ‚ÂÂÌÌËı. èË ˆ¸ÓÏÛ Á‡Á‚Ë˜‡È Ï‡ÎÓÒfl Ì‡
Û‚‡Á¥ ÔÓÚËÒÚ‡‚ÎÂÌÌfl ̂ ÂÌÚ‡Î¥ÁÓ‚‡ÌËı ‰ÂÊ‡‚ ÏÓÌ‡-
ı¥˜ÌÓ„Ó ÚËÔÛ, Á Ó‰ÌÓ„Ó ·ÓÍÛ, Ú‡ „ÛÔ ÚÂËÚÓ¥È, ÏÂÌ¯
ÊÓÒÚÍÓ Ó·’π‰Ì‡ÌËı Ï¥Ê ÒÓ·Ó˛ ‰Ó„Ó‚ÓÓÏ ̃ Ë ‚‡Ò‡Î¸-
ÌÓ˛ Á‡ÎÂÊÌ¥ÒÚ˛ («Î¥„Ë», «ÍÓÌÙÂ‰Â‡ˆ¥ª») – Á ¥Ì¯Ó„Ó.
á„¥‰ÌÓ Á ÍÎ‡ÒË˜ÌÓ˛ ÚÂÓ¥π˛ ÒÛ‚ÂÂÌ¥ÚÂÚÛ, ÍËÚÂ¥πÏ
«‰Ó·Â Ó„‡Ì¥ÁÓ‚‡ÌÓª», ‡·Ó ÒÔ‡‚ÊÌ¸Óª, ‰ÂÊ‡‚Ë ·ÛÎ‡
Ì‡fl‚Ì¥ÒÚ¸ Û Ì¥È ÔÂ‚ÌÓ„Ó ‡„ÂÌÚ‡, ‚Î‡‰‡ flÍÓ„Ó ·ÛÎ‡ ·
‡·ÒÓÎ˛ÚÌÓ˛, ÔÓ‚ÌÓ˛, ÌÂÔÓ‰¥Î¸ÌÓ˛, ·ÂÁÏÂÊÌÓ˛ È ÓÒ-
Ú‡ÚÓ˜ÌÓ˛. ÇÔÂ¯Â Á¥ÚÍÌÛ‚¯ËÒ¸ ¥Á ÙÂ‰Â‡ˆ¥π˛, ÔËıËÎ¸-
ÌËÍË Ú‡ÍÓª ÚÂÓ¥ª ÒÛ‚ÂÂÌ¥ÚÂÚÛ Á‡„‡ÎÓÏ ÒıËÎflÎËÒfl ‰Ó
‰ÛÏÍË, ˘Ó ‚ÓÌ‡ ÌÂÏËÌÛ˜Â Ï‡π Á‡„ËÌÛÚË. äÓÎË Ê ˜Â-
ÂÁ ÒÚÓ ÓÍ¥‚ ÛÒ¥ ÁÏËËÎËÒfl Á ‰Ó‚„Ó‚¥˜Ì¥ÒÚ˛ ÙÂ‰Â‡-
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á Ì‡‚Â‰ÂÌÓ„Ó ÔËÌˆËÔÛ ‚ËÔÎË‚‡π, ˘Ó ¥ÌÚÂ∂‡Î¸ÌÂ ÒÓ-
ˆ¥‡Î¸ÌÓ-ÂÍÓÌÓÏ¥˜ÌÂ ‡ÈÓÌÛ‚‡ÌÌfl ÌÂ ÏÓÊÌ‡ ‚ËÍÓÌ‡ÚË Ú¥Î¸-
ÍË Á‡ ‰ÓÔÓÏÓ„Ó˛ ÛÁ‡„‡Î¸ÌÂÌËı Í¥Î¸Í¥ÒÌËı ÔÓÍ‡ÁÌËÍ¥‚, ÚÛÚ
Ó·Ó‚’flÁÍÓ‚Ó ÔÓÚ¥·ÌÓ Á‚‡Ê‡ÚË ¥ Ì‡ flÍ¥ÒÌ¥ ÌÂÙÓÏ‡Î¸Ì¥
ÏÓÏÂÌÚË, ÒÚÛÍÚÛÌÂ Ì‡ÔÓ‚ÌÂÌÌfl ‚Ë‰¥ÎÂÌËı Ú‡ÍÒÓÌ¥‚.

èÂÒÔÂÍÚË‚ÌËÈ ı‡‡ÍÚÂ ‡ÈÓÌÛ‚‡ÌÌfl. ñÂÈ ÔËÌˆËÔ
‚ËÁÌ‡˜‡π ˜‡ÒÓ‚Û ‚Î‡ÒÚË‚¥ÒÚ¸ ÏÂÂÊ ‡ÈÓÌÛ‚‡ÌÌfl. Ç¥Ì ‚¥-
‰Ó·‡Ê‡π Ì‡ˆ¥ÎÂÌ¥ÒÚ¸ ÍÓÊÌÓª Á ÌËı Ì‡ Ï‡È·ÛÚÌπ: Á‡ ‰ÓÔÓ-
ÏÓ„Ó˛ ‡ÈÓÌÛ‚‡ÌÌfl ÚÂ·‡ ‚Ë¥¯Û‚‡ÚË ¥ ÔÓ„ÌÓÁÌ¥ ÒÓˆ¥‡Î¸-
ÌÓ-ÂÍÓÌÓÏ¥˜Ì¥ Á‡‚‰‡ÌÌfl. íÂÓÂÚË˜ÌÓ ‡ÈÓÌÛ‚‡ÌÌfl ÏÓÊÂ
ÂÍÓÌÒÚÛ˛‚‡ÚË ÏËÌÛÎÂ, ‚¥‰·Ë‚‡ÚË ÒÚ‡Ì ÒÓˆ¥‡Î¸ÌÓ-ÂÍÓÌÓ-
Ï¥˜ÌÓª ‰ËÙÂÂÌˆ¥‡ˆ¥ª Ì‡ ÔÂ‚ÌÛ ‰‡ÚÛ ·ÎËÁ¸ÍÓ„Ó ÏËÌÛÎÓ„Ó ¥
ÔÓ„ÌÓÁÛ‚‡ÚË Ï‡È·ÛÚÌ¥ ÚÂÌ‰ÂÌˆ¥ª. ÇÒ¥ ÚË ÙÓÏÛÎ˛‚‡ÌÌfl
Ô‡‚ÓÏ¥Ì¥. é‰Ì‡Í Û ‡Á¥ ÒÓˆ¥‡Î¸ÌÓ-ÂÍÓÌÓÏ¥˜ÌÓ„Ó ‡ÈÓÌÛ-
‚‡ÌÌfl ÚÂ·‡ Ó¥πÌÚÛ‚‡ÚËÒ¸ Ì‡ ÓÒÚ‡ÌÌ¥È, ÚÂÚ¥È, ‚‡¥‡ÌÚ. ñÂ
ÁÛÏÓ‚ÎÂÌÓ ÍÓÌÒÚÛÍÚË‚ÌÓ˛ ÒÔflÏÓ‚‡Ì¥ÒÚ˛ ˆ¸Ó„Ó ÚËÔÛ
‡ÈÓÌÛ‚‡ÌÌfl Ì‡ ‚Ë¥¯ÂÌÌfl ÒÓˆ¥‡Î¸ÌÓ-ÂÍÓÌÓÏ¥˜ÌËı ÔÓ·-
ÎÂÏ Û Â∂¥ÓÌ‡ı ìÍ‡ªÌË.

èËÌˆËÔ ÒÚ‡‚ËÚ¸ ‚ËÏÓ„Ë ‰Ó ÔÓÍ‡ÁÌËÍ¥‚, Ô‡‡ÏÂÚ¥‚
‡ÈÓÌÛ‚‡ÌÌfl. ÇÓÌË ÔÓ‚ËÌÌ¥ Ï‡ÚË ˜‡ÒÓ‚Û ÒÚ¥ÈÍ¥ÒÚ¸, ‚¥‰Ó·-
‡Ê‡ÚË ‰Ó‚„ÓÚË‚‡Î¥ ÔÓˆÂÒË. ÇËÁÌ‡˜ÂÌ‡ ÏÂÂÊ‡ ‡ÈÓ-
ÌÛ‚‡ÌÌfl ÔÓ‚ËÌÌ‡ Á·ÂÂ„ÚË ÁÌ‡˜ÂÌÌfl Û Ï‡È·ÛÚÌ¸ÓÏÛ.

èÓ·ÎÂÏÌ¥ÒÚ¸ ‡ÈÓÌÛ‚‡ÌÌfl – ˆÂ Ì‡ˆ¥ÎÂÌ¥ÒÚ¸ ÈÓ„Ó Ì‡
‚Ë‰¥ÎÂÌÌfl ÒÓˆ¥‡Î¸ÌÓ-ÂÍÓÌÓÏ¥˜ÌËı ÔÓ·ÎÂÏ Û ¥ÁÌËı Â∂¥Ó-
Ì‡ı ìÍ‡ªÌË. ñÂÈ ÔËÌˆËÔ ‚ËÁÌ‡˜‡π ̂ ¥Î¸Ó‚Û ÒÔflÏÓ‚‡Ì¥ÒÚ¸
ÓÁÓ·ÓÍ ̆ Ó‰Ó ÒÓˆ¥‡Î¸ÌÓ-ÂÍÓÌÓÏ¥˜ÌÓ„Ó ‡ÈÓÌÛ‚‡ÌÌfl. ëÛÚ¸
ÈÓ„Ó ÔÓÎfl„‡π Û ÚÓÏÛ, ̆ Ó ‡ÁÓÏ Á ‡ÈÓÌÛ‚‡ÌÌflÏ ÔÓ‚ËÌÌ¥ ·ÛÚË
‚ËÁÌ‡˜ÂÌ¥ ¥ Â∂¥ÓÌ‡Î¸Ì¥ ÒÓˆ¥‡Î¸ÌÓ-ÂÍÓÌÓÏ¥˜Ì¥ ÔÓ·ÎÂÏË. ßÌ-
¯ËÏË ÒÎÓ‚‡ÏË, ÒÓˆ¥‡Î¸ÌÓ-ÂÍÓÌÓÏ¥˜ÌÂ ‡ÈÓÌÛ‚‡ÌÌfl π Á‡ÒÓ-
·ÓÏ ÚÂËÚÓ¥‡Î¸ÌÓ„Ó ‚ÔÓfl‰ÍÛ‚‡ÌÌfl ¥ ÚËÔÓÎÓ„¥ª, ‡ ÓÚÊÂ, ¥
ÒËÒÚÂÏ‡ÚËÁ‡ˆ¥ª ‚¥‰ÔÓ‚¥‰ÌËı ÔÓ·ÎÂÏ.

é·’πÍÚË‚ÌÓ˛ ÓÁÌ‡ÍÓ˛ ÒÓˆ¥‡Î¸ÌÓ-ÂÍÓÌÓÏ¥˜ÌÓ„Ó ‡ÈÓÌÛ-
‚‡ÌÌfl π ‰ËÙÂÂÌˆ¥‡ˆ¥fl ÒÓˆ¥‡Î¸ÌÓ-ÂÍÓÌÓÏ¥˜ÌËı ÛÏÓ‚ ÊËÚ-
Úπ‰¥flÎ¸ÌÓÒÚË Ì‡ÒÂÎÂÌÌfl Ì‡ ÚÂËÚÓ¥ª. íÛÚ ÚÂ·‡ Á‡Û‚‡ÊË-
ÚË Ú‡ÍÂ. ∏ ‰‚‡ ÔÓÚËÎÂÊÌ¥ ÔÓ„Îfl‰Ë Ì‡ ÒÓˆ¥‡Î¸ÌÓ-ÂÍÓÌÓÏ¥˜-
ÌËÈ ‡ÈÓÌ. èÂ¯ËÈ ∂ÛÌÚÛπÚ¸Òfl Ì‡ ÔÓÎÓÊÂÌÌ¥, ˘Ó ‡ÈÓÌ
ÙÛÌÍˆ¥ÓÌÛπ ˆ¥ÎÍÓÏ Ó·’πÍÚË‚ÌÓ, ÌÂÁ‡ÎÂÊÌÓ ‚¥‰ Ò‚¥‰ÓÏÓÒÚË,
ÔÓ‚Ì¥ÒÚ˛ ‚ËÁÌ‡˜ÂÌËÈ Û Ò‚Óªı ÏÂÊ‡ı. á‡‚‰‡ÌÌfl ‰ÓÒÎ¥‰ÌËÍ‡
ÔÓÎfl„‡π Û ‚ËÁÌ‡˜ÂÌÌ¥ ˆ¸Ó„Ó ‡ÈÓÌÛ. í‡Í¥ ÔÓ„Îfl‰Ë ‚ËÒÎÓ‚-
Î˛‚‡ÎË è.å. ÄÎ‡ÏÔ¥π‚, û.É. ë‡Û¯Í¥Ì. ëÂÂ‰ ÛÍ‡ªÌÒ¸ÍËı
„ÂÓ„‡Ù¥‚ ˆ˛ ÔÓÁËˆ¥˛ Á‡ÈÏ‡‚ Ç.Ä.èÓÔÓ‚Í¥Ì2.

ÑÛ„ËÈ ÔÓ„Îfl‰ ÔÓÎfl„‡π Û ÚÓÏÛ, ̆ Ó ‡ÈÓÌ ‚‚‡Ê‡˛Ú¸ ÒÛÚÓ
ÓÁÛÏÓ‚Ó˛, ¥ÌÚÂÎÂÍÚÛ‡Î¸ÌÓ˛ ÍÓÌÒÚÛÍˆ¥π˛, flÍ‡ ‰‡π ÁÏÓ„Û
‰ÓÒÎ¥‰ÌËÍÛ ‚ÔÓfl‰ÍÛ‚‡ÚË ¥ÌÙÓÏ‡ˆ¥˛ Û ÚÂËÚÓ¥‡Î¸ÌÓÏÛ

ÚË‚ÌËı ÒÓ˛Á¥‚, ÔÓÚ¥·ÌÓ ·ÛÎÓ ªı Ì‡‚’˛˜ËÚË Ì‡ ÍÓÌ-
ˆÂÔÚÛ‡Î¸ÌÛ «¯Í‡ÔÛ», ‚ÊÂ È ·ÂÁ ÚÓ„Ó ÔÂÂ‚‡ÌÚ‡ÊÂÌÛ.
í‡Í Á’fl‚ËÎ‡Òfl ÚËÔÓÎÓ„¥fl «ÛÌ¥Ú‡ÌËÈ / ÍÓÌÙÂ‰Â‡ÚË‚-
ÌËÈ / ÙÂ‰Â‡ÚË‚ÌËÈ».

Ä·ÒÓÎ˛ÚËÒÚË ïVß ¥ ïVßß ÒÚ. ‰‡ÎË Ì‡Ï ˜¥ÚÍÂ (ÌÂı‡È
Ì‡‚¥Ú¸ ÌÂ ˆ¥ÎÍÓÏ Ó·∂ÛÌÚÓ‚‡ÌÂ) Ûfl‚ÎÂÌÌfl ÔÓ ÚÂ, ˘Ó
‚ÓÌË ÓÁÛÏ¥˛Ú¸ Ô¥‰ ÒÛ‚ÂÂÌ¥ÚÂÚÓÏ. îÂÌÓÏÂÌ ÙÂ‰Â‡-
ˆ¥ª Ï‡‚ ÚÓÈ ÌÂ‰ÓÎ¥Í, ˘Ó ‚¥Ì ‰‡ÎÂÍÓ ÌÂ ‚ÔÓ‚Ì¥ ‚¥‰ÔÓ‚¥-
‰‡‚ ªıÌ¥Ï ‡ÍÒ¥ÓÏ‡Ï. Ä·Ó ÚÂÓ¥fl ÒÛ‚ÂÂÌ¥ÚÂÚÛ ·ÛÎ‡ ÌÂ-
Ô‡‚ËÎ¸ÌÓ˛, ‡·Ó Ê ÔÓÏËÎÍÓ‚ËÏ ·ÛÎÓ ÓÁÛÏ¥ÌÌfl ÙÂ-
‰Â‡ˆ¥ª flÍ ÔÓÁ·‡‚ÎÂÌÓª ÒÛ‚ÂÂÌ¥ÚÂÚÛ. ç‡ÒÔ‡‚‰¥ Ê ¥˜
·ÛÎ‡ ¥ ‚ ÚÓÏÛ, ¥ ‚ ¥Ì¯ÓÏÛ: ¥ ÚÂÓ¥fl ̃ ‡ÒÚÍÓ‚Ó ·Û‰Û‚‡Î‡Òfl
Ì‡ ıË·ÌËı ÔÓ„Îfl‰‡ı, ¥ ÓÁÛÏ¥ÌÌfl ÙÂ‰Â‡ˆ¥ª ·ÛÎÓ ÌÂ
ˆ¥ÎÍÓÏ ‡‰ÂÍ‚‡ÚÌËÏ. íÓÏÛ ‡·ÒÓÎ˛ÚÌÓ ÔËÓ‰ÌÓ, ˘Ó
ÒÔÓÒÚÂ¥„‡˜¥ ÔÓ‚ËÌÌ¥ ·ÛÎË ÒÔÓ·Û‚‡ÚË ‚flÚÛ‚‡ÚË ÚÂÓ-
¥˛ ÒÛ‚ÂÂÌ¥ÚÂÚÛ, Ô¥‰¥„Ì‡‚¯Ë Ô¥‰ ÌÂª ‚ËÔ‡‰ÓÍ ÙÂ‰Â‡-
ˆ¥ª – ÚÓ·ÚÓ ÓÁ„Îfl‰‡˛˜Ë ÓÒÚ‡ÌÌ˛ flÍ ̆ ÓÒ¸, ̆ Ó Á‡ÈÏ‡π
ÔÓÏ¥ÊÌÂ ÔÓÎÓÊÂÌÌfl Ï¥Ê ˆ¥ÎÍÓÏ ÒÛ‚ÂÂÌÌËÏË ‰Â-
Ê‡‚‡ÏË È ÛÚ‚ÓÂÌÌflÏË, ÍÓÚ¥ Ú‡ÍËÏË ÌÂ ·ÛÎË. ëÎ‡·-
Í¥ÒÚ¸ ˆ¥πª ÚËÔÓÎÓ„¥ª ÔÓÎfl„‡Î‡ Û ÚÓÏÛ, ˘Ó ‚ÓÌ‡ ÌÂÒÎ‡ ‚
ÒÓ·¥ Ï‡ÎÓ ˜¥ÚÍÓª È ‚¥Ó„¥‰ÌÓª ¥ÌÙÓÏ‡ˆ¥ª ˘Ó‰Ó ÒÔ‡‚-
ÊÌ¸Óª ÔËÓ‰Ë ÙÂ‰Â‡ˆ¥ª. ä¥Ï ˆ¸Ó„Ó, ‚ÓÌ‡ Ô¥‰Ë‚‡-
Î‡ ÍÎ‡ÒË˜ÌÛ ÚÂÓ¥˛ ÒÛ‚ÂÂÌ¥ÚÂÚÛ, ÌÂ ‚Ëfl‚Îfl˛˜Ë ÔË

ˆ¸ÓÏÛ ‰¥ÈÒÌÓª ÒÛÚ¥ ÔÓ·ÎÂÏË. í‡ÍÛ ÔÓÒÚ‡Ú¸, flÍ Ä.¢‡Ï¥Î-
ÚÓÌ, Ì‡ÔÂ‚ÌÓ, Ï‡ÎÓ ı‚ËÎ˛‚‡ÚË, ˘Ó ÄÏÂËÍ‡ÌÒ¸ÍËÈ
ÒÓ˛Á Ï¥„ ÌÂ ‚Ëfl‚ËÚËÒfl ˆ¥ÎÍÓÏ ÒÛ‚ÂÂÌÌËÏ. åËÌÛÎË
ÓÍË, ¥ ‰Îfl Î˛‰ËÌË Ì‡ Í¯Ú‡ÎÚ ÑÊ.ä‡Î„ÓÛÌ‡ ·ÛÎÓ Ì‡-
ÒÚ¥Î¸ÍË Ê ÔËÓ‰ÌËÏ ÒÚ‚Â‰ÊÛ‚‡ÚË, ˘Ó Ì¥˜Ó„Ó Ú‡ÍÓ„Ó
È ÌÂ Ï‡ÎÓÒfl Ì‡ Û‚‡Á¥. Ç Ó‰ÌÓÏÛ ‚ËÔ‡‰ÍÛ ÒÚÛ·Ó‚‡Ì¥ÒÚ¸
‚ËÍÎËÍ‡Î‡ ÔÂÒÔÂÍÚË‚‡ Ì‡‰Ï¥ÌÓ„Ó ÁÏ¥ˆÌÂÌÌfl ÒÚ‡ÚÛÒÛ
Â∂¥ÓÌ¥‚, Û ‰Û„ÓÏÛ – ÏÓÊÎË‚¥ÒÚ¸ Ì‡‰‡ÌÌfl ˆÂÌÚÓ‚¥
Ô‡‚‡ ÓÒÚ‡ÚÓ˜ÌÓ„Ó ¥¯ÂÌÌfl, flÍÂ ÌÂ Ô¥‰Îfl„‡π ‚ÂÚÓ Á ·ÓÍÛ
Â∂¥ÓÌ¥‚. é‰Ì‡Í ÔÓ·ÎÂÏ‡ Ì‡·Û‚‡Î‡ ̂ ¥ÎÍÓÏ ¥Ì¯Ó„Ó ‚Ë„-
Îfl‰Û ÔË ‚ËÁÌ‡˜ÂÌÌ¥ ÙÂ‰Â‡ˆ¥ª flÍ ÛÚ‚ÓÂÌÌfl, flÍÂ ÌÂ
·ÛÎÓ Ì¥ ÔÓ‚Ì¥ÒÚ˛ ÒÛ‚ÂÂÌÌËÏ, Ì¥ ÒÛÚÓ ÍÓÌÙÂ‰Â‡ÚË‚-
ÌËÏ, ‡ ÁÌ‡ıÓ‰ËÎÓÒfl ‰ÂÒ¸ Ï¥Ê ˆËÏË ÔÓÎ˛Ò‡ÏË.

ç‡ Ê‡Î¸, ÚËÔÓÎÓ„¥fl «ÛÌ¥Ú‡ÌËÈ / ÍÓÌÙÂ‰Â‡ÚË‚ÌËÈ
/ ÙÂ‰Â‡ÚË‚ÌËÈ» (Ì‡‰‡Î¥ Û/Í/Ù-ÚËÔÓÎÓ„¥fl) Ì¥ÍÓÎË ÌÂ
·ÛÎ‡ Ì‡‰ÚÓ ¥ÌÙÓÏ‡ÚË‚ÌÓ˛. èÓÚÂ ‚ÓÌ‡ Á·ÂÂ„Î‡Òfl,
ÌÂ ‚Ú‡ÚË‚¯Ë, ÌÂÁ‚‡Ê‡˛˜Ë Ì‡ ÔÓ‚‡ÊÌËÈ ‚¥Í, Ò‚Óπª
ÊËÚÚπ‚Óª ÒËÎË. åÓÊÌ‡ ÒÍ‡Á‡ÚË, ˘Ó ·‡Ú¸ÍÓÏ Û/Í/Ù-
ÚËÔÓÎÓ„¥ª ·Û‚ «îÂ‰Â‡Î¥ÒÚ», Ä. ‰Â íÓÍ‚¥Î¸ ÒÎÛ„Û‚‡‚ ªÈ
Á‡ ÌflÌ¸ÍÛ, Ä.Ç.Ñ‡ÈÒ¥ ÒÚ‡‡‚Òfl Ì‡ÒÚ‡ÌÓ‚ÎflÚË ªª, Ì‡˜Â
ÏÛ‰ËÈ ÓÔ¥ÍÛÌ, ‡ ä.Ç¥‡ ÔÎÛÚ‡ÌÓ Ì‡Ï‡„‡‚Òfl Á‡ÔÓ‚¥ÒÚË
ªª ÓÒÚ‡ÌÍË Ï‡È·ÛÚÌ¸ÓÏÛ. ê.ã.ÇÓÚÚÒ – ÎË¯Â Ó‰ËÌ Á ·‡-
„‡Ú¸Óı Ì‡¯Ëı ÔÓÁÓÎË‚Ëı ÒÛ˜‡ÒÌËÍ¥‚, flÍ¥ ÔÓÚ‡ÔËÎË
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ПРЕСТОН КІН¢
КЛАСИФІКУВАННЯ
ФЕДЕРАЦІЙ

‚¥‰ÌÓ¯ÂÌÌ¥. ä¥Î¸Í¥ÒÚ¸ ‚‡¥‡ÌÚ¥‚ ‡ÈÓÌÛ‚‡ÌÌfl ÚÂÓÂÚË˜ÌÓ
Ó·ÏÂÊÂÌ‡ ÎË¯Â Í¥Î¸Í¥ÒÚ˛ ‰ÓÒÎ¥‰ÌËÍ¥‚. äÓÊÂÌ ¥Á ‚‡¥‡ÌÚ¥‚
Ï‡π ÒÂÌÒ Ú¥Î¸ÍË Û ÍÓÌÚÂÍÒÚ¥ ÔËÚ‡Ì¸, flÍ¥ ÒÚ‡‚ËÚ¸ ÍÓÌÍÂÚÌËÈ
‰ÓÒÎ¥‰ÌËÍ. ÅÂÁÛÏÓ‚ÌÓ, Ú‡Í‡ ÔÓÁËˆ¥fl ÌÂ ÏÓÊÂ ·ÛÚË ÔËÈÌflÚ-
Ì‡, ÓÒÍ¥Î¸ÍË ‚ÓÌ‡ ÒÛÔÂÂ˜ËÚ¸ ‰¥‡ÎÂÍÚËÍÓ-Ï‡ÚÂ¥‡Î¥ÒÚË˜ÌÓ-
ÏÛ ÒÔÓÒÓ·Û Ô¥ÁÌ‡ÌÌfl. é‰Ì‡Í ¥ ÔÂ¯ËÈ ÔÓ„Îfl‰ π ÌÂ Ó‰ÌÓÁ-
Ì‡˜ÌËÏ. áÓÍÂÏ‡, Ñ.ã. ÄÏ‡Ì‰ ‚ËÒÎÓ‚Ë‚ ‰ÛÏÍÛ: flÍ˘Ó ̆ ÓÒ¸
¥ π Ó·’πÍÚË‚ÌÂ Û ‡ÈÓÌÛ‚‡ÌÌ¥, ÚÓ ˆÂ – ‚ËÁÌ‡ÌÌfl ÈÓ„Ó ÒÛ·’πÍ-
ÚË‚ÌÓÒÚË. á.∏. ÑÁÂÌ¥Ò ‚¥‰ÁÌ‡˜Ë‚ ÏÓÊÎË‚¥ÒÚ¸ ÏÂÊ ‰ÂÚÂÏ¥-
ÌÓ‚‡ÌÓÒÚË ¥ ÒÚÓı‡ÒÚË˜ÌÓÒÚË, ‚‡¥˛‚‡ÌÌfl ‚¥‰ ¥ÁÌËı Î¥Ì¥È
ÓÁÏËÚËı ÔÂÂı¥‰ÌËı ÒÏÛ„3.

èËÌˆËÔ ‚¥‰ÔÓ‚¥‰ÌÓÒÚË ÒÓˆ¥‡Î¸ÌÓ-ÂÍÓÌÓÏ¥˜ÌÓ„Ó ‡ÈÓ-
ÌÛ‚‡ÌÌfl ¥ ‡‰Ï¥Ì¥ÒÚ‡ÚË‚ÌÓ-ÚÂËÚÓ¥‡Î¸ÌÓ„Ó ÛÒÚÓ˛ ìÍ‡ª-
ÌË. ÑÓÒÎ¥‰ÌËÍË ‚ÊÂ ‰‡‚ÌÓ Á‡Û‚‡ÊËÎË ÌÂ‰ÓÒÍÓÌ‡Î¥ÒÚ¸ ÒÛ-
˜‡ÒÌÓ„Ó ‡‰Ï¥Ì¥ÒÚ‡ÚË‚ÌÓ-ÚÂËÚÓ¥‡Î¸ÌÓ„Ó ÛÒÚÓ˛ ‰ÂÊ‡-
‚Ë. ì Ï‡È·ÛÚÌ¸ÓÏÛ ÈÓ„Ó Ó‰ËÌËˆflÏË ÏÓÊÛÚ¸ ÒÚ‡ÚË Ú‡Í¥ ÒÓ-
ˆ¥‡Î¸ÌÓ-ÂÍÓÌÓÏ¥˜Ì¥ ‡ÈÓÌË, flÍ Í‡ª ‡·Ó ÁÂÏÎ¥. ãÛÌ‡π ·‡„‡-
ÚÓ ÔÓÔÓÁËˆ¥È ÔÓ ÙÂ‰Â‡ÚË‚ÌËÈ ÛÒÚ¥È ìÍ‡ªÌË. é‰Ì‡Í
·¥Î¸¯¥ÒÚ¸ Ì‡ÛÍÓ‚ˆ¥‚ ‚ËÁÌ‡π, ˘Ó Ò¸Ó„Ó‰Ì¥ ˆÂÈ ÔËÌˆËÔ ÌÂ
·Û‰Â Ô‡ˆ˛‚‡ÚË Ì‡ ÍÓËÒÚ¸ ‰ÂÊ‡‚Ë. Ç¥Ì ‚Â‰Â ‰Ó ‚ÌÛÚ¥¯-
Ì¸Ó„Ó ÒÓˆ¥‡Î¸ÌÓ-ÂÍÓÌÓÏ¥˜ÌÓ„Ó ÓÁ·‡Î‡ÌÒÛ‚‡ÌÌfl, ÔÓfl‚Û ÒÂ-
Ô‡‡ÚËÒÚÒ¸ÍËı ÚÂÌ‰ÂÌˆ¥È. íÓÏÛ ÔÓ‚¥‰Ì¥ ÂÍÓÌÓÏ¥ÒÚË, „ÂÓ-

„‡ÙË, ÔÓÎ¥ÚÓÎÓ„Ë ‚‚‡Ê‡˛Ú¸, ˘Ó ‚ Ì‡È·ÎËÊ˜¥ 15-20 ÓÍ¥‚
Ì‡¯‡ ‰ÂÊ‡‚‡ ÔÓ‚ËÌÌ‡ ·ÛÚË ÛÌ¥Ú‡Ì˛. ã¥Í‚¥‰‡ˆ¥fl ÒÛ˜‡Ò-
ÌËı Ó·Î‡ÒÚÂÈ ÔËÁ‚Â‰Â ‰Ó ÒÚ‚ÓÂÌÌfl ‚ ‰ÂÊ‡‚¥ ̆ Â È ÚÂË-
ÚÓ¥‡Î¸ÌÓ„Ó ı‡ÓÒÛ.

é‰ËÌËˆÂ˛ ¥ÌÚÂ∂‡Î¸ÌÓ„Ó ÒÓˆ¥‡Î¸ÌÓ-ÂÍÓÌÓÏ¥˜ÌÓ„Ó ‡-
ÈÓÌÛ‚‡ÌÌfl ÔÓ‚ËÌÌ‡ ·ÛÚË Ó·Î‡ÒÚ¸, flÍ‡ ÚË‚‡ÎËÈ ˜‡Ò π Ó‰Ë-
ÌËˆÂ˛ ÚÂËÚÓ¥‡Î¸ÌÓ„Ó ÛÔ‡‚Î¥ÌÌfl, ¥ flÍÛ ı‡‡ÍÚÂËÁÛπ
‚ÌÛÚ¥¯Ìfl Ó„‡Ì¥ÁÓ‚‡Ì¥ÒÚ¸ ¥ ÒÔ¥Î¸Ì¥ÒÚ¸. ÑÎfl ÔËÍÎ‡‰Û ÏÓÊ-
Ì‡ ‚ÁflÚË ıÓ˜‡ · ÏÂÂÊÛ Ú‡ÌÒÔÓÚÌËı ÍÓÏÛÌ¥Í‡ˆ¥È ¥ Ï‡-
¯ÛÚ¥‚, π‰ËÌÂ ÛÔ‡‚Î¥ÌÌfl. í‡Í‡ Ó„‡Ì¥ÁÓ‚‡Ì¥ÒÚ¸ ÔËÚ‡Ï‡Ì-
Ì‡ È ¥Ì¯ËÏ ‡ÒÔÂÍÚ‡Ï ÊËÚÚπ‰¥flÎ¸ÌÓÒÚË. íÓÏÛ ÏÂÊ¥ ÒÓˆ¥‡Î¸-
ÌÓ-ÂÍÓÌÓÏ¥˜ÌËı ‡ÈÓÌ¥‚ ÔÓ‚ËÌÌ¥ Á·¥„‡ÚËÒfl Á ÏÂÊ‡ÏË Ó·Î‡Ò-
ÚÂÈ. Å¥Î¸¯¥ÒÚ¸ Ô¥‰ıÓ‰¥‚ ˘Ó‰Ó ÒÓˆ¥‡Î¸ÌÓ-ÂÍÓÌÓÏ¥˜ÌÓ„Ó ‡-
ÈÓÌÛ‚‡ÌÌfl ìÍ‡ªÌË ÒÔË‡˛Ú¸Òfl Ì‡ ˆÂÈ ÔËÌˆËÔ.

ëÂÂ‰ ¥Ì¯Ëı ÔËÌˆËÔ¥‚ ÒÓˆ¥‡Î¸ÌÓ-ÂÍÓÌÓÏ¥˜ÌÓ„Ó ‡ÈÓ-
ÌÛ‚‡ÌÌfl ‰ÓÒÎ¥‰ÌËÍË ÔÓÔÓÌÛ˛Ú¸ Ú‡Í¥: 1) ÁÏ¥ˆÌÂÌÌfl ÚÂË-
ÚÓ¥‡Î¸ÌÓª π‰ÌÓÒÚË ‰ÂÊ‡‚Ë ¥ ‚‰ÓÒÍÓÌ‡ÎÂÌÌfl ªª ÚÂËÚÓ¥-
‡Î¸ÌÓª Ó„‡Ì¥Á‡ˆ¥ª; 2) ‚‡ıÛ‚‡ÌÌfl ¥ÒÚÓËÍÓ-„ÂÓ„‡Ù¥˜ÌËı
ÓÒÓ·ÎË‚ÓÒÚÂÈ ÛÍ‡ªÌÒ¸ÍËı ÁÂÏÂÎ¸, Ì‡ˆ¥ÓÌ‡Î¸ÌÓ„Ó È ÂÚÌ¥˜-
ÌÓ„Ó ÒÍÎ‡‰Û Ì‡ÒÂÎÂÌÌfl; 3) ÔÓÒËÎÂÌÌfl ÚÂËÚÓ¥‡Î¸ÌÓª ÒÔÂ-
ˆ¥‡Î¥Á‡ˆ¥ª ‚ËÓ·ÌËˆÚ‚‡ ¥ ÏÓÊÎË‚ÓÒÚË ‰Îfl ÍÓÏÔÎÂÍÒÌÓ„Ó
ÂÍÓÌÓÏ¥˜ÌÓ„Ó Ú‡ ÒÓˆ¥‡Î¸ÌÓ„Ó ÓÁ‚ËÚÍÛ ÚÂËÚÓ¥È; 4) Á·Â-

Ô¥‰ ‚ÔÎË‚ ̂ ¥πª Ú‡‰Ëˆ¥ª. èÓ Ú‡ÍËÈ ‚ÔÎË‚ Ò‚¥‰˜ËÚ¸, ÁÓÍ-
ÂÏ‡, Ì‡ÒÚÛÔÌÂ ÈÓ„Ó ‚ËÒÎÓ‚Î˛‚‡ÌÌfl: «îÂ‰Â‡ÚË‚ÌÛ
ÙÓÏÛ Ô‡‚Î¥ÌÌfl ‚¥‰¥ÁÌflπ ‚¥‰ ¥Ì¯Ëı ÚÂ, ˘Ó ÔË Ì¥È,
Ì‡ ÔÓÚË‚‡„Û ÛÌ¥Ú‡Ì¥È ¥ ÍÓÌÙÂ‰Â‡ÚË‚Ì¥È ÔÓÎ¥ÚË˜ÌËÏ
ÒËÒÚÂÏ‡Ï, Ì¥ ̂ ÂÌÚ‡Î¸ÌËÈ Ûfl‰ ÌÂ π Ô¥‰ÔÓfl‰ÍÓ‚‡ÌËÏ
Â∂¥ÓÌ‡Î¸ÌÓÏÛ, Ì¥ Ì‡‚Ô‡ÍË» [Watts 1966: 355]. ì Ú‡ÍÓ-
„Ó Ó‰Û ÙÓÏÛÎ¥ ÙÂ‰Â‡Î¸ÌËÈ ˆÂÌÚ ÌÂ π Ì¥ ÔÓ‚Ì¥ÒÚ˛
ÛÌ¥Ú‡ÌËÏ (ÚÓ·ÚÓ «ÒÛ‚ÂÂÌÌËÏ»), Ì¥ ˆ¥ÎÍÓ‚ËÚÓ Á‡ÎÂÊ-
ÌËÏ Á‡ ÍÓÌÙÂ‰Â‡ÚË‚ÌËÏ Á‡ÁÍÓÏ (flÍ Û «Î¥Á¥»). ê¥-
‚ÂÌ¸ ÍÓÌˆÂÌÚ‡ˆ¥ª (‚ ÈÓ„Ó ÛÍ‡ı ‚Î‡‰Ë) ÓÔËÒÛπÚ¸Òfl flÍ
ÔÓÏ¥ÊÌËÈ – Ï¥Ê ̂ ¥ÎÍÓÏ ÒÛ‚ÂÂÌÌÓ˛ ‡ÒÓˆ¥‡ˆ¥π˛ ¥ Ú¥π˛,
ÍÓÚ‡ ÁÌ‡˜ÌÓ˛ Ï¥Ó˛ ‡·Ó ÁÓ‚Ò¥Ï ÔÓÁ·‡‚ÎÂÌ‡ Ô‡‚‡
ÌÂÁ‡ÎÂÊÌÓª Á‡ÍÓÌÓ‰‡‚˜Óª ¥Ì¥ˆ¥‡ÚË‚Ë. é‰Ì‡Í Ì‡ÒÚ‡π ̃ ‡Ò,
ÍÓÎË ÒÚ‡Ó„Ó ÒÓ·‡ÍÛ ÚÂ·‡ Á ÏËÎÓÒÂ‰fl ÔËÒÔ‡ÚË, –
ÚÂ Ê Ò‡ÏÂ ÒÚÓÒÛπÚ¸Òfl Û/Í/Ù-ÚËÔÓÎÓ„¥ª.

ì/Í/Ù-ÚËÔÓÎÓ„¥fl Á‰‡πÚ¸Òfl ¯‡·ÎÓÌÌÓ˛, Ì‡‚¥Ú¸ Ú‡-
ÍÓ˛, ˘Ó ÌÂ ‚ËÍÎËÍ‡π ÊÓ‰ÌËı ÒÛÏÌ¥‚¥‚. èÓÚÂ ‚ÓÌ‡
ÒÍÎ‡Î‡Òfl ÎË¯Â ‚ÔÓ‰Ó‚Ê ÓÒÚ‡ÌÌ¥ı ‰‚Óı ÒÚÓ¥˜, ÔË-
˜ÓÏÛ Ô‡ÍÚË˜ÌÓ ÌÂÔÓÏ¥ÚÌÓ. ÇÓÌ‡ ‰‡π ‚¥‰ÔÓ‚¥‰¸ Ì‡
¯ËÓÍÂ Á‡ÔËÚ‡ÌÌfl: «ïÚÓ π ÌÓÒ¥πÏ ‚ÂıÓ‚ÌÓª ‚Î‡‰Ë Û
ÒËÒÚÂÏ¥, ‡ ıÚÓ – Ì¥?». ÇÓÌ‡ ‚ Á‡„‡Î¸ÌÓÏÛ ‚Ë„Îfl‰¥ ÔÓ‚¥-
‰ÓÏÎflπ Ì‡Ï, ˘Ó ÙÂ‰Â‡ˆ¥fl – ˆÂ ÌÂ ÒÛ‚ÂÂÌ, ‡ÎÂ È ÌÂ
ÔÓÚËÎÂÊÌ¥ÒÚ¸ ÈÓÏÛ. ÇÓ‰ÌÓ˜‡Ò Û/Í/Ù-ÚËÔÓÎÓ„¥fl ‚¥‰-

ÔÓ‚¥‰‡π ¥ Ì‡ ÍÓÌÍÂÚÌ¥¯Â Á‡ÔËÚ‡ÌÌfl: «óË π ÌÓÒ¥πÏ ‚Â-
ıÓ‚ÌÓª ‚Î‡‰Ë ˆÂÌÚ‡Î¸ÌËÈ Ûfl‰, ˜Ë ˆ˛ ÓÎ¸ ‚¥‰¥„‡-
˛Ú¸ Ûfl‰Ë Ï¥ÒˆÂ‚¥ (ÚÓ·ÚÓ ÒÍÎ‡‰Ó‚Ëı ˜‡ÒÚËÌ ÛÚ‚ÓÂÌ-
Ìfl)?» Ç¥‰ÔÓ‚¥‰¥, ˘Ó Ï¥ÒÚflÚ¸Òfl ‚ Û/Í/Ù-ÚËÔÓÎÓ„¥ª, Á‚Ó-
‰flÚ¸Òfl ÔË·ÎËÁÌÓ ‰Ó Ì‡ÒÚÛÔÌÓ„Ó. (1) ëËÒÚÂÏÛ, ‰Â ÒÛ-
‚ÂÂÌÓÏ ‚‚‡Ê‡πÚ¸Òfl ˆÂÌÚ‡Î¸ÌËÈ Ûfl‰, Ì‡ÁË‚‡˛Ú¸
«ÛÌ¥Ú‡ÌÓ˛». (2) ëËÒÚÂÏÛ, ‰Â ÒÛ‚ÂÂÌ‡ÏË ‚ËÁÌ‡˛Ú¸Òfl
Ï¥ÒˆÂ‚¥ Ûfl‰Ë, Ì‡ÁË‚‡˛Ú¸ «ÍÓÌÙÂ‰Â‡ÚË‚ÌÓ˛». üÍ˘Ó
‰Ó‰ÂÊÛ‚‡ÚËÒfl Û/Í/Ù-ÚËÔÓÎÓ„¥ª, ÁÓÁÛÏ¥ÎÓ, ̆ Ó ÙÂ‰Â-
‡ˆ¥fl fl‚Îflπ ÒÓ·Ó˛ ÌÂ ·¥Î¸¯Â, Ì¥Ê Á‡ÎË¯ÍÓ‚Û Í‡ÚÂ„Ó-
¥˛. íÓÏÛ (3) ÒËÒÚÂÏÛ, ‰Â Ì¥ ˆÂÌÚ‡Î¸ÌËÈ, Ì¥ Ï¥ÒˆÂ‚ËÈ
Ûfl‰ ÌÂ Ì‡‰¥ÎÂÌ¥ ‚ÂıÓ‚ÌÓ˛ ‚Î‡‰Ó˛, Ì‡ÁË‚‡˛Ú¸ «ÙÂ-
‰Â‡ÚË‚ÌÓ˛».

üÍ ÏË ·‡˜ËÎË, Û/Í/Ù-ÚËÔÓÎÓ„¥fl ‚ËÏ‡„‡π ÔÓÒÚ‡ÌÓ‚ÍË
ˆ¥ÎÍÓÏ ÍÓÌÍÂÚÌÓ„Ó Á‡ÔËÚ‡ÌÌfl. äÓËÒÌ¥ÒÚ¸ ˆ¥πª ÚËÔÓ-
ÎÓ„¥ª ÏÓÊÌ‡ ÔÂÂ‚¥ËÚË Ì‡ ÓÒÌÓ‚¥ Á‡ÔÓÔÓÌÓ‚‡ÌËı ÌÂ˛
‚¥‰ÔÓ‚¥‰ÂÈ Ì‡ ‰‡ÌÂ Á‡ÔËÚ‡ÌÌfl. üÍ˘Ó ÏË ÂÚÂÎ¸ÌÓ ‚Ë‚-
˜ËÏÓ ÒËÒÚÂÏÛ, flÍÛ Á‡‡‰Ë ÁÛ˜ÌÓÒÚË ÏÓÊÂÏÓ Ì‡Á‚‡ÚË
ÙÂ‰Â‡ˆ¥π˛, ‡·Ë ‚ËflÒÌËÚË, ıÚÓ π Ú‡Ï ÒÛ‚ÂÂÌÓÏ –
ˆÂÌÚ‡Î¸ÌËÈ ˜Ë Ï¥ÒˆÂ‚ËÈ Ûfl‰, – ¥ ‰¥ÁÌ‡πÏÓÒfl, ˘Ó
ÌËÏ ÌÂ π Ì¥ ÚÓÈ, Ì¥ ¥Ì¯ËÈ, ÏË ÓÚËÏ‡πÏÓ ÂÁÛÎ¸Ú‡Ú,
flÍËÈ ÌÂ ·Û‰Â ‚¥‰ÔÓ‚¥‰‰˛. ÇËÒÌÓ‚ÓÍ «Ì¥ ÚÓÈ, Ì¥ ¥Ì¯ËÈ»
ÌÂ ¥ÌÙÓÏÛπ Ì‡Ò ˘Ó‰Ó ÚÓ„Ó, Ï‡π ÒÛ‚ÂÂÌ¥ÚÂÚ ˆÂÌÚ ˜Ë
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ÂÊÂÌÌfl π‰ÌÓÒÚË ÎÓÍ‡Î¸ÌËı ÒËÒÚÂÏ ÓÁÒÂÎÂÌÌfl; 5) ‚Ë·¥
Ì‡È·¥Î¸¯Ëı ˆÂÌÚ¥‚, flÍ¥ ÒÚ‡ÌÛÚ¸ fl‰‡ÏË ‡ÈÓÌ¥‚4.

é.ß. ò‡·Î¥È ‚Ë‰¥Îflπ Ú‡Í¥ ÓÁÌ‡ÍË ‡ÈÓÌ¥‚, flÍ¥ ÔÂ‚ÌÓ˛
Ï¥Ó˛ ÏÓÊÌ‡ ‚‚‡Ê‡ÚË ÔËÌˆËÔ‡ÏË ‡ÈÓÌÛ‚‡ÌÌfl:

1. í¥ÒÌËÈ ÒÓˆ¥‡Î¸ÌÓ-ÂÍÓÌÓÏ¥˜ÌËÈ, ‰ÂÏÓ„‡Ù¥˜ÌËÈ ¥ ÍÛÎ¸-
ÚÛÌËÈ ‚Á‡πÏÓÁ‚’flÁÓÍ ÚÂËÚÓ¥ª ‡ÈÓÌÛ Á „ÓÎÓ‚ÌËÏ fl‰ÓÏ
– ªª Ì‡È·¥Î¸¯ËÏ Á‡ Í¥Î¸Í¥ÒÚ˛ Ì‡ÒÂÎÂÌÌfl Ï¥ÒÚÓÏ.

2. îÓÏÛ‚‡ÌÌfl Û ‚ÂÎËÍÓÏÛ Â∂¥ÓÌ¥ ÚÂËÚÓ¥‡Î¸ÌÓª ÒÓ-
ˆ¥‡Î¸ÌÓ-ÂÍÓÌÓÏ¥˜ÌÓª ÒËÒÚÂÏË, ÚÓ·ÚÓ Ú‡ÍÓ„Ó ÔÓÒÚÓÓ‚Ó„Ó
ÔÓπ‰Ì‡ÌÌfl Ì‡ÒÂÎÂÌÌfl, ÒÓˆ¥‡Î¸ÌÓª, ÂÍÓÌÓÏ¥˜ÌÓª Ú‡ ÂÍÓÎÓ-
„¥˜ÌÓª ÒÙÂ, Û flÍÓÏÛ Ì‡ Á‡Ò‡‰‡ı ªıÌ¸Óª ‚Á‡πÏÓÔÓ‚’flÁ‡ÌÓÒ-
ÚË, Á·‡Î‡ÌÒÓ‚‡ÌÓÒÚË ¥ ‚Á‡πÏÓ‰ÓÔÓ‚Ì˛‚‡ÌÓÒÚË ÒÚ‚ÓÂÌÓ
ÓÔÚËÏ‡Î¸Ì¥ ÛÏÓ‚Ë ‰Îfl ÊËÚÚπ‰¥flÎ¸ÌÓÒÚË ÒÛÒÔ¥Î¸ÒÚ‚‡.

3. ëÔÂˆ¥‡Î¥Á‡ˆ¥fl ‡ÈÓÌÛ ‚ Á‡„‡Î¸ÌÓÛÍ‡ªÌÒ¸ÍÓÏÛ (Á‡-
„‡Î¸ÌÓ‰ÂÊ‡‚ÌÓÏÛ) ÔÓ‰¥Î¥ Ú‡ ¥ÌÚÂ∂‡ˆ¥ª Ô‡ˆ¥.

4. åÓÊÎË‚¥ÒÚ¸ Á‰¥ÈÒÌ˛‚‡ÚË ‚ ÏÂÊ‡ı ‡ÈÓÌÛ ÚÂËÚÓ¥-
‡Î¸ÌÂ Â„ÛÎ˛‚‡ÌÌfl Ú‡ ÍÓÓ‰ËÌ‡ˆ¥˛ ÒÓˆ¥‡Î¸ÌËı, ÂÍÓÌÓÏ¥˜-
ÌËı ¥ ‰ÂÏÓ„‡Ù¥˜ÌËı ÔÓˆÂÒ¥‚ Ì‡ ÒÛ·ÛÍ‡ªÌÒ¸ÍÓÏÛ ¥‚Ì¥5.

ç‡‚Â‰ÂÌ¥ ‚Ë˘Â ÔËÌˆËÔË ·ÛÎË Á‡ÍÎ‡‰ÂÌ¥ ‚ ÓÒÌÓ‚Û ÒÓ-
ˆ¥‡Î¸ÌÓ-ÂÍÓÌÓÏ¥˜ÌÓ„Ó ‡ÈÓÌÛ‚‡ÌÌfl ìÍ‡ªÌË. èË ÈÓ„Ó Á‰¥È-
ÒÌÂÌÌ¥ ‚‡ıÓ‚Û‚‡ÎÓÒ¸ Ú‡ÍÓÊ ¥ ÚÂ, ˘Ó ‚Ë‰¥ÎÂÌ¥ Ï‡ÍÓ‡ÈÓ-
ÌË ÔÓ‚ËÌÌ¥ Ï‡ÚË ÁÌ‡˜ÌËÈ ‰ÂÏÓ„‡Ù¥˜ÌËÈ, ÔËÓ‰ÌÓ-ÂÒÛ-

ÒÌËÈ Ú‡ ÂÍÓÌÓÏ¥˜ÌËÈ ÔÓÚÂÌˆ¥‡Î ¥ ‰ÓÒËÚ¸ ‚ÂÎËÍÛ ÚÂËÚÓ¥˛,
‡ ªıÌfl Í¥Î¸Í¥ÒÚ¸ ÔÓ‚ËÌÌ‡ ·ÛÚË ÌÂ‚ÂÎËÍÓ˛. éÔÚËÏ‡Î¸ÌÓ˛
‚ËÁÌ‡ÌÓ ¯ÂÒÚË˜ÎÂÌÌÛ ÏÂÂÊÛ ÒÓˆ¥‡Î¸ÌÓ-ÂÍÓÌÓÏ¥˜ÌËı ‡-
ÈÓÌ¥‚ (Ú‡·Î. 1.1.).

äÓÊÌËÈ Á ‡ÈÓÌ¥‚ Ó·’π‰ÌÛπ ¥ÁÌÛ Í¥Î¸Í¥ÒÚ¸ Ó·Î‡ÒÚÂÈ:
ñÂÌÚ‡Î¸ÌËÈ – ¯¥ÒÚ¸, á‡ı¥‰ÌËÈ – Ò¥Ï, ï‡Í¥‚˘ËÌ‡ – ÚË,
ÑÓÌÂ˜˜ËÌ‡ – ‰‚¥, èË‰Ì¥ÔÓ‚’fl – ÚË, èË˜ÓÌÓÏÓ’fl – ÚË
Ó·Î‡ÒÚ¥ È Ä‚ÚÓÌÓÏÌÛ êÂÒÔÛ·Î¥ÍÛ äËÏ. é·Î‡ÒÚ¥, flÍ¥ Ì‡ÎÂ-
Ê‡Ú¸ ‰Ó ÚÓ„Ó ˜Ë ¥Ì¯Ó„Ó ‡ÈÓÌÛ, ‚¥‰¥ÁÌfl˛Ú¸Òfl Ï¥Ê ÒÓ·Ó˛
Á‡ ÔÎÓ˘Â˛, Ì‡ÒÂÎÂÌÌflÏ, „ÛÒÚÓÚÓ˛ Ì‡ÒÂÎÂÌÌfl, ÔÓÍ‡ÁÌËÍÓÏ
Û·‡Ì¥Á‡ˆ¥ª. ßÁ Ú‡·Î. 1.2 ‚Ë‰ÌÓ, ̆ Ó Ì‡È·¥Î¸¯Ó˛ ÒÂÂ‰Ìfl ÔÎÓ-
˘‡ Ó·Î‡ÒÚÂÈ π Û èË˜ÓÌÓÏÓ’ª, Á‡ Í¥Î¸Í¥ÒÚ˛ ¥ „ÛÒÚÓÚÓ˛
Ì‡ÒÂÎÂÌÌfl Ú‡ ÔÓÍ‡ÁÌËÍÓÏ Û·‡Ì¥Á‡ˆ¥ª – Û ÑÓÌÂ˜˜ËÌ¥, Ì‡È-
ÏÂÌ¯¥ Ó·Î‡ÒÚ¥ Á‡ ÔÎÓ˘Â˛ ¥ Ì‡ÒÂÎÂÌÌflÏ Û á‡ı¥‰ÌÓÏÛ ‡ÈÓ-
Ì¥, Á‡ „ÛÒÚÓÚÓ˛ Ì‡ÒÂÎÂÌÌfl – Ì‡ ï‡Í¥‚˘ËÌ¥, Á‡ ÔÓÍ‡ÁÌËÍÓÏ
Û·‡Ì¥Á‡ˆ¥ª – Û á‡ı¥‰ÌÓÏÛ.

á‡„‡Î¸ÌÛ Í‡ÚËÌÛ ÚÂËÚÓ¥‡Î¸ÌÓª ‰ËÙÂÂÌˆ¥‡ˆ¥ª ÒÓˆ¥-
‡Î¸ÌÓ-ÂÍÓÌÓÏ¥˜ÌÓ„Ó ÓÁ‚ËÚÍÛ ìÍ‡ªÌË ‚¥‰Ó·‡Ê‡˛Ú¸ Ì‡-
ÒÚÛÔÌ¥ Ú‡·ÎËˆ¥.

Ï¥ÒˆÂ‚‡ Ó‰ËÌËˆfl. í‡Í, Á‚¥ÒÌÓ, Ú‡ÍËÈ ‚ËÒÌÓ‚ÓÍ, ÔflÏÓ
ÌÂ ÔÓÁÌ‡˜‡˛˜Ë Ï¥ÒˆÂÁÌ‡ıÓ‰ÊÂÌÌfl ÒÛ‚ÂÂÌ¥ÚÂÚÛ, ÔË-
Ì‡ÈÏÌ¥ ÔÓÍ‡ÁÛπ, ˘Ó ÊÓ‰Ì‡ Á Ú‡‰Ëˆ¥ÈÌÓ Ó˜¥ÍÛ‚‡ÌËı
‚¥‰ÔÓ‚¥‰ÂÈ («ˆÂÌÚ», «Ï¥ÒˆÂ‚‡ Ó‰ËÌËˆfl») ÚÛÚ ÌÂ Ô¥‰-
ıÓ‰ËÚ¸. ß ˆÂ ‚ÊÂ ÔÓ„ÂÒ, ÓÒÍ¥Î¸ÍË ˆËÏ Ò‡ÏËÏ ÏË
·Ó‰‡È ÛÒÛ‚‡πÏÓ ÏÓÊÎË‚¥ÒÚ¸ ÌÂÔÓÓÁÛÏ¥ÌÌfl. íÓÏÛ ‚¥‰-
ÍËÌÛÚË Ú‡ÍËÈ ‚ËÒÌÓ‚ÓÍ – ÌÂ ÓÁÌ‡˜‡π ‚‚‡Ê‡ÚË ÈÓ„Ó
ˆ¥ÎÍÓÏ ÌÂÔÓÚ¥·ÌËÏ ˜Ë ÔÓÒÚÓ ÌÂÔ‡‚ËÎ¸ÌËÏ. üÍ˘Ó
Û ÍÓ„ÓÒ¸, ÒÍ‡Ê¥ÏÓ, ÒÔËÚ‡˛Ú¸, ·Û‚ ÑÊ.Ç.ÅÛÚÒ ·‡Ú¸ÍÓÏ
Ä.ã¥ÌÍÓÎÌ‡ ˜Ë ÈÓ„Ó Ï‡Ú¥’˛, ÚÓ ‚¥‰ÔÓ‚¥‰¸ «‡Ì¥ ÚËÏ, ‡Ì¥
¥Ì¯ËÏ» ·Û‰Â ˆ¥ÎÍÓÏ ‰ÓÂ˜ÌÓ˛. èÓÚÂ ˆÂ ÚÓÈ ÚËÔ ‚¥‰-
ÔÓ‚¥‰¥, ÍÓÚËÈ Ò‡Ï ÔÓ ÒÓ·¥ ÌÂ ‰‡π ÊÓ‰ÌÓª ¥ÌÙÓÏ‡ˆ¥ª
ÔÓ Ù‡Ú‡Î¸ÌËÈ ÔÂÂÚËÌ Ï¥Ê ã¥ÌÍÓÎÌÓÏ ¥ ÅÛÚÒÓÏ*. èÓ-
ÏËÎÍÓ‚Ó˛ π ÌÂ ÒÚ¥Î¸ÍË ‚¥‰ÔÓ‚¥‰¸, ÒÍ¥Î¸ÍË ÔËÚ‡ÌÌfl,
ÒÙÓÏÛÎ¸Ó‚‡ÌÂ Ì‡ÒÚ¥Î¸ÍË Ó·ÏÂÊÛ‚‡Î¸ÌÓ, ̆ Ó ÔÓÁ·‡‚-
Îflπ ‚ÒflÍÓª Ì‡‰¥ª ÓÁ„ÎflÌÛÚË Ò‡ÏÛ ÒÛÚ¸ ÔÓ·ÎÂÏË.

èÂ¯ Ì¥Ê ÔÂÂÈÚË ‰Ó ‡Ì‡Î¥ÁÛ ÌÂ‡‰ÂÍ‚‡ÚÌÓÒÚ¥ ÓÒ-
ÌÓ‚ÌÓ„Ó ÔËÚ‡ÌÌfl, Ì‡ flÍÂ ‰‡π ‚¥‰ÔÓ‚¥‰¸ Û/Í/Ù-ÚËÔÓÎÓ-
„¥fl, ÌÂÓ·ı¥‰ÌÓ Û‚‡ÊÌ¥¯Â ÔÓ„ÎflÌÛÚË Ì‡ ÔÂ‰ÒÚ‡‚ÎÂÌÛ
ˆ¥π˛ ÒıÂÏÓ˛ ÒËÒÚÂÏÛ ı‡‡ÍÚÂËÒÚËÍ. îÂ‰Â‡ˆ¥ª Á‡Á-
‚Ë˜‡È ÓÁ„Îfl‰‡˛Ú¸Òfl flÍ ÛÚ‚ÓÂÌÌfl, ̆ Ó Á‡ÈÏ‡˛Ú¸ ÔÂ‚-
ÌÂ ÔÓÏ¥ÊÌÂ ÒÚ‡ÌÓ‚Ë˘Â ¥ ·‡Î‡ÌÒÛ˛Ú¸ Ï¥Ê ÚË‡Ì¥π˛ ¥
ÌÂÒÚËÏÌÓ˛ Ò‚Ó·Ó‰Ó˛, ‡·ÒÓÎ˛ÚËÁÏÓÏ ¥ ‡Ì‡ı¥π˛, Ï¥Ê

„‡ÌË˜ÌÓ˛ ˆÂÌÚ‡Î¥Á‡ˆ¥π˛ ¥ ˆ¥ÎÍÓ‚ËÚÓ˛ ‰ÂˆÂÌÚ‡Î¥Á‡-
ˆ¥π˛. ÇËÈ¯ÎÓ Ú‡Í, ˘Ó ‚Ì‡ÒÎ¥‰ÓÍ Ò‚Ó„Ó ‚Ë‡ÊÂÌÓ„Ó, ‡
Ú‡ÍÓÊ ÔËıÓ‚‡ÌÓ„Ó Ì‡„ÓÎÓ¯Û‚‡ÌÌfl Ì‡ ÔÓÏ¥ÊÍÛ È ¥‚-
ÌÓ‚‡Á¥ Ú‡ÍËÈ «Ì¥…Ì¥»-Ô¥‰ı¥‰ ‰Ó ÙÂ‰Â‡ˆ¥ª, flÍ Ô‡‚ËÎÓ,
ÔÓ˜‡‚ Ì‡·Û‚‡ÚË Í¥Î¸Í¥ÒÌÓ„Ó ÛıËÎÛ. ÉÓÎÓ‚Ì‡ ÚÂÓÂÚË˜Ì‡
ÔÓ·ÎÂÏ‡, flÍ‡ ÒÚÓÒÛπÚ¸Òfl ÙÂ‰Â‡ˆ¥ª, ‚ËÓÒÎ‡ Á Ô‡„-
ÌÂÌÌfl ‚ËÁÌ‡˜ËÚË, ˜Ë π ‚ÓÌ‡ «ÒÛ‚ÂÂÌÌÓ˛», ˜Ë Ì¥. íÂÓ-
¥fl ÒÛ‚ÂÂÌ¥ÚÂÚÛ, ıÓ˜ ¥ ÌÂ ·ÛÎ‡ ÔÓÁ·‡‚ÎÂÌ‡ Í‚‡ÌÚËÚ‡-
ÚË‚ÌËı ÂÎÂÏÂÌÚ¥‚, ÔÂ¯ Á‡ ‚ÒÂ, ÔÂÂ‰·‡˜‡Î‡ (flÍ Û ÔÓ-
ÌflÚÚ¥ ‚Ë˘Óª, ˜Ë „‡ÌË˜ÌÓª, ‚Î‡‰Ë) Ô‡‚Ó‚ËÈ ÍËÚÂ¥È.
ÄÎÂ ÔÓÁ‡flÍ ‚‚‡Ê‡ÎÓÒfl, ̆ Ó ÒÛ‚ÂÂÌ¥ÚÂÚ ‚ÍÎ˛˜‡π ‚ ÒÂ·Â
ˆ¥ÎÍÓ‚ËÚÛ ̂ ÂÌÚ‡Î¥Á‡ˆ¥˛ (‚¥‰ÔÓ‚¥‰ÌÓ ‰Ó Í‡ÚÂ„Ó¥È «·ÂÁ-
ÏÂÊÌ¥ÒÚ¸» ¥ «ÌÂÔÓ‰¥Î¸Ì¥ÒÚ¸»), ‡ ÙÂ‰Â‡ˆ¥fl ÌÂ ‚¥‰ÔÓ‚¥-
‰‡Î‡ ‰‡ÌÓÏÛ ÔÓÍ‡ÁÌËÍÓ‚¥, ‰Ó‚ÓÎ¥ ÔÓÒÚÓ ·ÛÎÓ Á‰¥È-
ÒÌÂÌÓ ÔÂÂı¥‰ ‰Ó ÓÚÓÚÓÊÌÂÌÌfl ÙÂ‰Â‡ˆ¥ª Á ÔÂ‚ÌËÏ ¥‚-
ÌÂÏ ̂ ÂÌÚ‡Î¥Á‡ˆ¥ª – ̃ Ë Ù‡ÍÚË˜ÌÓ ‰ÂˆÂÌÚ‡Î¥Á‡ˆ¥ª. ßÌ‡Í-
¯Â Í‡ÊÛ˜Ë, Û/Í/Ù-ÚËÔÓÎÓ„¥fl ÒÔË˜ËÌËÎ‡ ÁÌ‡˜ÌËÈ ¥Ï-
ÔÎ¥ˆËÚÌËÈ ÁÒÛ‚ ‚¥‰ ¯Ë¯Ó„Ó Ô‡‚Ó‚Ó„Ó ‰Ó ‚ÛÊ˜Ó„Ó
Í¥Î¸Í¥ÒÌÓ„Ó ÍËÚÂ¥˛. éÒ¸ Ú‡Í ÒÚ‡ÎÓÒfl, ˘Ó ÙÂ‰Â‡ˆ¥˛
(«Ì¥…Ì¥») ÔÓÁ·‡‚ËÎË ÓÒÓ·ÎË‚Óª Ô‡‚Ó‚Óª ı‡‡ÍÚÂËÒ-
ÚËÍË, ¥ ‚Ó‰ÌÓ˜‡Ò ‚ÓÌ‡ ‚ËÒÚÛÔ‡π ‚ flÍÓÒÚ¥ flÍÓªÒ¸ ÌÂ‚ËÁ-
Ì‡˜ÂÌÓª, Ú‡ ‚ÒÂ Ê ‚ËÏ¥ÌÓª Í¥Î¸ÍÓÒÚË ‚Î‡‰Ë (ÒÚÛÔÂÌfl,
ÌÂı‡È Ì‡‚¥Ú¸ ¥ ÌÂÛÚÓ˜ÌÂÌÓ„Ó, ‰ÂˆÂÌÚ‡Î¥Á‡ˆ¥ª).

МАР’ЯН
ДОЛІШНІЙ,

ВОЛОДИМИР
КРАВЦІВ,

ВОЛОДИМИР
СИМОНЕНКО

МАКРО-
РЕ¢ІОНАЛІЗАЦІЯ

УКРАЇНИ
ЯК ОСНОВА

ЗДІЙСНЕННЯ
РЕ¢ІОНАЛЬНОЇ

ПОЛІТИКИ
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ПРЕСТОН КІН¢
КЛАСИФІКУВАННЯ
ФЕДЕРАЦІЙ

é‰Ì‡ Á Ì‡È„Û·¥¯Ëı ÔÓÏËÎÓÍ, flÍËı ÔËÔÛÒÍ‡˛Ú¸-
Òfl ÔË Ó·„Ó‚ÓÂÌÌ¥ ÔÓ·ÎÂÏË ÙÂ‰Â‡ˆ¥ª, ÔÓÎfl„‡π Û
ÔËÔÛ˘ÂÌÌ¥, ˘Ó ‚ ·¥Î¸¯ÓÒÚ¥ ˜Ë ‚ ÛÒ¥ı ·ÂÁ ‚ËÌflÚÍÛ ‚Ë-
Ô‡‰Í‡ı ¥‚ÂÌ¸ ˆÂÌÚ‡Î¥Á‡ˆ¥ª π ÔÓÒÚËÏ, ÁÛ˜ÌËÏ ¥ ÍÓ-
ËÒÌËÏ ÍËÚÂ¥πÏ ÍÎ‡ÒËÙ¥Í‡ˆ¥ª Ú‡ Óˆ¥ÌÍË ‰¥flÎ¸ÌÓÒÚË
Ûfl‰¥‚. ç¥˘Ó ÌÂ ÏÓÊÂ ·ÛÚË ‰‡Î¥ ‚¥‰ ¥ÒÚËÌË! åË ‚ÊÂ
‚¥‰ÁÌ‡˜‡ÎË ‡Ì¥¯Â ‚‡ÊÎË‚¥ÒÚ¸ ÌÂÔÓÔÓˆ¥ÈÌÓÒÚË [‰Ë‚.
King 1982]. á‚Ë˜‡ÈÌÓ, Á‡ ÔÂ‚ÌËı Ó·ÒÚ‡‚ËÌ Ì‡Ï ‰Ó‚Â-
‰ÂÚ¸Òfl „Ó‚ÓËÚË ÔÓ ·¥Î¸¯Û ˜Ë ÏÂÌ¯Û ˆÂÌÚ‡Î¥Á‡ˆ¥˛
/ ‰ÂˆÂÌÚ‡Î¥Á‡ˆ¥˛. ÄÎÂ ̂ ÂÌÚ‡Î¥Á‡ˆ¥fl Ï‡π ·ÂÁÎ¥˜ ‚‡¥‡-
ˆ¥È ¥ ‚ÔÎË‚‡π Ì‡ ÒËÎÛ-ÒËÎÂÌÌÛ ÙÛÌÍˆ¥È, ÍÓÚ¥ ˜‡ÒÚÓ
ÒÛÔÂÂ˜‡Ú¸ Ó‰Ì‡ Ó‰Ì¥È. èÓ-ÔÂ¯Â, ÌÂÔÓÔÓˆ¥ÈÌ¥ÒÚ¸
¥ÒÌÛπ Ì‡ Ô‡ÍÚË˜ÌÓÏÛ ¥‚Ì¥. ÅÛ‰¸-flÍËÈ Ûfl‰, flÍËÈ, Ì‡-
ÔËÍÎ‡‰, Ì‡Ï‡„‡πÚ¸Òfl ̂ ÂÌÚ‡Î¥ÁÓ‚‡ÌÓ Á‡·ÓÓÌËÚË Ó·Ó-
ÓÚ flÍËıÓÒ¸ ÚÓ‚‡¥‚, ˘Ó ÍÓËÒÚÛ˛Ú¸Òfl ÔÓÔËÚÓÏ (ÒÍ‡-
Ê¥ÏÓ, ÍÌË„, ÔÎ‡Ú¥‚ÓÍ, ‡ÎÍÓ„ÓÎ˛ ˜Ë Ï‡¥ıÛ‡ÌË), Ò‡ÏËÏ
ˆËÏ ‡ÍÚÓÏ Á‡Á‚Ë˜‡È Ô¥‰¯ÚÓ‚ıÛπ ‰ÂˆÂÌÚ‡Î¥ÁÓ‚‡ÌÛ ÚÓ-
„¥‚Î˛ ˆËÏË ÚÓ‚‡‡ÏË. ñÂÌÚ‡Î¸ÌËÈ Ûfl‰, flÍËÈ Ì‡Ï‡-
„‡πÚ¸Òfl Á‰¥ÈÒÌËÚË Ú‡ÍËÈ ÍÓÌÚÓÎ¸, ÔË ̂ ¸ÓÏÛ ÌÂÏËÌÛ-
˜Â ÍÓÌÚÓÎ¸ ‚Ú‡˜‡π – ÁÓÍÂÏ‡, ‚Ú‡˜‡π Â‡Î¸ÌÛ Á‰‡Ú-
Ì¥ÒÚ¸ Ó·ÍÎ‡‰‡ÚË ÔÓ‰‡ÚÍ‡ÏË ÚÓ‚‡Ë, flÍ¥ ıÓ˜-ÌÂ-ıÓ˜ ‚Ë¯-
ÚÓ‚ıÛ˛Ú¸Òfl ‚ «ÌÂÙÓÏ‡Î¸ÌÛ», ‡·Ó ÔÓÏ¥ÊÌÛ, ÂÍÓÌÓ-
Ï¥ÍÛ, ¥ ˆfl ÂÍÓÌÓÏ¥Í‡ ÒÚ‡π ÔËÒÚ‡ÌÓ‚Ë˘ÂÏ Ú¥Ì¸Ó‚Ëı –

˜‡ÒÚÂÌ¸ÍÓ «ÚÂÏÌËı» – ÂÎÂÏÂÌÚ¥‚, flÍ¥ ‡ÔÚÓ‚Ó ‚ËÔÎË-
‚‡˛Ú¸ Ì‡ ÔÓ‚ÂıÌ˛, ‡·Ë ÌÂ˛ ÍÂÛ‚‡ÚË.

èÓ-‰Û„Â, ÌÂÔÓÔÓˆ¥ÈÌ¥ÒÚ¸ ÔËÒÛÚÌfl Ì‡ ¥‚Ì¥ ÚÂÓ-
ÂÚË˜ÌÓÏÛ. èËÈÏÂÏÓ Ì‡ÒÚÛÔÌ¥ ‚Ëı¥‰Ì¥ Á‡ÒÌÓ‚ÍË: (1)
¥ÒÌÛπ ¥ÁÌËˆfl Ï¥Ê ÒÙÂ‡ÏË ¥ ÒÚÛÔÂÌflÏË Ûfl‰Ó‚Ó„Ó
ÍÓÌÚÓÎ˛; (2) Í¥Î¸Í¥ÒÚ¸ ÒÙÂ Á‡‚Ê‰Ë Ó·ÏÂÊÂÌ‡ (flÍ
Ó·ÏÂÊÂÌÓ˛ π Í¥Î¸Í¥ÒÚ¸ Ï¥Ì¥ÒÚÂÒÚ‚ Û ·Û‰¸-flÍÓÏÛ Ûfl-
‰¥); (3) ÌÂÏËÌÛ˜Â Î¥Ï¥ÚÓ‚‡ÌÓ˛ π Í¥Î¸Í¥ÒÚ¸ ÒÎÛÊ·Ó‚ˆ¥‚,
ÍÓÚ¥ Ì‡ ÔÎ‡ÚÌ¥È ÓÒÌÓ‚¥ Á‰¥ÈÒÌ˛˛Ú¸ ÛÔ‡‚Î¥ÌÌfl ÒËÒÚÂ-
ÏÓ˛ (ÚÓ·ÚÓ Ûfl‰ ÌÂ Á·¥„‡πÚ¸Òfl Á ÒÛÒÔ¥Î¸ÒÚ‚ÓÏ); ‡ÎÂ (4)
ÔÓÚÂÌˆ¥ÈÌ‡ ¥ÌÚÂÌÒË‚Ì¥ÒÚ¸ ‰¥flÎ¸ÌÓÒÚË Û ÍÓÊÌ¥È ÍÓÌÍÂÚ-
Ì¥È ÒÙÂ¥ ÌÂ Ï‡π ÏÂÊ¥, ¥ ·ÂÁÏÂÊÌËÏË π ÔÂÒÔÂÍÚË‚Ë
‰ÂÚ‡Î¸Ì¥¯Ó„Ó Â„ÛÎ˛‚‡ÌÌfl. Ç‡ıÓ‚Û˛˜Ë ÒÍ‡Á‡ÌÂ ‚Ë˘Â,
·Û‰¸-flÍÂ ÔÂÂÏ¥˘ÂÌÌfl Í‡‰¥‚ ¥ ÂÒÛÒ¥‚ Á Ó‰Ì¥πª ÒÙÂË
(˜Ë «Ï¥Ì¥ÒÚÂÒÚ‚‡») ‚ ¥Ì¯Û – Á ÏÂÚÓ˛ Á·¥Î¸¯ÂÌÌfl ‚
ÓÒÚ‡ÌÌ¥È Ï‡Ò¯Ú‡·¥‚ Â„ÛÎ˛‚‡ÌÌfl – ÌÂÏËÌÛ˜Â ÔËÁ‚Â-
‰Â ‰Ó ÒÍÓÓ˜ÂÌÌfl ¥ÌÚÂÌÒË‚ÌÓÒÚË Â„ÛÎ˛‚‡ÌÌfl Û ÔÂ-
¯¥È ÒÙÂ¥. ÅÛ‰¸-flÍÂ ÔËÔÛ˘ÂÌÌfl ÔÓ ÚÂ, ˘Ó ‚ flÍ¥È ·Ë
ÚÓ ÌÂ ·ÛÎÓ ‡ÒÓˆ¥‡ˆ¥ª Î˛‰ÂÈ – Ì‡Á‚¥ÏÓ ÏË ªª Ûfl‰ÓÏ,
ÒÛÒÔ¥Î¸ÒÚ‚ÓÏ ˜Ë flÍÓÒ¸ ¥˘Â – ÍÓÌÚÓÎ¸ ÏÓÊÂ ‰ÓÒfl„ÚË
‡·ÒÓÎ˛ÚÌÓª ‡·Ó ÚÓÚ‡Î¸ÌÓª ÙÓÏË ̃ Ë, Ì‡‚Ô‡ÍË, ‚Á‡„‡Î¥
·ÛÚË ‚¥‰ÒÛÚÌ¥Ï, – π ÔÓÒÚÓ ÔÓÏËÎÍÓ‚ËÏ. ÄÎÂ flÍ˘Ó ‰‡-
ÌËÈ ‚ËÒÌÓ‚ÓÍ ÒÔ‡‚Â‰ÎË‚ËÈ, ÚÓ ÚÓ‰¥ ‚Ò¥ ‰ÂÊ‡‚Ë ÓÔË-

ê‡ÈÓÌ ñÂÌÚ ‡ÈÓÌÛ é·Î‡ÒÚ¥, ˘Ó Ì‡ÎÂÊ‡Ú¸ ‰Ó ‡ÈÓÌÛ

ñÂÌÚ‡Î¸ÌËÈ äËª‚ Ç¥ÌÌËˆ¸Í‡, ÜËÚÓÏËÒ¸Í‡,
äËª‚Ò¸Í‡, ïÏÂÎ¸ÌËˆ¸Í‡, óÂÍ‡Ò¸Í‡,
óÂÌ¥„¥‚Ò¸Í‡

ÑÓÌÂ˜˜ËÌ‡ ÑÓÌÂˆ¸Í ÑÓÌÂˆ¸Í‡, ãÛ„‡ÌÒ¸Í‡
á‡ı¥‰ÌËÈ ã¸‚¥‚ ÇÓÎËÌÒ¸Í‡, á‡Í‡Ô‡ÚÒ¸Í‡,

ß‚‡ÌÓ-î‡ÌÍ¥‚Ò¸Í‡, ã¸‚¥‚Ò¸Í‡,
ê¥‚ÌÂÌÒ¸Í‡, íÂÌÓÔ¥Î¸Ò¸Í‡,
óÂÌ¥‚Âˆ¸Í‡

èË‰Ì¥ÔÓ‚’fl ÑÌ¥ÔÓÔÂÚÓ‚Ò¸Í ÑÌ¥ÔÓÔÂÚÓ‚Ò¸Í‡, á‡ÔÓ¥Á¸Í‡,
ä¥Ó‚Ó„‡‰Ò¸Í‡

èË˜ÓÌÓÏÓ’fl é‰ÂÒ‡ åËÍÓÎ‡ª‚Ò¸Í‡, é‰ÂÒ¸Í‡,
ïÂÒÓÌÒ¸Í‡,
Ä‚ÚÓÌÓÏÌ‡ êÂÒÔÛ·Î¥Í‡ äËÏ

ï‡Í¥‚˘ËÌ‡ ï‡Í¥‚ èÓÎÚ‡‚Ò¸Í‡, ëÛÏÒ¸Í‡, ï‡Í¥‚Ò¸Í‡

í‡·ÎËˆfl 1.1. ëıÂÏ‡ ÒÓˆ¥‡Î¸ÌÓ-ÂÍÓÌÓÏ¥˜ÌÓ„Ó ‡ÈÓÌÛ‚‡ÌÌfl ìÍ‡ªÌË

ñÂÌÚ‡Î¸ÌËÈ 6 26,5 2056,7      78,2               54,2
ÑÓÌÂ˜˜ËÌ‡ 2 26,6 4047,0    152,4               88,5
á‡ı¥‰ÌËÈ 7 15,8 1417,3      88,4               51,8
èË‰Ì¥ÔÓ‚’fl 3 27,9 2406,6      83,1               63,0
èË˜ÓÌÓÏÓ’fl 4 28,4 1966,5      86,2               64,3
ï‡Í¥‚˘ËÌ‡ 3 28,0 2095,7      73,2               67,0

á‡ ÔÎÓ˘Â˛,
ÚËÒ. ÍÏ2

á‡ Í¥Î¸Í¥ÒÚ˛
Ì‡ÒÂÎÂÌÌfl,

ÚËÒ. ÓÒ¥·

á‡ „ÛÒÚÓÚÓ˛
Ì‡ÒÂÎÂÌÌfl,

ÓÒ¥· / ÍÏ2

á‡ ÔÓÍ‡ÁÌËÍÓÏ
Û·‡Ì¥Á‡ˆ¥ª

ç‡Á‚‡
‡ÈÓÌ¥‚

ä¥Î¸Í¥ÒÚ¸
Ó·Î‡ÒÚÂÈ

 ëÂÂ‰Ì¥ ÔÓÍ‡ÁÌËÍË Ó·Î‡ÒÚÂÈ

í‡·ÎËˆfl 1.2. ï‡‡ÍÚÂËÒÚËÍ‡ ÒÓˆ¥‡Î¸ÌÓ-ÂÍÓÌÓÏ¥˜ÌËı ‡ÈÓÌ¥‚ ìÍ‡ªÌË
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ÌflÚ¸Òfl ‰ÂÒ¸ Ï¥Ê ‚Í‡Á‡ÌËÏË ‰‚ÓÏ‡ ÔÓÎ˛Ò‡ÏË – ‚ ÚÓÏÛ
˜ËÒÎ¥ È ÙÂ‰Â‡ˆ¥fl. á ˆ¸Ó„Ó ‚ËÔÎË‚‡π, ˘Ó ÓÔËÒÛ‚‡ÚË
ÙÂ‰Â‡ˆ¥˛, ‚¥‰¯ÚÓ‚ıÛ˛˜ËÒ¸ ‚¥‰ Ú‡ÍÓ„Ó, ÒÔ¥Î¸ÌÓ„Ó ‰Îfl
‚Ò¥ı, ÔÓÏ¥ÊÌÓ„Ó ¥‚Ìfl ˆÂÌÚ‡Î¥Á‡ˆ¥ª / ‰ÂˆÂÌÚ‡Î¥Á‡-
ˆ¥ª, – ÓÁÌ‡˜‡π ÌÂ ÔÓ‚Ó‰ËÚË ˜¥ÚÍÓª ¥ÁÌËˆ¥ Ï¥Ê ÌÂ˛ Ú‡
¥Ì¯ËÏË ÚËÔ‡ÏË ‰ÂÊ‡‚ÌÓ„Ó ÛÒÚÓ˛.

éÚÊÂ, ÒÚÛÔ¥Ì¸ ˆÂÌÚ‡Î¥Á‡ˆ¥ª π ÚËÏ ÓÒÌÓ‚ÌËÏ Ï¥Ë-
ÎÓÏ, flÍËÏ ÍÓËÒÚÛ˛Ú¸Òfl ÔË ‚Ë‰¥ÎÂÌÌ¥ Í‡ÚÂ„Ó¥ª «ÙÂ-
‰Â‡ˆ¥fl». ëÎ¥‰, Ó‰Ì‡Í, Á‡ÁÌ‡˜ËÚË, ̆ Ó ÔÓ‰¥·ÌÓ ‰Ó ÚÓ„Ó,
flÍ ¥ÒÌÛπ ·ÂÁÎ¥˜ ̃ ‡ÒÚÓ ÌÂÒÔ¥‚ÒÚ‡‚ÌËı ÚËÔ¥‚ ̂ ÂÌÚ‡Î¥Á‡ˆ¥ª
/ ‰ÂˆÂÌÚ‡Î¥Á‡ˆ¥ª, ¥ÒÌÛ˛Ú¸ È ¥Ì¯¥ ÍËÚÂ¥ª ÍÎ‡ÒËÙ¥Í‡ˆ¥ª
Ûfl‰¥‚, flÍ¥ ÌÂ Ï‡˛Ú¸ ÊÓ‰ÌÓ„Ó ÒÚÓÒÛÌÍÛ ‰Ó ÒÚÛÔÂÌfl
ˆÂÌÚ‡Î¥Á‡ˆ¥ª, ¥ Ú‡Í¥ ÍËÚÂ¥ª Ú‡ÍÓÊ π ˜ËÒÎÂÌÌËÏË È
¥ÁÌÓı‡‡ÍÚÂÌËÏË. ÑÓ Ì‡ÈÓÁÔÓ‚Ò˛‰ÊÂÌ¥¯Ëı Ô¥‰ÒÚ‡‚
ÍÎ‡ÒËÙ¥Í‡ˆ¥ª Ûfl‰¥‚ Ì‡ÎÂÊ‡Ú¸: ÔÂ‰ÒÚ‡‚ÌËˆÚ‚Ó, ÒÔËÈ-
ÌflÚÎË‚¥ÒÚ¸ ‰Ó ÒÛÒÔ¥Î¸ÌËı Ì‡ÒÚÓª‚, flÍ¥ÒÚ¸ ‡·Ó ‚ÂÎË˜Ë-
Ì‡ ÍÂ¥‚ÌÓ„Ó ÂÎÂÏÂÌÚÛ, ÂÙÂÍÚË‚Ì¥ÒÚ¸, ÔÓ‚‡„‡ ‰Ó «Ô‡-
‚ËÎ „Ë», ÚËÔ ÂÍÓÌÓÏ¥ÍË, ÓÁÏ¥Ë ÚÂËÚÓ¥ª, ÒÓˆ¥‡Î¸Ì¥
ı‡‡ÍÚÂËÒÚËÍË Ì‡ÒÂÎÂÌÌfl ¥ Ú.‰. èÓπ‰Ì‡ÌÌfl Á‡„‡Î¸ÌÓ-
„Ó ÌÂÔËÈÌflÚÚfl ‡·ÒÓÎ˛ÚËÁÏÛ Á¥ ÒÔÓ˘ÂÌËÏ Ûfl‚ÎÂÌ-
ÌflÏ, Ì‡˜Â·ÚÓ ‡·ÒÓÎ˛ÚËÁÏ ÏÓÊÌ‡ Á‚ÂÒÚË ‰Ó ÔÂ‚ÌÓ„Ó
¥‚Ìfl ˆÂÌÚ‡Î¥Á‡ˆ¥ª, ÔËÁ‚ÂÎÓ ‰Ó ÚÓ„Ó, ˘Ó ÙÂ‰Â‡ˆ¥fl,
flÍ‡ ÒÔËÈÏ‡πÚ¸Òfl flÍ ÒÚÛÔ¥Ì¸ ‰ÂˆÂÌÚ‡Î¥Á‡ˆ¥ª, ÒÚ‡Î‡ ‡ÒÓ-

ˆ¥˛‚‡ÚËÒfl Á ¥Ì¯ËÏË ÍËÚÂ¥flÏË – ÒÍ‡Ê¥ÏÓ, Á¥ «ÒÔËÈ-
ÌflÚÎË‚¥ÒÚ˛ ‰Ó ‚ÓÎ¥ Ì‡Ó‰Û», – ÍÓÚ¥ ÊÓ‰ÌËÏ ̃ ËÌÓÏ ÌÂ
ÍÓÂÎ˛˛Ú¸ Á ÔÂ¯ËÏ. (í‡Í, Ì‡ÔËÍÎ‡‰, ˜‡ÒÚÓ ÒÚ‚Â-
‰ÊÛ˛Ú¸, ˘Ó Ì‡‰Ï¥Ì‡ ˆÂÌÚ‡Î¥Á‡ˆ¥fl Ô¥‰Ë‚‡π Á‰‡ÚÌ¥ÒÚ¸
Ûfl‰Û ÂÙÂÍÚË‚ÌÓ Â‡„Û‚‡ÚË Ì‡ ‚Ë‡ÊÂÌÌfl Ì‡Ó‰ÌÓª
‚ÓÎ¥.)

Ç ÓÒÚ‡ÌÌ¥ ÓÍË ‚ Î¥ÚÂ‡ÚÛ¥, ÔËÒ‚fl˜ÂÌ¥È ÔÓ·ÎÂ-
Ï‡Ï ÙÂ‰Â‡ˆ¥ª, Á’fl‚ËÎÓÒfl ‚Ë‡ÁÌÂ ‚¥‰ÚÓ„ÌÂÌÌfl ÚÂÁË,
Á„¥‰ÌÓ Á flÍÓ˛ ÙÂ‰Â‡ÚË‚Ì‡ ÙÓÏ‡ ‰ÂÊ‡‚ÌÓ„Ó ÛÒÚÓ˛
ÂÏÔ¥Ë˜ÌÓ ‰ÓÒËÚ¸ ˜¥ÚÍÓ ÒÔ¥‚‚¥‰ÌÓÒËÚ¸Òfl Ï‡ÈÊÂ Á ÛÒ¥Ï‡
¥Ì¯ËÏË ÍËÚÂ¥flÏË ÔÓ‚Â‰¥ÌÍË Ûfl‰Û. ë.ê.ÑÂÈ‚¥Ò Á‚Â-
Ú‡π ÓÒÓ·ÎË‚Û Û‚‡„Û Ì‡ ÚÂ, ˘Ó ‚ Ì‡Ò ÌÂÏ‡π ÊÓ‰ÌËı
Ô¥‰ÒÚ‡‚ ‚‚‡Ê‡ÚË, Ì¥·Ë ÙÂ‰Â‡ÚË‚Ì¥ ‰ÂÊ‡‚Ë (Ì‡ ‚¥‰Ï¥-
ÌÛ ‚¥‰ ÌÂÙÂ‰Â‡ÚË‚ÌËı) π ÒËÎ¸ÌËÏË ̃ Ë, Ì‡‚Ô‡ÍË, ÒÎ‡·-
ÍËÏË, ‰Ó·Â ̃ Ë ÔÓ„‡ÌÓ ÔËÒÚÓÒÓ‚‡ÌËÏË, „ÌÛ˜ÍËÏË ̃ Ë
ÊÓÒÚÍËÏË, ÍÓÌÒÂ‚‡ÚË‚ÌËÏË ̃ Ë ÔÓ„ÂÒË‚ÌËÏË, Ó¥-
πÌÚÓ‚‡ÌËÏË Ì‡ ·ÛÍ‚Û Á‡ÍÓÌÛ ˜Ë ÔÓÎ¥ÚË˜ÌËÏË (ÔË
ÓÁ‚’flÁ‡ÌÌ¥ ÍÓÌÙÎ¥ÍÚÛ), ÂÙÂÍÚË‚ÌËÏË ˜Ë ÌÂÂÙÂÍÚË‚-
ÌËÏË, Ú‡ÍËÏË, ˘Ó ÒÔËfl˛Ú¸ ˜Ë ÔÂÂ¯ÍÓ‰Ê‡˛Ú¸ Ò‚Ó-
·Ó‰¥, ˆÂÌÚ‡Î¥ÒÚÒ¸ÍËÏË ˜Ë ‰ÂˆÂÌÚ‡Î¥ÒÚÒ¸ÍËÏË ‚ ÔÎ‡Ì¥
ÛÔ‡‚Î¥ÌÌfl ¥ Ú.‰. [Davis 1978].

ôËÓ Í‡ÊÛ˜Ë, Ú‡Í¥ ÌÂ„‡ÚË‚Ì¥ ‚ËÒÌÓ‚ÍË – Ï‡ÍÒË-
ÏÛÏ, Ì‡ ̆ Ó ÏË ÏÓ„ÎË ÓÁ‡ıÓ‚Û‚‡ÚË, ÓÒÍ¥Î¸ÍË ÌÂ ÏÓÊ-

í‡·ÎËˆfl 1.3. ßÌ‰ÂÍÒË Î˛‰Ò¸ÍÓ„Ó ÓÁ‚ËÚÍÛ Â∂¥ÓÌ¥‚ ìÍ‡ªÌË, 1994*

ëÓˆ¥‡Î¸ÌÓ-
ÂÍÓÌÓÏ¥˜Ì¥
‡ÈÓÌË, Ó·Î‡ÒÚ¥

ßÌ‰ÂÍÒ Î˛‰Ò¸ÍÓ„Ó ÓÁ‚ËÚÍÛ ÇÇè Ì‡ ‰Û¯Û Ì‡ÒÂÎÂÌÌfl

¥Ì‰ÂÍÒ Û % ‰Ó ìÍ‡ªÌË ‰ÓÎ. ëòÄ       Û % ‰Ó ìÍ‡ªÌË

ìÍ‡ªÌ‡ 0,736  100  3330 100
ñÂÌÚ‡Î¸ÌËÈ
äËª‚Ò¸Í‡ 0,759 103,1 3630 109,0
ïÏÂÎ¸ÌËˆ¸Í‡ 0,740 100,5 3290 98,8
óÂÍ‡Ò¸Í‡ 0,721 98,0 3077 92,4
óÂÌ¥„¥‚Ò¸Í‡ 0,703 95,5 2792 83,8
Ç¥ÌÌËˆ¸Í‡ 0,684 92,9 2508 75,3
ÜËÚÓÏËÒ¸Í‡ 0,670 91,0 2293 68,9
ÑÓÌÂ˜˜ËÌ‡
ÑÓÌÂˆ¸Í‡ 0,842 114,4 5150 154,7
ãÛ„‡ÌÒ¸Í‡ 0,784 106,5 4219 126,7
á‡ı¥‰ÌËÈ
ß‚‡ÌÓ-î‡ÌÍ¥‚Ò¸Í‡ 0,722 98,1 3002 90,2
ê¥‚ÌÂÌÒ¸Í‡ 0,709 96,3 2830 85,0
ã¸‚¥‚Ò¸Í‡ 0,696 94,6 2252 67,6
íÂÌÓÔ¥Î¸Ò¸Í‡ 0,679 92,3 2204 66,2
óÂÌ¥‚Âˆ¸Í‡ 0,678 92,1 2315 69,5
ÇÓÎËÌÒ¸Í‡ 0,677 90,6 2159 64,8
á‡Í‡Ô‡ÚÒ¸Í‡ 0,623 84,6 1613 48,4

èË‰Ì¥ÔÓ‚’fl
ÑÌ¥ÔÓÔÂÚÓ‚Ò¸Í‡ 0,799 108,6 4330 130,4
á‡ÔÓ¥Á¸Í‡ 0,793 107,7 4276 128,4
ä¥Ó‚Ó„‡‰Ò¸Í‡ 0,699 90,9 2399 72,0
èË˜ÓÌÓÏÓ’fl
åËÍÓÎ‡ª‚Ò¸Í‡ 0,764 103,8 3840 115,3
é‰ÂÒ¸Í‡ 0,707 96,1 2988 89,7
ïÂÒÓÌÒ¸Í‡ 0,670 91,0 2402 72,1
Ä‚ÚÓÌÓÏÌ‡ êÂÒÔÛ·Î¥Í‡
äËÏ 0,645 87,6 1971 59,2
ï‡Í¥‚˘ËÌ‡
èÓÎÚ‡‚Ò¸Í‡ 0,781 106,1 4002 120,2
ëÛÏÒ¸Í‡ 0,729 99,0 3247 97,5
ï‡Í¥‚Ò¸Í‡ 0,721 98,0 2979 85,9

* á‡ ‰‡ÌËÏË: ìÍ‡ªÌ‡: Î˛‰Ò¸ÍËÈ ÓÁ‚ËÚÓÍ: á‚¥Ú // èêééç. – 1996. – ÜÓ‚-
ÚÂÌ¸. – ë. 9.
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Ì‡ ÁÏ¥ÒÚÓ‚ÌÓ ‰ÓÒÎ¥‰ËÚË ÂÏÔ¥Ë˜Ì¥ ÍÓÂÎflÚË ÙÂ‰Â‡ˆ¥ª,
ÌÂ ‰ÓÒfl„ÌÛ‚¯Ë ÔÓÔÂÂ‰Ì¸Ó ÎÓ„¥˜ÌÓª ÔÓÒÎ¥‰Ó‚ÌÓª ‰Ó-
ÏÓ‚ÎÂÌÓÒÚË ˘Ó‰Ó ÚÓ„Ó, flÍËÈ ÁÏ¥ÒÚ ÚÂ·‡ ‚ÍÎ‡‰‡ÚË ‚
Ò‡ÏÂ ̂ Â ÔÓÌflÚÚfl. Ä ‚ËÁÌ‡˜ÂÌÌfl «ÙÂ‰Â‡ˆ¥ª», Á‡ÒÌÓ‚‡-
ÌÂ Ì‡ «ÒÚÛÔÂÌ¥ ‰ÂˆÂÌÚ‡Î¥Á‡ˆ¥ª», ÍÓÚÂ Ò¸Ó„Ó‰Ì¥ ÔËÈ-
Ï‡πÚ¸Òfl Ì‡È¯Ë¯Â, π ÎÓ„¥˜ÌÓ ÌÂÔÓÒÎ¥‰Ó‚ÌËÏ. èÓ-ÔÂ-
¯Â, ‚ÓÌÓ ÌÂ ‚ÒÚ‡ÌÓ‚Î˛π, flÍËÈ Ò‡ÏÂ ÒÚÛÔ¥Ì¸ ‰ÂˆÂÌÚ‡-
Î¥Á‡ˆ¥ª Á‰‡ÚÂÌ ÒÎÛ„Û‚‡ÚË ı‡‡ÍÚÂÌÓ˛ ÓÁÌ‡ÍÓ˛ ‰‡ÌÓ„Ó
ÛÒÚÓ˛. èÓ-‰Û„Â, ‚ Ì¸ÓÏÛ ÌÂ Ó„Ó‚ÓÂÌÓ, flÍ¥ ÂÎÂ‚‡Ì-
ÚÌ¥ ÒÙÂË Ï‡˛Ú¸ ·ÛÚË Ô¥‰‰‡Ì¥ ‰ÂˆÂÌÚ‡Î¥Á‡ˆ¥ª. Ç Â-
ÁÛÎ¸Ú‡Ú¥ ‚ËıÓ‰ËÚ¸, ˘Ó ÔË ‚ËÍÓËÒÚ‡ÌÌ¥ ‰‡ÌÓ„Ó ÍË-
ÚÂ¥˛ ·Û‰¸-flÍ‡ ÒËÒÚÂÏ‡ ÏÓÊÂ ‚Ëfl‚ËÚËÒfl «ÙÂ‰Â‡ÚË‚-
ÌÓ˛», ·Ó ÍÓÊÌ¥È ÒËÒÚÂÏ¥ ÔËÚ‡Ï‡ÌÌ‡ ÔÂ‚Ì‡ ̃ ‡ÒÚÍ‡ ‰Â-
ˆÂÌÚ‡Î¥Á‡ˆ¥ª ‚ ÛÒ¥ı ÒÙÂ‡ı.

Ç‡‰Ë Û/Í/Ù-ÚËÔÓÎÓ„¥ª Òfl„‡˛Ú¸ ÍÓ¥ÌÌflÏ Û ÍÎ‡ÒË˜-
ÌÛ ÚÂÓ¥˛ ÒÛ‚ÂÂÌ¥ÚÂÚÛ. ãË¯Â ÔÓÒËÎ‡ÌÌfl Ì‡ Ûfl‚ÌÛ «ÛÌ¥-
Ú‡ÌÛ» ‰ÂÊ‡‚Û ‰¥ÈÒÌÓ Ï‡π Ì‡ Û‚‡Á¥ ‡‰‡ÔÚ‡ˆ¥˛ ‰Ó ‰‡-
ÌÓª ÚÂÓ¥ª. èÓÚÂ ‚Ì‡ÒÎ¥‰ÓÍ Ú‡ÍÓª ‡‰‡ÔÚ‡ˆ¥ª ‚Òfl ÍÓÌ-
ˆÂÔˆ¥fl ÒÚ‡π Á‡È‚Ó˛. ëÔÓ˘Û˛˜Ë, ÏÓÊÌ‡ ÒÍ‡Á‡ÚË, ˘Ó
ÒÔÂ¯Û ·ÛÎË Ú¥Î¸ÍË ÒÛ‚ÂÂÌÌ¥ ‰ÂÊ‡‚Ë È Î¥„Ë. á„Ó‰ÓÏ
Á’fl‚ËÎËÒfl ÙÂ‰Â‡ˆ¥ª. Ç‡ıÓ‚Û˛˜Ë ÚÂ, ˘Ó ªı ·ÛÎÓ, ·ÂÁ-
ÛÏÓ‚ÌÓ, ÒÍÎ‡‰ÌÓ Ô¥‰¥„Ì‡ÚË Ô¥‰ Í‡ÚÂ„Ó¥˛ ˆ¥ÎÍÓÏ ÒÛ‚Â-
ÂÌÌËı ‰ÂÊ‡‚, Ú‡Í¥ ÛÚ‚ÓÂÌÌfl ‚¥‰ÌÂÒÎË ‰Ó ÚÂÚ¸Óª

Í‡ÚÂ„Ó¥ª. çÂ‰ÓÎ¥ÍË ÓÒÚ‡ÌÌ¸Óª ÏË ‚ÊÂ ‚¥‰ÁÌ‡˜‡ÎË – Ì‡
¯ÎflıÛ Á‚Â‰ÂÌÌfl ªª ‰Ó ÔÓÎÓÊÂÌÌfl «Ì¥…Ì¥»-Í‡ÚÂ„Ó¥ª ‚ÓÌ‡
Ì‡·ÛÎ‡ ÌÂ‚ËÁÌ‡˜ÂÌÓ„Ó ¥, Í¥Ï ÚÓ„Ó, Í¥Î¸Í¥ÒÌÓ„Ó ı‡‡Í-
ÚÂÛ. ç‡ÒÚ¥Î¸ÍË Ê ÒÂÈÓÁÌ‡ ÔÓ·ÎÂÏ‡ ‚ËÌËÍÎ‡ ¥ ÒÚÓ-
ÒÓ‚ÌÓ ÌÓ‚Óª (˜Ë ÔÂÂÈÏÂÌÓ‚‡ÌÓª) «ÛÌ¥Ú‡ÌÓª» Í‡ÚÂ-
„Ó¥ª. é˜Â‚Ë‰ÌÓ, ˘Ó ·Û‰¸-flÍËÈ Ûfl‰, flÍ Ó„‡Ì¥Á‡ˆ¥ÈÌ‡
Ó‰ËÌËˆfl [unity], π «ÛÌ¥Ú‡ÌËÏ» [unitary]. íÓÏÛ Ì‡Á‚‡Ì‡
Í‡ÚÂ„Ó¥fl ‚Ëfl‚ÎflπÚ¸Òfl ÔÓ ÒÛÚ¥ ÒÔ‡‚Ë ‚ÒÂÓÒflÊÌÓ˛; ·Û-
‰Û˜Ë ÏÂÌ¯ ‚ËÁÌ‡˜ÂÌÓ˛, ‡Ì¥Ê Í‡ÚÂ„Ó¥fl «ÒÛ‚ÂÂÌÌÓÒ-
ÚË», ‚ÓÌ‡ Ï‡π ÎË¯Â Ó‰ÌÛ ÔÂÂ‚‡„Û (ÔË˜ÓÏÛ ÒÛÏÌ¥‚-
ÌÛ) – ‚ËÍÎ˛˜‡π Á¥ ÒÙÂË Ò‚Ó„Ó ÓıÓÔÎÂÌÌfl ÌÓ‚ÓÒÚ‚Ó-
ÂÌ¥ ÙÂ‰Â‡ˆ¥ª.

ÅÂÁÁÏ¥ÒÚÓ‚Ì¥ÒÚ¸ ÛÌ¥Ú‡ÌÓª Í‡ÚÂ„Ó¥ª ÌÂÔÓÍÓªÚ¸ Ì‡‚¥Ú¸
‰ÂÍÓ„Ó Á Ì‡ÈÔ‡ÎÍ¥¯Ëı ÔËıËÎ¸ÌËÍ¥‚ Û/Í/Ù-ÚËÔÓÎÓ„¥ª.
èËÍÎ‡‰ÓÏ ÏÓÊÂ ·ÛÚË Ì‡ÒÚÛÔÌ‡ Á‡Û‚‡„‡ Ç¥‡‡: «äÎ‡Ò
ÛÌ¥Ú‡ÌËı ÍÓÌÒÚËÚÛˆ¥È π Ú‡ÍËÏ ¯ËÓÍËÏ ¥ ¥ÁÌÓÏ‡Ì¥Ú-
ÌËÏ, ÒÚÛÔ¥Ì¸ ¥ ÏÂÚÓ‰Ë Ô‡ÍÚË˜ÌÓ Á‰¥ÈÒÌ˛‚‡ÌÓª ‚ ªıÌ¥ı
‡ÏÍ‡ı ‰ÂˆÂÌÚ‡Î¥Á‡ˆ¥ª Ì‡ÒÚ¥Î¸ÍË ¥ÁÌflÚ¸Òfl Ï¥Ê ÒÓ·Ó˛,
˘Ó Ì‡Ï ‰Ó‚Â‰ÂÚ¸Òfl ‰¥ÁÌ‡ÚËÒfl Ì‡·‡„‡ÚÓ ·¥Î¸¯Â ÔÓ
ÍÓÌÒÚËÚÛˆ¥˛, ÍÓÚ‡ ÓÔËÒÛπÚ¸Òfl flÍ «ÛÌ¥Ú‡Ì‡», ÔÂ¯ Ì¥Ê
ÏË ‚¥‰˜ÛπÏÓ, ̆ Ó ‰ÓÒËÚ¸ ‰Ó·Â Ûfl‚ÎflπÏÓ ÒÓ·¥, flÍ ‚ÓÌ‡
‚Ë„Îfl‰‡π». êÂ‡Î¸Ì¥ÒÚ¸ π Ú‡ÍÓ˛: ÍÓÎË ıÚÓÒ¸ Í‡ÊÂ, Ì¥·Ë
ÍÓÌÒÚËÚÛˆ¥fl π «ÛÌ¥Ú‡ÌÓ˛», ‚¥Ì Ì‡‚fl‰ ˜Ë Ï‡π Ì‡ Û‚‡Á¥

ПРЕСТОН КІН¢
КЛАСИФІКУВАННЯ
ФЕДЕРАЦІЙ

ñÂÌÚ‡Î¸ÌËÈ ÒÓˆ¥‡Î¸ÌÓ-ÂÍÓÌÓÏ¥˜ÌËÈ ‡ÈÓÌ
ñÂÈ ‡ÈÓÌ Ì‡È·¥Î¸¯ËÈ Á‡ ÚÂËÚÓ¥π˛ (158,7 ÚËÒ. ÍÏ2,

‡·Ó 26,3% ÔÎÓ˘¥ ìÍ‡ªÌË). Ç¥Ì Ó·’π‰ÌÛπ ¯¥ÒÚ¸ Ó·Î‡ÒÚÂÈ, Û
ÏÂÊ‡ı flÍËı π 137 ‡‰Ï¥Ì¥ÒÚ‡ÚË‚ÌËı ‡ÈÓÌ¥‚, Û Ú¥Ï ˜ËÒÎ¥ 33
Ï¥ÒÚ‡ ÂÒÔÛ·Î¥Í‡ÌÒ¸ÍÓ„Ó Ú‡ Ó·Î‡ÒÌÓ„Ó Ô¥‰ÔÓfl‰ÍÛ‚‡ÌÌfl,
178 ÒÂÎË˘ Ï¥Ò¸ÍÓ„Ó ÚËÔÛ, 3435 Ò¥Î¸Ò¸ÍËı ‡‰. ì Ì¸ÓÏÛ ÔÓ-
ÊË‚‡π 23,9% Ì‡ÒÂÎÂÌÌfl ìÍ‡ªÌË. Ç Ì‡ÛÍÓ‚¥È Î¥ÚÂ‡ÚÛ¥ Á‡Á-
Ì‡˜ÂÌ‡ ÔÓÚÂ·‡ ÓÁ‚ËÚÍÛ Ï‡ÎËı Ï¥ÒÚ ¥ ‚¥‰Ó‰ÊÂÌÌfl Ò¥Î Ú‡
Ò¥Î¸Ò¸ÍËı „ÓÒÔÓ‰‡ÒÚ‚ flÍ „ÓÎÓ‚Ì‡ ÔÓ·ÎÂÏ‡ ÓÁ‚ËÚÍÛ ‡ÈÓ-
ÌÛ Ò¸Ó„Ó‰Ì¥. Ç‡ÊÎË‚Ó˛ ÔÓ·ÎÂÏÓ˛ ÓÁ‚ËÚÍÛ ñÂÌÚ‡Î¸ÌÓ˛
‡ÈÓÌÛ π ÂÙÂÍÚË‚ÌÂ ‚ËÍÓËÒÚ‡ÌÌfl Ì‡fl‚ÌËı ÔÓÚÛÊÌÓÒÚÂÈ ¥
‰ÓÔÓ‚ÌÂÌÌfl ªı ÌÓ‚ËÏË ÚÂıÌÓÎÓ„¥flÏË Á ÏÂÚÓ˛ ÙÓÏÛ‚‡ÌÌfl
ÔÓ‚ÌÓˆ¥ÌÌËı Ï¥Ê„‡ÎÛÁÂ‚Ëı ÚÂËÚÓ¥‡Î¸ÌËı ÍÓÏÔÎÂÍÒ¥‚ (Ô‡-
ÎË‚ÌÓ-ÂÌÂ„ÂÚË˜ÌÓ„Ó, Ï‡¯ËÌÓ·Û‰¥‚ÌÓ„Ó, ı¥Ï¥ÍÓ-¥Ì‰ÛÒÚ¥‡-
Î¸ÌÓ„Ó, ‡„ÓÔÓÏËÒÎÓ‚Ó„Ó, ¥Ì‰ÛÒÚ¥‡Î¸ÌÓ-·Û‰¥‚ÂÎ¸ÌÓ„Ó,
Ú‡ÌÒÔÓÚÌÓ„Ó ¥ ÂÍÂ‡ˆ¥ÈÌÓ„Ó), flÍ¥ ̃ ‡ÒÚÍÓ‚Ó ‚ÊÂ ÒÍÎ‡ÎËÒ¸.
ä¥Ï ÚÓ„Ó, ÒÂÂ‰ Ô¥ÓËÚÂÚÌËı ÔÓ·ÎÂÏ ÚÂ·‡ ÓÁ„Îfl‰‡ÚË
ÓÁÓ·ÍÛ ÒÚ‡ÚÂ„¥ª ÓÁ‚ËÚÍÛ ̂ ÂÌÚÛ Â∂¥ÓÌÛ – ÒÚÓÎËˆ¥ ìÍ‡ª-
ÌË Ï. äËπ‚‡ Ú‡ ‚ËÁÌ‡˜ÂÌÌfl ÙÛÌÍˆ¥È Ï¥ÒÚ‡ Ì‡ ¥ÁÌËı ¥π‡ı¥˜-
ÌËı ¥‚Ìflı, ÚÓ·ÚÓ flÍ ÒÚÓÎËˆ¥ ‰ÂÊ‡‚Ë, ˆÂÌÚÛ ÒÓˆ¥‡Î¸ÌÓ-
ÂÍÓÌÓÏ¥˜ÌÓ„Ó ‡ÈÓÌÛ Ú‡ Ó·Î‡ÒÌÓ„Ó ˆÂÌÚÛ. ß Ì‡ Á‡‚Â¯ÂÌ-
Ìfl ÌÂ ÏÓÊÌ‡ ÌÂ ÒÍ‡Á‡ÚË ÔÓ ÔÓÚÂ·Û ‚Ë¥¯ÂÌÌfl ÂÍÓÎÓ„¥˜ÌËı

ÔÓ·ÎÂÏ, flÍ¥ π Ì‡‰Á‚Ë˜‡ÈÌÓ ÒÔÂˆËÙ¥˜ÌËÏË ‚ ˆ¸ÓÏÛ Â∂¥ÓÌ¥
‚ ÂÁÛÎ Ú̧‡Ú¥ ‡‚‡¥ª Ì‡ óÓÌÓ·ËÎ¸Ò¸Í¥È ÄÖë, ̆ Ó ÁÌ‡ıÓ‰ËÚ¸-
Òfl ‚ ·ÂÁÔÓÒÂÂ‰Ì¥È ·ÎËÁ¸ÍÓÒÚ¥ ‚¥‰ ÚËÏ¥Î¸ÈÓÌÌÓ„Ó Ï¥ÒÚ‡.

á‡ı¥‰ÌËÈ ÒÓˆ¥‡Î¸ÌÓ-ÂÍÓÌÓÏ¥˜ÌËÈ ‡ÈÓÌ
ñÂÈ ‡ÈÓÌ ÔÓÒ¥‰‡π ‰Û„Â Ï¥ÒˆÂ Á‡ ÔÎÓ˘Â˛ (110,7 ÚËÒ.

ÍÏ2) Ú‡ Í¥Î¸Í¥ÒÚ˛ Ì‡ÒÂÎÂÌÌfl (9,9 ÏÎÌ. ̃ ÓÎ.). ê‡ÈÓÌ Ó·’π‰ÌÛπ
Ì‡È·¥Î¸¯Â Ó·Î‡ÒÚÂÈ (7) ,Û ÈÓ„Ó ÏÂÊ‡ı ÁÌ‡ıÓ‰ËÚ¸Òfl Ì‡È-
·¥Î¸¯‡ Í¥Î¸Í¥ÒÚ¸ Ï¥ÒÚ (115), ÒÂÎË˘ Ï¥Ò¸ÍÓ„Ó ÚËÔÛ (174) ¥ Ò¥Î¸-
Ò¸ÍËı ‡‰ (2867). é‰Ì‡ Á Ì‡È‚‡ÊÎË‚¥¯Ëı ÔÓ·ÎÂÏ ÓÁ‚ËÚ-
ÍÛ ‰‡ÌÓ„Ó ‡ÈÓÌÛ Ú‡, ˘Ó 6 ¥Á 7 Ó·Î‡ÒÚÂÈ, flÍ¥ ‚ıÓ‰flÚ¸ ‰Ó
ÈÓ„Ó ÒÍÎ‡‰Û, π ÔËÍÓ‰ÓÌÌËÏË. éÚÊÂ, ÔÂÒÔÂÍÚË‚Ë ÓÁ‚ËÚ-
ÍÛ á‡ı¥‰ÌÓ„Ó ‡ÈÓÌÛ ÁÌ‡˜ÌÓ˛ Ï¥Ó˛ ‚ËÁÌ‡˜‡ÚËÏÛÚ¸Òfl ÓÒÓ·-
ÎË‚¥ÒÚ˛ ‚Á‡πÏÓ‚¥‰ÌÓÒËÌ Á ÚËÏË ‰ÂÊ‡‚‡ÏË, Á flÍËÏË ˆÂÈ
‡ÈÓÌ ÏÂÊÛπ. ì ÏÂÊ‡ı ̂ ¸Ó„Ó ‡ÈÓÌÛ ÒÙÓÏÛ‚‡‚Òfl ÔÓÏËÒ-
ÎÓ‚ËÈ ÍÓÏÔÎÂÍÒ, Û ÒÚÛÍÚÛ¥ flÍÓ„Ó ÔÂÂ‚‡Ê‡˛Ú¸ „‡ÎÛÁ¥, ̆ Ó
‚ËÓ·Îfl˛Ú¸ Á‡ÒÓ·Ë ‚ËÓ·ÌËˆÚ‚‡ ¥ ÔÓ‰ÛÍˆ¥˛ ‰Îfl ‚¥ÈÒ¸ÍÓ-
‚Ó„Ó ÍÓÏÔÎÂÍÒÛ.

ë¥Î¸Ò¸ÍÂ „ÓÒÔÓ‰‡ÒÚ‚Ó ÓÁ‚ËÌÂÌÂ ÌÂ‰ÓÒÚ‡ÚÌ¸Ó. éÒ¸
˜ÓÏÛ ÔÂÂÓ¥πÌÚ‡ˆ¥fl ÓÁ‚ËÚÍÛ „ÓÒÔÓ‰‡Ò¸ÍÓ„Ó ÍÓÏÔÎÂÍÒÛ
á‡ı¥‰ÌÓ„Ó ‡ÈÓÌÛ ‚¥‰ÔÓ‚¥‰ÌÓ ‰Ó ÔÓÚÂ· ÓÁ‚ËÚÍÛ Ì‡ˆ¥ÓÌ‡Î¸-
ÌÓ„Ó „ÓÒÔÓ‰‡Ò¸ÍÓ„Ó ÍÓÏÔÎÂÍÒÛ π Ó‰Ì¥π˛ Á Ô¥ÓËÚÂÚÌËı
ÔÓ·ÎÂÏ Ò¸Ó„Ó‰ÂÌÌfl.
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˘ÓÒ¸ ·¥Î¸¯Â, Ì¥Ê ÚÂ, ̆ Ó ‚ÓÌ‡ ÌÂ Ì‡ÁË‚‡π ÒÂ·Â «ÙÂ‰Â-
‡ÚË‚ÌÓ˛». Ç ÂÁÛÎ¸Ú‡Ú¥ Ç¥‡ ·Û‚ ÁÏÛ¯ÂÌËÈ ÍÓÌÒÚ‡ÚÛ-
‚‡ÚË, ˘Ó ÍÓËÒÚ¸ Ú‡ÍÓ„Ó ÓÁ¥ÁÌÂÌÌfl «Ó·ÏÂÊÂÌ‡»
[Wheaere 1951]. üÍ˘Ó ‰Ó·Â ÔÓÏ¥ÍÛ‚‡ÚË, ÚÓ ‚ Ì¸ÓÏÛ
‚Á‡„‡Î¥ ‚‡ÊÍÓ ÁÌ‡ÈÚË ·Û‰¸-˘Ó ÍÓËÒÌÂ. á‚Ó‰fl˜Ë ÙÂ-
‰Â‡Î¥ÁÏ ‰Ó Í¥Î¸Í¥ÒÌÓ„Ó ÔÓÍ‡ÁÌËÍ‡, Û/Í/Ù-ÚËÔÓÎÓ„¥fl
Ó·ËÚ¸ ÚÂ Ò‡ÏÂ ¥ ˘Ó‰Ó ÒÛ‚ÂÂÌ¥ÚÂÚÛ. á„¥‰ÌÓ Á ˆ¥π˛ ÚË-
ÔÓÎÓ„¥π˛, ÌÂÓ·ı¥‰ÌËÏË flÍ¥ÒÌËÏË ı‡‡ÍÚÂËÒÚËÍ‡ÏË
ÒÛ‚ÂÂÌ¥ÚÂÚÛ ‚‚‡Ê‡˛Ú¸Òfl «ÌÂÔÓ‰¥Î¸Ì¥ÒÚ¸» ¥ ‚¥‰ÔÓ‚¥‰-
ÌËÏ ˜ËÌÓÏ ÔÓÚ‡ÍÚÓ‚‡Ì‡ «ÔÓ‚Ì‡» ‚Î‡‰‡. è¥‰ ‰ÂÊ‡-
‚Ó˛ «ÛÌ¥Ú‡ÌÓ˛» ÔÓÒÚÓ ÓÁÛÏ¥πÚ¸Òfl «ÒÛ‚ÂÂÌÌ‡» ‰Â-
Ê‡‚‡, ‰Â ‚Î‡‰‡ ÎË¯‡πÚ¸Òfl ÌÂÔÓ‰¥ÎÂÌÓ˛, ‰Â ‰ÓÒfl„ÌÛÚÓ
Ì‡È‚Ë˘Ó„Ó ÒÚÛÔÂÌfl ˆÂÌÚ‡Î¥Á‡ˆ¥ª. ÄÎÂ ÏË ÌÂ ÏÓÊÂÏÓ
ÁÌ‡ÚË, flÍËÏ Ò‡ÏÂ ˆÂÈ «Ì‡È‚Ë˘ËÈ ÒÚÛÔ¥Ì¸» Ï‡π ·ÛÚË.
Å¥Î¸¯Â ÚÓ„Ó, ÌÂÏ‡π Ú‡ÍÓª ÒÛ‚ÂÂÌÌÓª ‰ÂÊ‡‚Ë, ˜Ëfl
‚Î‡‰‡ ÌÂ ·ÛÎ‡ · flÍËÏÓÒ¸ ˜ËÌÓÏ – ‰Â-Ù‡ÍÚÓ ˜Ë ‰Â-
˛Â – ÔÓ‰¥ÎÂÌÓ˛.

É.äÂÎ¸ÁÂÌ, flÍ ¥ Ç¥‡, ÔËÈÏ‡˛˜Ë Û/Í/Ù-ÚËÔÓÎÓ„¥˛,
Ì‡Ï‡„‡‚Òfl ‡ˆ¥ÓÌ‡Î¥ÁÛ‚‡ÚË ªª Á‡ ‡ıÛÌÓÍ ÔÓÒËÎ‡ÌÌfl
Ì‡ ÒÚÛÔ¥Ì¸ ˆÂÌÚ‡Î¥Á‡ˆ¥ª. Ç¥Ì ÓÁ„Îfl‰‡‚ ÙÂ‰Â‡ˆ¥ª –
‚Ò¥ ·ÂÁ ‚ËÌflÚÍÛ – flÍ ÛÚ‚ÓÂÌÌfl, Í¥Î¸Í¥ÒÌÓ ‰ÂˆÂÌÚ‡Î¥-
ÁÓ‚‡Ì¥¯¥, Ì¥Ê «ÛÌ¥Ú‡Ì¥» ‰ÂÊ‡‚Ë. ä‚‡ÌÚËÚ‡ÚË‚Ì‡ ¥Á-
ÌËˆfl, flÍ‡ Ì‡˜Â·ÚÓ È ÔÂÂ‰·‡˜‡Î‡Ò¸, ·ÛÎ‡ ‚Ë‡ÊÂÌ‡

ÌËÏ ‚ÂÎ¸ÏË ÚÛÏ‡ÌÌÓ, ‚ ÚÓÏÛ ÔÎ‡Ì¥, ˘Ó ÚÂËÚÓ¥‡Î¸Ì¥
ÒÍÎ‡‰Ó‚¥ ÙÂ‰Â‡ˆ¥ª Ï‡˛Ú¸ ¯Ë¯Â ÍÓÎÓ Á‡ÍÓÌÓ‰‡‚˜Ëı
¥Ì¥ˆ¥‡ÚË‚, Ì¥Ê ÔÓ‚¥Ìˆ¥ª ¥ÏÔÂ¥ª. é‰Ì‡Í ‰ÓÒÎ¥‰ÌËÍ ‰ÓıÓ-
‰Ë‚ ‚ËÒÌÓ‚ÍÛ, ̆ Ó ¥ÒÌÛπ ‚ÂÎË˜ÂÁÌ‡ ÔÓ‰¥·Ì¥ÒÚ¸ «Ï¥Ê ÒÚÛÍ-
ÚÛ‡ÏË ÙÂ‰Â‡ÚË‚ÌÓª ‰ÂÊ‡‚Ë, Á Ó‰ÌÓ„Ó ·ÓÍÛ, È ÛÌ¥-
Ú‡ÌÓª ‰ÂÊ‡‚Ë, ÔÓ‰¥ÎÂÌÓª Ì‡ ‡‚ÚÓÌÓÏÌ¥ ÔÓ‚¥Ìˆ¥ª, – Á
¥Ì¯Ó„Ó» [Kelsen 1961]. íÛÚ ‚ËÌËÍ‡π ÙÓÏ‡Î¸Ì‡ ÒÍÎ‡‰-
Ì¥ÒÚ¸, ÔÓ‚’flÁ‡Ì‡ Á ¥ÌÚÂÔÂÚ‡ˆ¥π˛ Ì‡fl‚ÌËı Ù‡ÍÚ¥‚. üÍ˘Ó
‚Ë Á·Ë‡πÚÂÒ¸ ÔÓ‰ÂÏÓÌÒÚÛ‚‡ÚË, ˘Ó ÙÂ‰Â‡ˆ¥ª ÒıÓÊ¥
Ì‡ ¥ÏÔÂ¥ª, ‡ÎÂ ‚¥‰¥ÁÌfl˛Ú¸Òfl ‚¥‰ ÌËı ÒÚÛÔÂÌÂÏ ‰ÂˆÂÌ-
Ú‡Î¥Á‡ˆ¥ª, ÌÂÓ·ı¥‰ÌÓ Ì‡Ò‡ÏÔÂÂ‰ ÁÓ·ËÚË ÓÍÂÏÂ Á‡Ò-
ÚÂÂÊÂÌÌfl, ÔÓ flÍ¥ ÚËÔË ˜Ë ÒÙÂË ‰ÂˆÂÌÚ‡Î¥Á‡ˆ¥ª
È‰ÂÚ¸Òfl, ‡ Ú‡ÍÓÊ ÒÍ‡Á‡ÚË, ̃ Ë π ÚÓÈ ÚËÔ ‰ÂˆÂÌÚ‡Î¥Á‡ˆ¥ª,
ÍÓÚËÈ ÓÁ„Îfl‰‡πÚ¸Òfl, ÙÓÏ‡Î¸ÌËÏ ˜Ë Â‡Î¸ÌÓ ¥ÒÌÛ-
˛˜ËÏ. (í‡Í, „Û·ÂÌ‡ÚÓ flÍÓª-ÌÂ·Û‰¸ ÍÓÎÓÌ¥ª, ÒÍ‡Ê¥ÏÓ,
„Û·ÂÌ‡ÚÓ áÓÎÓÚÓ„Ó ÅÂÂ„‡ ÒÂ É.É‡∂∂¥Ò·Â∂, Á ÚÓ˜ÍË
ÁÓÛ Ì‡‰‡ÌÓ„Ó ÈÓÏÛ ÍÓÌÚÓÎ˛ Ì‡‰ ÓÁ‚ËÚÍÓÏ ÂÍÓÌÓ-
Ï¥ÍË Ì‡ Ô¥‰‚¥‰ÓÏ˜Ëı ÁÂÏÎflı ¥ ÙÓÏ‡ÏË ÓÔÓ‰‡ÚÍÛ‚‡ÌÌfl
Ï¥„ Ì‡ Ô‡ÔÂ¥ ·ÛÚË ‚ Ì‡·‡„‡ÚÓ ·¥Î¸¯¥È Á‡ÎÂÊÌÓÒÚË ‚¥‰
¥ÏÔÂÒ¸ÍÓ„Ó ˆÂÌÚÛ, Ì¥Ê „Û·ÂÌ‡ÚÓ ·Û‰¸-flÍÓ„Ó ‡ÏÂ-
ËÍ‡ÌÒ¸ÍÓ„Ó ¯Ú‡ÚÛ – ‚¥‰ ÙÂ‰Â‡Î¸ÌÓ„Ó Ûfl‰Û, Ï‡˛˜Ë
Ì‡ÒÔ‡‚‰¥ ÁÌ‡˜ÌÓ ·¥Î¸¯Û Â‡Î¸ÌÛ Ò‡ÏÓÒÚ¥ÈÌ¥ÒÚ¸ Û ˆËı
ÔËÚ‡ÌÌflı, Ì¥Ê ÈÓ„Ó ‡ÏÂËÍ‡ÌÒ¸ÍËÈ ÍÓÎÂ„‡.) ÄÎÂ flÍ˘Ó

ìÔÓ‰Ó‚Ê ÚË‚‡ÎÓ„Ó ˜‡ÒÛ á‡ı¥‰ÌËÈ ‡ÈÓÌ ·Û‚ Ô‡ˆÂ-
Ì‡‰ÎË¯ÍÓ‚ËÏ. èÓ ˆÂ Ò‚¥‰˜‡Ú¸ ‰‡Ì¥ ˘Ó‰Ó Í¥Î¸ÍÓÒÚË ·ÂÁ-
Ó·¥ÚÌËı, Á‡ÈÌflÚËı, ÔÓÔËÚ Ì‡ Ó·Ó˜Û ÒËÎÛ Ú‡ ¥Ì. ëÚ‚ÓÂÌÌfl
ÌÓ‚Ëı Ó·Ó˜Ëı Ï¥Òˆ¸ Û ˆ¸ÓÏÛ Â∂¥ÓÌ¥ π Ì‡‰Á‚Ë˜‡ÈÌÓ ‚‡Ê-
ÎË‚Ó˛ ÔÓ·ÎÂÏÓ˛ ÓÁ‚ËÚÍÛ „ÓÒÔÓ‰‡Ò¸ÍÓ„Ó ÍÓÏÔÎÂÍÒÛ.

ÄÍÚÛ‡Î¸ÌËÏ Ò¸Ó„Ó‰Ì¥ π ÔÓÎ¥Ô¯ÂÌÌfl ÒÚ‡ÌÛ ‰Ó‚Í¥ÎÎfl.
Ä‰ÊÂ Ò‡ÏÂ ˆÂÈ Â∂¥ÓÌ ‰‡‚ Ò‚¥ÚÓ‚¥ ÌÂ ÁÌ‡Ì¥ ‰ÓÒ¥ ı‚ÓÓ·Ë:
ÚÓÚ‡Î¸ÌÛ Ú‡ ÍÛ˘Ó‚Û ‡ÎÓÔÂˆ¥˛ (Ï. óÂÌ¥‚ˆ¥), ÒÔÂˆËÙ¥˜ÌÂ
Á‡ı‚Ó˛‚‡ÌÌfl ÁÛ·¥‚ Û ‰¥ÚÂÈ (ã¸‚¥‚Ò¸ÍÓ-ÇÓÎËÌÒ¸ÍËÈ ‚Û„¥Î¸-
ÌËÈ ·‡ÒÂÈÌ) Ú‡ ¥Ì¯¥, flÍ¥ π Â‡Íˆ¥π˛ Î˛‰Ò¸ÍÓ„Ó Ó„‡Ì¥ÁÏÛ
Ì‡ ÒÚ‡Ì Ì‡‚ÍÓÎË¯Ì¸Ó„Ó ÒÂÂ‰Ó‚Ë˘‡, ÁÓÍÂÏ‡ Ì‡ ÔÂ‚ÌÛ
ÍÓÏ·¥Ì‡ˆ¥˛ ı¥Ï¥˜ÌËı ÂÎÂÏÂÌÚ¥‚. á‡·Û‰ÌÂÌÌfl Ì‡ÍÓÔË˜Û˛Ú¸-
Òfl „ÓÎÓ‚ÌÓ ‚Ì‡ÒÎ¥‰ÓÍ ‚ËÍË‰¥‚ ¯Í¥‰ÎË‚Ëı Â˜Ó‚ËÌ Ô¥‰ÔË-
πÏÒÚ‚‡ÏË, ‡ ‚Ì‡ÒÎ¥‰ÓÍ Á‡ıÓÓÌÂÌËı Û ¥ÁÌËı Ï¥Òˆflı ‡ÈÓ-
ÌÛ ÚÓÍÒË˜ÌËı ‚¥‰ıÓ‰¥‚, ÔÂÂ‚‡ÊÌÓ Á‡‚ÂÁÂÌËı Ì‡ ÚÂËÚÓ-
¥˛ ‡ÈÓÌÛ Á ¥Ì¯Ëı Í‡ªÌ Ö‚ÓÔË, ˘Ó ÔËÁ‚Ó‰ËÚ¸ ‰Ó ÔËÒ-
ÍÓÂÌÌfl Û ˜‡Ò¥ Ì‡ÍÓÔË˜ÂÌ¸ Ú‡Í Á‚‡ÌËı ‚ÚÓËÌÌËı Á‡·Û‰-
ÌÂÌ¸. çÂÈÚ‡Î¥Á‡ˆ¥fl ªıÌ¥ı ‚ÔÎË‚¥‚ ÌÂ Ú¥Î¸ÍË Ì‡‰Á‚Ë˜‡ÈÌÓ
ÚÛ‰ÓÏ¥ÒÚÍ‡, ‡ È ÔÓÚÂ·Ûπ ÁÌ‡˜ÌËı ÍÓ¯Ú¥‚.

ê‡ÈÓÌ ‚ÓÎÓ‰¥π ÁÌ‡˜ÌËÏ ÂÍÂ‡ˆ¥ÈÌËÏ ÔÓÚÂÌˆ¥‡ÎÓÏ,
ÂÙÂÍÚË‚ÌÂ ÓÒ‚ÓπÌÌfl flÍÓ„Ó ÔÂÂÚ‚ÓËÚ¸ ÚÛËÒÚË˜ÌÛ ¥Ì‰ÛÒ-
Ú¥˛ ‚ Ó‰ÌÛ Á ÔÓ‚¥‰ÌËı „‡ÎÛÁÂÈ Â∂¥ÓÌ‡Î¸ÌÓª ÂÍÓÌÓÏ¥ÍË.

ï‡Í¥‚˘ËÌ‡
Ñ‡ÌËÈ ‡ÈÓÌ Ó·’π‰ÌÛπ ‚Ò¸Ó„Ó ÚË Ó·Î‡ÒÚ¥. Ç¥Ì Ì‡ÎÂÊËÚ¸

‰Ó ÌÂ‚ÂÎËÍËı Á‡ ÔÎÓ˘Â˛ (84,0 ÚËÒ. ÍÏ2) ¥ ‰Ó Ì‡ÈÏÂÌ¯Ëı Á‡
˜ËÒÂÎ¸Ì¥ÒÚ˛ Ì‡ÒÂÎÂÌÌfl. íÛÚ Ì‡Î¥˜ÛπÚ¸Òfl 70 ‡‰Ï¥Ì¥ÒÚ‡ÚË‚-
ÌËı ‡ÈÓÌ¥‚, 47 Ï¥ÒÚ, ‚ ÚÓÏÛ ˜ËÒÎ¥ 19 Ï¥ÒÚ Ó·Î‡ÒÌÓ„Ó Ô¥‰ÔÓ-
fl‰ÍÛ‚‡ÌÌfl, 102 ÒÂÎË˘‡ Ï¥Ò¸ÍÓ„Ó ÚËÔÛ, 1212 Ò¥Î¸Ò¸ÍËı ‡‰.
é‰Ì¥π˛ Á Ì‡È‚‡ÊÎË‚¥¯Ëı Û ‡ÈÓÌ¥ π ÔÓ·ÎÂÏ‡ ‡ˆ¥ÓÌ‡Î¸-
ÌÓ„Ó ‚ËÍÓËÒÚ‡ÌÌfl ÚÛ‰Ó‚Ó„Ó ÔÓÚÂÌˆ¥‡ÎÛ.

ßÌ¯‡ Ì‡‰Á‚Ë˜‡ÈÌÓ ‚‡ÊÎË‚‡ ÔÓ·ÎÂÏ‡ – ÔÓÚÂ·‡ ‚ËÁ-
Ì‡˜ÂÌÌfl Ô¥ÓËÚÂÚ¥‚ ‰Îfl ¥Ì‚ÂÒÚËˆ¥È Û ÂÍÓÌÒÚÛÍˆ¥˛ Ì‡fl‚-
ÌËı ‚ËÓ·ÌËˆÚ‚ ¥ ‚ ÚÂıÌÓÎÓ„¥˜ÌÓ ÌÓ‚¥ ‚ËÓ·ÌËˆÚ‚‡ ÒÍÎ‡‰-
ÌÓ„Ó ‚ËÓ·ÌË˜Ó„Ó ÍÓÏÔÎÂÍÒÛ, flÍËÈ ÒÍÎ‡‚Òfl Ì‡ ÚÂËÚÓ¥ª
‡ÈÓÌÛ. ä¥Ï ÚÓ„Ó, ‰Óˆ¥Î¸ÌÂ ÓÁÓÒÂÂ‰ÊÂÌÌfl ‚ËÓ·ÌËˆÚ‚‡,
ÚÓ·ÚÓ ‚ËÁ¥Î‡ ÔÓ·ÎÂÏ‡ Û‰ÓÒÍÓÌ‡ÎÂÌÌfl ÚÂËÚÓ¥‡Î¸ÌÓª
ÒÚÛÍÚÛË „ÓÒÔÓ‰‡Ò¸ÍÓ„Ó ÍÓÏÔÎÂÍÒÛ. éÒÓ·ÎË‚Óª Û‚‡„Ë ÔÓÚ-
Â·Ûπ ‚ËÁÌ‡˜ÂÌÌfl ÔÂÒÔÂÍÚË‚ ÓÁ‚ËÚÍÛ Ï¥ÒÚ‡-Ï¥Î¸ÈÓÌÂ‡,
ˆÂÌÚ‡ ‡ÈÓÌÛ – ï‡ÍÓ‚‡. ß Ì‡Â¯Ú¥, ÌÂÏÓÊÎË‚Ó ÌÂ ÒÚ‡‚Ë-
ÚË ÔËÚ‡ÌÌfl ÔÓ ‚Ë¥¯ÂÌÌfl ÔÓ·ÎÂÏË Û‰ÓÒÍÓÌ‡ÎÂÌÌfl ÂÍÓ-
ÌÓÏ¥˜ÌËı Á‚’flÁÍ¥‚ Ï¥Ê ÓÍÂÏËÏË Î‡ÌÍ‡ÏË „ÓÒÔÓ‰‡Ò¸ÍÓ„Ó
ÍÓÏÔÎÂÍÒÛ ‡ÈÓÌÛ.

МАР’ЯН
ДОЛІШНІЙ,

ВОЛОДИМИР
КРАВЦІВ,

ВОЛОДИМИР
СИМОНЕНКО

МАКРО-
РЕ¢ІОНАЛІЗАЦІЯ

УКРАЇНИ
ЯК ОСНОВА

ЗДІЙСНЕННЯ
РЕ¢ІОНАЛЬНОЇ

ПОЛІТИКИ



15

h t t p : / / w w w . j i - m a g a z i n e . l v i v . u a  h t t p : / / w w w . j i - m a g a z i n e . l v i v . u a

‚Ë ÌÂ ıÓ˜ÂÚÂ ÔÂ‰‡ÌÚË˜ÌÓ ÓÁ·Ë‡ÚË Ù‡ÍÚË˜ÌËÈ ÒÚ‡Ì
ÒÔ‡‚ ¥ ‚¥‰ Ù‡ÍÚ¥‚ ¥ÚË ‰Ó ̄ Ë¯Ëı ÛÁ‡„‡Î¸ÌÂÌ¸, Ï‡·ÛÚ¸,
ÍÓÂÍÚÌ¥¯Â ·Û‰Â ÒÚ‚Â‰ÊÛ‚‡ÚË, ˘Ó ÙÂ‰Â‡ÚË‚Ì¥ ëÔÓ-
ÎÛ˜ÂÌ¥ òÚ‡ÚË, Ì‡ÔËÍÎ‡‰, Û 1970 . ·ÛÎË Ì‡·‡„‡ÚÓ ̂ ÂÌ-
Ú‡Î¥ÁÓ‚‡Ì¥¯ËÏË – ÍÛÎ¸ÚÛÌÓ, ÔÓÎ¥ÚË˜ÌÓ È ÂÍÓÌÓÏ¥˜-
ÌÓ, – Ì¥Ê «ÛÌ¥Ú‡Ì‡» ÅËÚ‡ÌÒ¸Í‡ ¥ÏÔÂ¥fl, ÁÓÍÂÏ‡, Û
1920 . äÓÓÚ¯Â Í‡ÊÛ˜Ë, ÒËÒÚÂÏ‡, flÍÛ Á‡Á‚Ë˜‡È Ì‡ÁË-
‚‡˛Ú¸ «ÛÌ¥Ú‡ÌÓ˛» (Ì‡ Í¯Ú‡ÎÚ ÅËÚ‡ÌÒ¸ÍÓª ¥ÏÔÂ¥ª),
ÏÓÊÂ Û ·‡„‡Ú¸Óı ‚¥‰ÌÓ¯ÂÌÌflı ·ÛÚË ÏÂÌ¯ ˆÂÌÚ‡Î¥ÁÓ-
‚‡ÌÓ˛, Ì¥Ê Ú‡, ÍÓÚÛ Ú‡‰Ëˆ¥ÈÌÓ ‚ÂÎË˜‡˛Ú¸ ÙÂ‰Â‡-
ÚË‚ÌÓ˛ (flÍ ëòÄ ‚ ÔÂ‚Ì¥ ÔÂ¥Ó‰Ë ªıÌ¸Óª ¥ÒÚÓ¥ª).

êÂÎÂ‚‡ÌÚÌËÈ ‚Ë·¥ ÔÓÎfl„‡π ÌÂ Û ‚¥‰ÏÓ‚¥ ‚¥‰ ÙÂ‰Â-
‡ÚË‚ÌÓª Í‡ÚÂ„Ó¥ª (Ì‡ ˘Ó Ì‡ÚflÍ‡˛Ú¸ Ú‡Í¥ ‰ÓÒÎ¥‰ÌËÍË,
flÍ ÑÂÈ‚¥Ò), ‡ ‚ ÚÓÏÛ, ˘Ó· Ì‡ÚÓÏ¥ÒÚ¸ ÔÓÁ·ÛÚËÒfl Í‡ÚÂ„Ó-
¥ª «ÛÌ¥Ú‡ÌËÈ». èÓÌflÚÚfl «ÛÌ¥Ú‡Ì‡ ‰ÂÊ‡‚‡» π ÚË‚¥-
‡Î¸ÌËÏ – Û ÚÓÏÛ ÒÂÌÒ¥, ˘Ó ·Û‰¸-flÍÛ ‰ÂÊ‡‚Û ‚ flÍÓ-
ÏÛÒ¸ ‡ÒÔÂÍÚ¥ ÒÎ¥‰ ‚‚‡Ê‡ÚË ÛÌ¥Ú‡ÌÓ˛. Å¥Î¸¯Â ÚÓ„Ó, ‰‡ÌÂ
ÔÓÌflÚÚfl ÒÚ‡π ‡·ÒÛ‰ÌËÏ, ÔÓÁ‡flÍ ‚ÓÌÓ „¥ÔÓÚÂÚË˜ÌÓ ‚ËÍ-
Î˛˜‡π ÙÂ‰Â‡ˆ¥ª. åË ÔÓÒÚÓ ÌÂ ‚ ÒÚ‡Ì¥ ÒÍ‡Á‡ÚË, ˘Ó Ê
Ú‡ÍÂ fl‚Îflπ ÒÓ·Ó˛ ÛÌ¥Ú‡Ì‡ ‰ÂÊ‡‚‡, ÌÂ ‚Ô‡‰‡˛˜Ë ÔË
ˆ¸ÓÏÛ ‚ ·‡Ì‡Î¸Ì¥ÒÚ¸ ‡·Ó ÌÂÔÓÒÎ¥‰Ó‚Ì¥ÒÚ¸. é‰Ì‡Í, flÍ˘Ó
ÏË Á‡·Û‰ÂÏÓ ÔÓ ÍËÚÂ¥ª ˆÂÌÚ‡Î¥Á‡ˆ¥ª / ‰ÂˆÂÌÚ‡Î¥-
Á‡ˆ¥ª, ÚÓ ÁÏÓÊÂÏÓ ‰‡ÚË ‰ÓÒËÚ¸ ÁÛ˜ÌÂ È ÚÓ˜ÌÂ ‚ËÁÌ‡-

˜ÂÌÌfl ‰ÂÊ‡‚Ë ÙÂ‰Â‡ÚË‚ÌÓª. Ä·Ë ̂ Â ‚ËÁÌ‡˜ÂÌÌfl ·ÛÎÓ
ÁÏ¥ÒÚÓ‚ÌËÏ, Ì‡Ï ‰Ó‚Â‰ÂÚ¸Òfl ÁÌÓ‚Û ¥ ˆ¸Ó„Ó ‡ÁÛ ∂ÛÌ-
ÚÓ‚Ì¥¯Â Á‚ÂÌÛÚËÒfl ‰Ó ÔÓ·ÎÂÏË ÒÛ‚ÂÂÌ¥ÚÂÚÛ. í‡ ‚ÊÂ
Á‡‡Á ‚‡ÊÎË‚Ó Á‡ÁÌ‡˜ËÚË, ˘Ó ÚËÔÓÎÓ„¥fl «ÒÛ‚ÂÂÌÌËÈ
/ ÌÂÒÛ‚ÂÂÌÌËÈ» π ÔËÌ‡ÈÏÌ¥ ÒËÏÂÚË˜ÌÓ˛. çÂÁ‚‡-
Ê‡˛˜Ë Ì‡ ‚Ò¥ Ò‚Óª ÔÂÚÂÌÁ¥ª, Û/Í/Ù-ÚËÔÓÎÓ„¥fl Ú‡ÍÓ˛
ÌÂ π. ç‡ÈÔÓÒÚ¥¯Â ¥¯ÂÌÌfl ÔÓÎfl„‡π ‚ ÚÓÏÛ, ˘Ó· ÓÁ-
„Îfl‰‡ÚË ÙÂ‰Â‡ˆ¥ª flÍ Ô¥‰ÍÎ‡Ò ÒÛ‚ÂÂÌÌËı ‰ÂÊ‡‚, ‡
ÌÂ flÍ ˜¥ÚÍÓ ‚Ë‡ÊÂÌÛ Ô‡‡ÎÂÎ¸ÌÛ Í‡ÚÂ„Ó¥˛. ÑÓ„Ó‚¥Ì¥
Ó„‡Ì¥Á‡ˆ¥ª (Î¥„Ë ¥ Ú.Ô.) ÏÓÊÛÚ¸, Ì‡‚Ô‡ÍË, Ú‡ÍÚÛ‚‡ÚËÒfl
flÍ Ô¥‰ÍÎ‡Ò ÌÂÒÛ‚ÂÂÌÌËı ‰ÂÊ‡‚. èÓÌflÚÚfl «ÛÌ¥Ú‡ÌÓª»
‰ÂÊ‡‚Ë ÌÂ ‰‡π ‚ ̂ ¸ÓÏÛ ÔÎ‡Ì¥ Ì¥˜Ó„Ó, ̆ Ó · ÒÚÓÒÛ‚‡ÎÓ-
Òfl ÒÔ‡‚Ë, Ì¥˜Ó„Ó ÍÓËÒÌÓ„Ó ˜Ë ÎÓ„¥˜ÌÓ ÔÓÒÎ¥‰Ó‚ÌÓ„Ó.

éÚÊÂ, ÏË ‚ÊÂ Ì‡Ï¥ÚËÎË, ˘Ó Ú‡ÍÂ ÙÂ‰Â‡ˆ¥fl. íÂÔÂ
¥˘Â ‡Á ÍÓÓÚÍÓ ÔÓ‚ÚÓËÏÓ È ÍÓÌÍÂÚËÁÛπÏÓ Ò‚Ó˛
ÔÓÁËˆ¥˛. îÂ‰Â‡ˆ¥fl – ˆÂ ‰ÂÊ‡‚‡, flÍ‡ ÍÓÌÒÚËÚÛˆ¥ÈÌÓ
π ÔÓ‰¥ÎÂÌÓ˛ Ì‡ Ó‰ËÌ ˆÂÌÚ‡Î¸ÌËÈ ¥ ‰‚‡ ˜Ë ·¥Î¸¯Â
ÚÂËÚÓ¥‡Î¸Ì¥ (Â∂¥ÓÌ‡Î¸Ì¥) Ûfl‰Ë. ëÙÂ‡ ‚¥‰ÔÓ‚¥‰‡Î¸-
ÌÓÒÚË ˆÂÌÚÛ ÓıÓÔÎ˛π ‚Ò˛ Ì‡ˆ¥˛ ‚ ˆ¥ÎÓÏÛ, ÚÓ‰¥ flÍ
ÔÓ‚ÌÓ‚‡ÊÂÌÌfl ÚÂËÚÓ¥È (Â∂¥ÓÌ¥‚) Ï‡˛Ú¸ ÔÂÂ‚‡ÊÌÓ
Ï¥ÒˆÂ‚ËÈ ı‡‡ÍÚÂ. ñÂÌÚ‡Î¸ÌËÈ Ûfl‰ ÌÂ π ÒÛ‚ÂÂÌÓÏ
ÚÓ„Ó Á‡ÁÍ‡, flÍËÈ ÌÂ ÔËÔÛÒÍ‡π Á‡ÎÛ˜ÂÌÌfl [‚ ÔÓˆÂÒ
ÔËÈÌflÚÚfl ‚Î‡‰ÌËı ¥¯ÂÌ¸] Â∂¥ÓÌ‡Î¸ÌËı Ó‰ËÌËˆ¸. ñÂ

ПРЕСТОН КІН¢
КЛАСИФІКУВАННЯ
ФЕДЕРАЦІЙ

ÑÓÌÂ˜˜ËÌ‡
ñÂÈ Ì‡ÈÏÂÌ¯ËÈ Á‡ ÔÎÓ˘Â˛ ‡ÈÓÌ (53,2 ÚËÒ. ÍÏ2, ‡·Ó

8,8% ÚÂËÚÓ¥ª ìÍ‡ªÌË) Ú‡ Í¥Î¸Í¥ÒÚ˛ Ó·Î‡ÒÚÂÈ, flÍ¥ ‰Ó Ì¸Ó-
„Ó Ì‡ÎÂÊ‡Ú¸. Ç ÈÓ„Ó ÏÂÊ‡ı ÁÌ‡ıÓ‰flÚ¸Òfl 36 ‡‰Ï¥Ì¥ÒÚ‡ÚË‚-
ÌËı ‡ÈÓÌ¥‚, 88 Ï¥ÒÚ, ‚ ÚÓÏÛ ˜ËÒÎ¥ 42 Ï¥ÒÚ‡ Ó·Î‡ÒÌÓ„Ó Ô¥‰-
ÔÓfl‰ÍÛ‚‡ÌÌfl, 242 ÒÂÎË˘‡ Ï¥Ò¸ÍÓ„Ó ÚËÔÛ Ú‡ 454 Ò¥Î¸Ò¸Í¥
‡‰Ë.

Ç‡ÊÎË‚‡ ÓÒÓ·ÎË‚¥ÒÚ¸ ‡ÈÓÌÛ Ú‡, ˘Ó ‚¥Ì ÓÁÏ¥˘ÂÌËÈ Û
ÏÂÊ‡ı ÑÓÌÂˆ¸ÍÓ„Ó Í‡Ï’flÌÓ‚Û„¥Î¸ÌÓ„Ó ·‡ÒÂÈÌÛ, Ì‡ ÚÂËÚÓ-
¥ª flÍÓ„Ó ÒÙÓÏÛ‚‡‚Òfl ÚÂËÚÓ¥‡Î¸ÌÓ-‚ËÓ·ÌË˜ËÈ ÍÓÏ-
ÔÎÂÍÒ Á¥ ÒÔÂˆ¥‡Î¥Á‡ˆ¥π˛, Ó¥πÌÚÓ‚‡ÌÓ˛ ‚ÔÓ‰Ó‚Ê ÒÚÓÎ¥ÚÚfl
Ì‡ Á‡‰Ó‚ÓÎÂÌÌfl ÔÂÂ‰ÛÒ¥Ï Ô‡ÎË‚ÌÓ-ÂÌÂ„ÂÚË˜ÌËı ÔÓÚÂ·.
ç‡ÈÒÂÈÓÁÌ¥¯Ó˛ ÔÓ·ÎÂÏÓ˛ ÓÁ‚ËÚÍÛ „ÓÒÔÓ‰‡ÒÚ‚‡ ‡-
ÈÓÌÛ π ÍÓÏÔÎÂÍÒÌÂ ‚ËÍÓËÒÚ‡ÌÌfl Ï¥ÌÂ‡Î¸ÌÓ-ÒËÓ‚ËÌÌËı,
Ô‡ÎË‚ÌÓ-ÂÌÂ„ÂÚË˜ÌËı ÂÒÛÒ¥‚. çÂ ÏÂÌ¯ ‚‡ÊÎË‚‡ ÔÓ·-
ÎÂÏ‡ ÓÌÓ‚ÎÂÌÌfl Ì‡ flÍ¥ÒÌÓ ÌÓ‚¥È ÚÂıÌ¥˜Ì¥È Ú‡ ÚÂıÌÓÎÓ„¥˜Ì¥È
·‡Á¥ ÒÚ‚ÓÂÌÓ„Ó ‡Ì¥¯Â ÔÓÚÛÊÌÓ„Ó ‚ËÓ·ÌË˜Ó„Ó ÔÓÚÂÌˆ¥‡-
ÎÛ. ÇË¥¯ÂÌÌfl ªª ÏÓÊÎË‚Â ÎË¯Â Á‡ ÛÏÓ‚Ë Í‡‰ËÌ‡Î¸ÌÓª
ÁÏ¥ÌË ¥Ì‚ÂÒÚËˆ¥ÈÌÓª ÔÓÎ¥ÚËÍË.

ÉÓÒÔÓ‰‡Ò¸ÍËÈ ÍÓÏÔÎÂÍÒ ‡ÈÓÌÛ ‚¥‰˜Û‚‡π ÌÂÒÚ‡˜Û ‚Ó‰-
ÌËı ÂÒÛÒ¥‚, ˘Ó Î¥Ï¥ÚÛπ ÈÓ„Ó ÔÓ‰‡Î¸¯ËÈ ÓÁ‚ËÚÓÍ. ÑÛÊÂ
„ÓÒÚÓ˛ π ÔÓ·ÎÂÏ‡ Ô‡ˆÂ‚Î‡¯ÚÛ‚‡ÌÌfl ¯‡ıÚ‡¥‚ Ô¥ÒÎfl

Á‡ÍËÚÚfl ÌËÁÍË ¯‡ıÚ. éÚÊÂ, ‡ÍÚÛ‡Î¸ÌËÏ π ÔËÚ‡ÌÌfl „‡ÎÛ-
ÁÂ‚Óª ÔÂÂÒÚÛÍÚÛËÁ‡ˆ¥ª „ÓÒÔÓ‰‡Ò¸ÍÓ„Ó ÍÓÏÔÎÂÍÒÛ Ú‡
Û‰ÓÒÍÓÌ‡ÎÂÌÌfl ÈÓ„Ó ÚÂËÚÓ¥‡Î¸ÌÓª Ó„‡Ì¥Á‡ˆ¥ª.

èË‰Ì¥ÔÓ‚’fl
ê‡ÈÓÌ èË‰Ì¥ÔÓ‚’fl ÓıÓÔÎ˛π ÚË Ó·Î‡ÒÚ¥, Á‡ÈÏ‡π ÔÎÓ-

˘Û 83,7 ÚËÒ.ÍÏ2, Ì‡ flÍ¥È ÔÓÊË‚‡π 7,1 ÏÎÌ. ÓÒ¥·. âÓ„Ó ÚÂË-
ÚÓ¥fl ÒÚ‡ÌÓ‚ËÚ¸ 13,8%, Ì‡ÒÂÎÂÌÌfl – 14,0, Ì‡ÒÂÎÂÌÌfl Û Ô‡-
ˆÂÁ‰‡ÚÌÓÏÛ ‚¥ˆ¥ – 14,2, Á‡ÈÌflÚ¥ ‚ ÂÍÓÌÓÏ¥ˆ¥ – 14,7, Í¥Î¸Í¥ÒÚ¸
Ó·¥ÚÌËÍ¥‚ ¥ ÒÎÛÊ·Ó‚ˆ¥‚ – 15,1% ‚¥‰ ‡Ì‡ÎÓ„¥˜ÌËı ÔÓÍ‡ÁÌË-
Í¥‚ ÔÓ ìÍ‡ªÌ¥. ì ‡ÈÓÌ¥ Ì‡Î¥˜ÛπÚ¸Òfl 63 ‡‰Ï¥Ì¥ÒÚ‡ÚË‚Ì¥ ‡-
ÈÓÌË, 46 Ï¥ÒÚ. Û ÚÓÏÛ ˜ËÒÎ¥ 26 Ï¥ÒÚ Ó·Î‡ÒÌÓ„Ó Ô¥‰ÔÓfl‰ÍÛ-
‚‡ÌÌfl, 102 ÒÂÎË˘‡ Ï¥Ò¸ÍÓ„Ó ÚËÔÛ, 915 Ò¥Î¸Ò¸ÍËı ‡‰. á Ó„-
Îfl‰Û Ì‡ ¥ÒÚÓË˜Ì¥ ÓÒÓ·ÎË‚ÓÒÚ¥ ˆfl ÁÂÏÎfl – ÁÂÏÎfl Ç¥ÈÒ¸Í‡
Á‡ÔÓ¥Á¸ÍÓ„Ó, ÔÓ‚ËÌÌ‡ ÒÚ‡ÚË ‡ÁÓÏ ¥Á ñÂÌÚ‡Î¸ÌËÏ ‡ÈÓ-
ÌÓÏ fl‰ÓÏ ÌÂÁ‡ÎÂÊÌÓª ìÍ‡ªÌË, ªª ÍÓÌÒÓÎ¥‰‡ˆ¥ÈÌÓ˛ ÒËÎÓ˛.

É‡ÎÛÁÂ‚‡ ÒÚÛÍÚÛ‡ „ÓÒÔÓ‰‡Ò¸ÍÓ„Ó ÍÓÏÔÎÂÍÒÛ ‡ÈÓÌÛ
Ì‡‰Á‚Ë˜‡ÈÌÓ ÒÍÎ‡‰Ì‡. èÓ‚¥‰ÌÓ˛ „‡ÎÛÁÁ˛ π ̃ ÓÌ‡ ¥ ÍÓÎ¸Ó-
Ó‚‡ ÏÂÚ‡ÎÛ„¥fl, Ì‡ ‰Û„ÓÏÛ Ï¥Òˆ¥ – Ï‡¯ËÌÓ·Û‰Û‚‡ÌÌfl ¥
ÏÂÚ‡ÎÓÓ·Ó·Í‡. Ç ÍÓÏÔÎÂÍÒ¥ Á ˜ÓÌÓ˛ ÏÂÚ‡ÎÛ„¥π˛ Ì‡·Û-
Î‡ ÓÁ‚ËÚÍÛ ÍÓÍÒÓı¥Ï¥˜Ì‡ ÔÓÏËÒÎÓ‚¥ÒÚ¸. ÑÓ·Â ÓÁ‚ËÌÂÌ¥
È ¥Ì¯¥ „‡ÎÛÁ¥, Ó¥πÌÚÓ‚‡Ì¥, „ÓÎÓ‚ÌÓ, Ì‡ ‚ËÓ·ÌËˆÚ‚Ó Á‡ÒÓ-
·¥‚ ‚ËÓ·ÌËˆÚ‚‡. ç‡È„ÓÎÓ‚Ì¥¯¥ ÔÓ·ÎÂÏË ÓÁ‚ËÚÍÛ ‡ÈÓ-
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ÁÛÏÓ‚ÎÂÌÓ ÚËÏ, ˘Ó Â∂¥ÓÌ‡Î¸Ì¥ Ó‰ËÌËˆ¥ ÍÓÌÒÚËÚÛˆ¥È-
ÌÓ ¥ÌÍÓÔÓÓ‚‡Ì¥ Û ˆÂÌÚ ‰Îfl ‚ËÍÓÌ‡ÌÌfl ÔÂ‚ÌËı ˆ¥-
ÎÂÈ – Ì‡ÔËÍÎ‡‰, ‰Îfl ‚Ë¥¯ÂÌÌfl ÔËÚ‡Ì¸, ÔÓ‚’flÁ‡ÌËı
¥Á ÔËÌˆËÔ‡ÏË ÙÓÏÛ‚‡ÌÌfl ÙÂ‰Â‡Î¸ÌÓ„Ó Á‡ÍÓÌÓ‰‡‚-
˜Ó„Ó Ó„‡ÌÛ È ÔËÁÌ‡˜ÂÌÌfl ˆÂÌÚ‡Î¸ÌÓª ‚ËÍÓÌ‡‚˜Óª
‚Î‡‰Ë ‡·Ó Ê ¥Á ÔÓˆÂ‰ÛÓ˛ ÔËÈÌflÚÚfl ÔÓÔ‡‚ÓÍ ‰Ó
ÍÓÌÒÚËÚÛˆ¥ª. Ç¥‰ÔÓ‚¥‰ÌÓ, Û ÙÂ‰Â‡ˆ¥ª ÒÛ‚ÂÂÌÌËÈ ÂÎÂ-
ÏÂÌÚ ÒÍÎ‡‰‡πÚ¸Òfl, flÍ Ï¥Ì¥ÏÛÏ, ¥Á Ú¸Óı ÍÓÏÔÓÌÂÌÚ¥‚:
ˆÂÌÚÛ ¥ ‰‚Óı ̃ Ë ·¥Î¸¯Â ÚÂËÚÓ¥‡Î¸ÌËı Ó‰ËÌËˆ¸ (Â-
∂¥ÓÌ¥‚, Í‡ÌÚÓÌ¥‚, ÔÓ‚¥Ìˆ¥È ˜Ë ¯Ú‡Ú¥‚). ç‡ Â∂¥ÓÌ‡Î¸ÌÓ-
ÏÛ ¥‚Ì¥ ÔÓÎ¥ÚË˜Ì‡ Û˜‡ÒÚ¸ Î˛‰ÂÈ, ˘Ó ÏÂ¯Í‡˛Ú¸ Û ˆËı
ÚÂËÚÓ¥‡Î¸ÌËı Ó‰ËÌËˆflı, ÏÓÊÂ ·ÛÚË flÍ Ó·ÏÂÊÂÌÓ˛
¥ ÌÂÔÓÍ‡ÁÌÓ˛, Ú‡Í ¥ ÂÔÂÁÂÌÚ‡ÚË‚ÌÓ˛ ¥ ̄ ËÓÍÓ˛. ïÓ˜‡
ˆ¥ÎÍÓÏ ¥ÏÓ‚¥ÌÓ, ̆ Ó flÍ¥Ò¸ Â∂¥ÓÌ‡Î¸Ì¥ Ó‰ËÌËˆ¥ ‡·Ó Ì‡-
‚¥Ú¸ ÛÒ¥ ‚ÓÌË ·Û‰ÛÚ¸ Ì‡ Ï¥ÒˆÂ‚ÓÏÛ ¥‚Ì¥ ÛÔ‡‚ÎflÚËÒfl
‰ÂÒÔÓÚË˜ÌÓ, Ûfl‰ Á‡„‡Î¸ÌÓÌ‡ˆ¥ÓÌ‡Î¸ÌÓ„Ó ¥‚Ìfl, flÍ˘Ó
‚‡ıÛ‚‡ÚË ÈÓ„Ó ˘ÓÌ‡ÈÏÂÌ¯Â ÚÓªÒÚÛ ÒÚÛÍÚÛÛ, ÌÂ-
ÏËÌÛ˜Â ÔÂÂ‰·‡˜‡π ÍÓÌÒÛÎ¸Ú‡ˆ¥ª – Ï¥Ê ÚËÏË ‡„ÂÌÚ‡-
ÏË, flÍ¥ ÛÚ‚Ó˛˛Ú¸ ÈÓ„Ó ÒÛ‚ÂÂÌÌËÈ ÂÎÂÏÂÌÚ. í‡Í‡
Á‡fl‚‡ ÁÓ‚Ò¥Ï ÌÂ ‚ËÍÎ˛˜‡π ÏÓÊÎË‚ÓÒÚË ÚÓ„Ó, ˘Ó ˆÂÌ-
Ú‡Î¸ÌËÈ Ûfl‰ ÙÂ‰Â‡ˆ¥ª ·Û‰Â ‡‚ÚÓËÚ‡ÌËÏ ˜ËÌÓÏ
‚Î‡‰‡˛‚‡ÚË Ì‡‰ ªª ÁÓ‚Ì¥¯Ì¥ÏË ˜‡ÒÚËÌ‡ÏË, Ú‡ÍËÏË,
flÍ, Ì‡ÔËÍÎ‡‰, ÍÓÎÓÌ¥ª, ‡ Ú‡ÍÓÊ Á‰¥ÈÒÌ˛‚‡ÚË (‡·Ó Ê

‰ÓÁ‚ÓÎflÚË) Ú‡ÍÂ ‚Î‡‰‡˛‚‡ÌÌfl Ì‡‰ ‚ÌÛÚ¥¯Ì¥ÏË ÍÓ-
ÎÓÌ¥flÏË, flÍ ·Ë ÏË ªı ÌÂ Ì‡Á‚‡ÎË – «ÏÂÌ¯ËÌ‡ÏË»,
«Ì‡ˆ¥ÓÌ‡Î¸ÌÓÒÚflÏË» ˜Ë flÍÓÒ¸ ¥˘Â.

îÂ‰Â‡ˆ¥fl ÏÓÊÂ ·ÛÚË ‡‚ÚÓÍ‡Ú¥π˛ ‰Ó Ú¥πª Ï¥Ë, ‰Ó
flÍÓª ‰Îfl ÌÂª π ı‡‡ÍÚÂÌËÏ ÍÓÌÚÓÎ¸ Ì‡‰ „ÛÔ‡ÏË, flÍ¥
‚ÓÌ‡ ÔÓÁ·‡‚Îflπ Ô‡‚‡ Ì‡ Û˜‡ÒÚ¸. ÄÎÂ Ì‡Ï ÒÎ¥‰ ÓÁ„Îfl-
‰‡ÚË ªª ÚÛÚ flÍ ÔËÍÎ‡‰ ÍÓÔÓ‡ÚË‚ÌÓ„Ó Ò‡ÏÓÛÔ‡‚Î¥Ì-
Ìfl, ¥Ì‡Í¯Â Í‡ÊÛ˜Ë, flÍ ÔÂ‚ÌÛ ÙÓÏÛ ‰ÂÏÓÍ‡ÚË˜ÌÓª ˜Ë
ÍÓÌÒÚËÚÛˆ¥ÈÌÓª ‚Î‡‰Ë. äÓÎË ÏË „Ó‚ÓËÏÓ ÔÓ ‰ÂÏÓÍ-
‡ÚË˜ÌÂ Ô‡‚Î¥ÌÌfl, ÚÓ ÎË¯Â Ù¥ÍÒÛπÏÓ ÈÓ„Ó ‚¥‰Ï¥ÌÌ¥ÒÚ¸
‚¥‰ Ô‡‚Î¥ÌÌfl ‡‚ÚÓÍ‡ÚË˜ÌÓ„Ó. ÑÓ ÚÓ„Ó Ê ¥ÒÌÛπ ·ÂÁÎ¥˜
¥ÁÌÓ‚Ë‰¥‚ ‰ÂÏÓÍ‡ÚË˜ÌÓ„Ó Ô‡‚Î¥ÌÌfl. îÂ‰Â‡ˆ¥fl – ÌÂ
·¥Î¸¯Â, Ì¥Ê Ó‰ËÌ ¥Á ÌËı. îÂ‰Â‡ˆ¥fl ÔÂÂ‰·‡˜‡π ÔÂ‚ÌÛ
˜‡ÒÚÍÛ ÔÓ‰¥ÎÛ Ô‡ˆ¥ Ï¥Ê ˆÂÌÚÓÏ ¥ ÔÂËÙÂ¥π˛. ÄÎÂ Ê
ÚÂ Ò‡ÏÂ ÒÚÓÒÛπÚ¸Òfl È ¥Ì¯Ëı ÙÓÏ ‰ÂÊ‡‚ÌÓ„Ó ÛÒÚÓ˛.
åÓÊÌ‡ ·ÛÎÓ · ÒÍ‡Á‡ÚË, ̆ Ó ÒÚÛÔ¥Ì¸ Ú‡ÍÓ„Ó ÔÓ‰¥ÎÛ Ô‡ˆ¥
Û ÙÂ‰Â‡ˆ¥flı ·¥Î¸¯ËÈ, Ì¥Ê Û ‰ÂflÍËı ‰ÂÏÓÍ‡Ú¥flı. í‡
‚Ë‰¥ÎÂÌÌfl flÍÓ„ÓÒ¸ Ó‰ÌÓ„Ó ÒÚÛÔÂÌfl ÔË ‚ËÍÎ˛˜ÂÌÌ¥
Â¯ÚË Á‡‚Ê‰Ë ‚Ëfl‚ÎflπÚ¸Òfl ÌÂÓ·∂ÛÌÚÓ‚‡ÌËÏ. íÓÏÛ ÏË
ÔÓ‚ËÌÌ¥ Ó¥πÌÚÛ‚‡ÚËÒfl Ì‡ ÔÓ¯ÛÍ ‚¥‰Ï¥ÌÌÓÒÚÂÈ ÚÓ„Ó Ê
ÔÎ‡ÌÛ, ˘Ó È Ï¥Ê ÙÂ‰Â‡ˆ¥flÏË Ú‡ ¥Ì¯ËÏË ‰ÂÏÓÍ‡Ú¥fl-
ÏË. ÑÓÏ‡„‡˛˜ËÒ¸ ÓÒÚ‡ÚÓ˜ÌÓÒÚË ¥¯ÂÌ¸, ÙÂ‰Â‡ˆ¥fl ·ÂÂ
‰Ó Û‚‡„Ë ÌÂ ÎË¯Â ¥Ì‰Ë‚¥‰Û‡Î¸ÌËı „ÓÏ‡‰flÌ, ‡ÎÂ È ‰ÂflÍ¥

ÌÛ – ˆÂ Û‰ÓÒÍÓÌ‡ÎÂÌÌfl ÔÓÔÓˆ¥È Ï¥Ê „‡ÎÛÁflÏË ÈÓ„Ó „ÓÒ-
ÔÓ‰‡Ò¸ÍÓ„Ó ÍÓÏÔÎÂÍÒÛ, ‚¥‰Ó‰ÊÂÌÌfl ÒÂÎ‡ ¥ Ò¥Î¸Ò¸ÍÓ„Ó
„ÓÒÔÓ‰‡ÒÚ‚‡, ÓÁ‚ËÚÓÍ Ï‡ÎËı Ï¥ÒÚ ¥ ÒÂÎË˘ Ï¥Ò¸ÍÓ„Ó ÚËÔÛ.

èË˜ÓÌÓÏÓ’fl
á‡ ÔÎÓ˘Â˛ ˆÂÈ ‡ÈÓÌ ÔÓÒ¥‰‡π ÚÂÚπ Ï¥ÒˆÂ ‚ Í‡ªÌ¥

(113,4 ÚËÒ. ÍÏ2), Á‡ Í¥Î¸Í¥ÒÚ˛ Ì‡ÒÂÎÂÌÌfl – ˜ÂÚ‚ÂÚÂ (7,7
ÏÎÌ. ÓÒ¥·).

ê‡ÈÓÌ Ó·’π‰ÌÛπ ÚË Ó·Î‡ÒÚ¥ È Ä‚ÚÓÌÓÏÌÛ êÂÒÔÛ·Î¥ÍÛ
äËÏ. ì ÈÓ„Ó ÏÂÊ‡ı π 7 ‡‰Ï¥Ì¥ÒÚ‡ÚË‚ÌËı ‡ÈÓÌ¥‚, 54 Ï¥Ò-
Ú‡, Û ÚÓÏÛ ˜ËÒÎ¥ 25 Ï¥ÒÚ Ó·Î‡ÒÌÓ„Ó ¥ 1 Ï¥ÒÚÓ (ëÂ‚‡ÒÚÓÔÓÎ¸)
ÂÒÔÛ·Î¥Í‡ÌÒ¸ÍÓ„Ó Ô¥‰ÔÓfl‰ÍÛ‚‡ÌÌfl, 138 ceÎË˘ Ï¥Ò¸ÍÓ„Ó
ÚËÔÛ, 1214 Ò¥Î¸Ò¸ÍËı ‡‰. ì ÒÚÛÍÚÛ¥ Ì‡ÒÂÎÂÌÌfl ‡ÈÓÌÛ
Ì‡È·¥Î¸¯Û ˜‡ÒÚÍÛ, ÔÓ¥‚ÌflÌÓ Á ¥Ì¯ËÏË ‡ÈÓÌ‡ÏË, ÒÚ‡ÌÓ-
‚ËÚ¸ Ì‡ÒÂÎÂÌÌfl Û Ô‡ˆÂÁ‰‡ÚÌÓÏÛ ‚¥ˆ¥ (57,3% ‚¥‰ ÛÒ¸Ó„Ó
Ì‡ÒÂÎÂÌÌfl ‡ÈÓÌÛ).

èË˜ÓÌÓÏÓ’fl ÒÔÂˆ¥‡Î¥ÁÛπÚ¸Òfl Ì‡ ‚ËÓ·ÌËˆÚ‚¥ ¥ÁÌÓ-
Ï‡Ì¥ÚÌÓª ÔÓ‰ÛÍˆ¥ª Äèä (ÁÂÌÓ, ÒÓÌfl¯ÌËÍ, Ó‚Ó˜¥, ÙÛÍÚË,
‚ËÌÓ„‡‰Ì¥ ‚ËÌ‡ ÚÓ˘Ó), Ë·ÌÓª, ÎÂ„ÍÓª ÔÓÏËÒÎÓ‚ÓÒÚË, Ì‡
ÍÛÓÚÌÓ-ÚÛËÒÚË˜ÌËı ÙÛÌÍˆ¥flı, ‚ËÔÛÒÍÛ ‚ËÓ·¥‚ Ï‡¯ËÌÓ-
·Û‰Û‚‡ÌÌfl, Ú‡ÌÒÔÓÚÌËı ÔÓÒÎÛ„‡ı. ÑÛÊÂ ‚‡ÊÎË‚Ó˛ ÔÓ·-
ÎÂÏÓ˛ π ÔÓπ‰Ì‡ÌÌfl ÓÁ‚ËÚÍÛ Ì‡‰Á‚Ë˜‡ÈÌÓ ¥ÁÌËı Á‡ ‚Ë-
ÍÓËÒÚ‡ÌÌflÏ ÒËÓ‚ËÌË ¥ ‚ËÔÛÒÍÓÏ ÔÓ‰ÛÍˆ¥ª „‡ÎÛÁÂÈ „ÓÒ-

ÔÓ‰‡Ò¸ÍÓ„Ó ÍÓÏÔÎÂÍÒÛ ‡ÈÓÌÛ, flÍ¥ ˜‡ÒÚÓ ÔÂÚÂÌ‰Û˛Ú¸ Ì‡
Ó‰Ì¥ È Ú¥ Ê ÚÂËÚÓ¥ª (‡Í‚‡ÚÓ¥ª). è¥ÓËÚÂÚÌ‡ ÔÓ·ÎÂÏ‡, ̆ Ó
ÔÓÚÂ·Ûπ ÌÂ„‡ÈÌÓ„Ó ‚Ë¥¯ÂÌÌfl, – ˆÂ ÔÓÎ¥Ô¯ÂÌÌfl ÂÍÓÎÓ„¥˜-
ÌÓª ÒËÚÛ‡ˆ¥ª. ÑÂflÍ¥ Ì‡ÒÂÎÂÌ¥ ÔÛÌÍÚË, Û ÚÓÏÛ ˜ËÒÎ¥ Ï¥Î¸ÈÓÌÌÂ
Ï¥ÒÚÓ, ̂ ÂÌÚ Â∂¥ÓÌÛ é‰ÂÒ‡, ÒÍË‰‡˛Ú¸ Û óÓÌÂ ÏÓÂ ÌÂÓ˜Ë-
˘ÂÌ¥ ÒÚÓÍË, Û Ì¸Ó„Ó ‚Ô‡‰‡˛Ú¸ ¥ÍË, ̆ Ó ÌÂÒÛÚ¸ ‚¥‰ıÓ‰Ë Ô‡Í-
ÚË˜ÌÓ Á ÛÒ¥πª ìÍ‡ªÌË. éÚÊÂ, ÔÓÚ¥·Ì¥ ÌÂ„‡ÈÌ¥ Á‡ıÓ‰Ë, ˘Ó·
Á‡ÔÓ·¥„ÚË Á‡·Û‰ÌÂÌÌ˛ óÓÌÓ„Ó ÏÓfl.

ç‡‚Â‰ÂÌËÈ ‚Ë˘Â ÔÂÂÎ¥Í ÔÓ·ÎÂÏ ‰Îfl ÍÓÊÌÓ„Ó Á ‡ÈÓ-
Ì¥‚ ‰‡ÎÂÍÓ ÌÂ ÔÓ‚ÌËÈ. ë¸Ó„Ó‰Ì¥ ÌÂÓ·ı¥‰ÌÂ „ÎË·ÓÍÂ ‚Ë‚˜ÂÌ-
Ìfl ÒÓˆ¥‡Î¸ÌÓ-ÂÍÓÌÓÏ¥˜ÌÓ„Ó ÓÁ‚ËÚÍÛ ÍÓÊÌÓ„Ó ‡ÈÓÌÛ. ñ¸Ó-
„Ó ÏÓÊÌ‡ ‰ÓÒfl„ÚË ̄ ÎflıÓÏ ÓÁÓ·ÍË Â∂¥ÓÌ‡Î¸ÌËı ÍÓÏÔÎÂÍ-
ÒÌËı ˆ¥Î¸Ó‚Ëı ÔÓ„‡Ï. Ç.Ä. èÓÔÓ‚Í¥Ì ‡ÍˆÂÌÚÛ‚‡‚ Û‚‡„Û Ì‡
ÚÓÏÛ, ˘Ó Ô¥ÓËÚÂÚË Ú‡ÍËı ÔÓ„‡Ï ÔÓ‚ËÌÌ¥ Á‡ÎÂÊ‡ÚË ÌÂ
Ú¥Î¸ÍË ‚¥‰ „ÓÒÚÓÚË ÔÓ·ÎÂÏË Á ÔÓÁËˆ¥È ÚÓ„Ó ‡·Ó ¥Ì¯Ó„Ó
Â∂¥ÓÌÛ flÍ Ú‡ÍÓ„Ó, ‡ È ‚¥‰ Ï¥Ë ‚ÔÎË‚Û Ì‡ ÒÚ‡·¥Î¥Á‡ˆ¥˛ ÔÓÎ¥-
ÚË˜ÌÓª Ú‡ ÒÓˆ¥‡Î¸ÌÓ-ÂÍÓÌÓÏ¥˜ÌÓª ÒËÚÛ‡ˆ¥ª Û ̂ ¥ÎÓÏÛ ‚ ‰ÂÊ‡-
‚¥6. í‡Í¥ ÔÓ„‡ÏË ÔÓ‚ËÌÌ¥ ÓıÓÔÎ˛‚‡ÚË ÒÚ‡ÚÂ„¥ª ÓÁ‚ËÚÍÛ
„ÓÒÔÓ‰‡Ò¸ÍËı ÍÓÏÔÎÂÍÒ¥‚ ‡ÈÓÌ¥‚ ‚ ¥ÌÚÂÂÒ‡ı ÂÍÓÌÓÏ¥˜ÌÓ„Ó
ÁÓÒÚ‡ÌÌfl ‚Ò¥πª ìÍ‡ªÌË.

ëÓˆ¥‡Î¸ÌÓ-ÂÍÓÌÓÏ¥˜ÌËÈ ÓÁ‚ËÚÓÍ ‡ÈÓÌ¥‚ ÔÓÚ¥·ÌÓ ÔÓ-
‚‡‰ËÚË Ì‡ Á‡Ò‡‰‡ı Ì‡ÛÍÓ‚Ó Ó·∂ÛÌÚÓ‚‡ÌÓª Â∂¥ÓÌ‡Î¸ÌÓª
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Á ÚÂËÚÓ¥‡Î¸ÌËı Ó·Î‡ÒÚÂÈ, ̆ Ó ªª ÛÚ‚Ó˛˛Ú¸, Ì‡‰¥Îfl˛-
˜Ë ªı ÓÒÓ·ÎË‚ËÏ ÔÂ‰ÒÚ‡‚ÌËˆÚ‚ÓÏ Û ÔÓˆÂ‰Û¥ ÔËÈ-
ÌflÚÚfl Ú‡ÍËı ¥¯ÂÌ¸. ñ¸Ó„Ó ‰ÓÒfl„‡˛Ú¸ ‡·Ó ̄ ÎflıÓÏ Á‡Ò-
ÌÛ‚‡ÌÌfl ÓÍÂÏÓª Â∂¥ÓÌ‡Î¸ÌÓª Ô‡Î‡ÚË Û ‰‚ÓÔ‡Î‡ÚÌÓ-
ÏÛ Á‡ÍÓÌÓ‰‡‚˜ÓÏÛ Ó„‡Ì¥, ‡·Ó ˜ÂÂÁ Á‡Í¥ÔÎÂÌÌfl Á‡
ÍÓÊÌËÏ Â∂¥ÓÌÓÏ Ó‰Ì‡ÍÓ‚Óª Í¥Î¸ÍÓÒÚË ‰Ó‰‡ÚÍÓ‚Ëı
Ï¥Òˆ¸ ‚ Ó‰ÌÓÔ‡Î‡ÚÌÓÏÛ Á‡ÍÓÌÓ‰‡‚˜ÓÏÛ Ó„‡Ì¥, ‡·Ó
‚ÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌÌflÏ Ô‡‚ËÎ‡, Á„¥‰ÌÓ Á flÍËÏ ‰Îfl ‚ÌÂÒÂÌÌfl
ÔÓÔ‡‚ÓÍ ‰Ó ÍÓÌÒÚËÚÛˆ¥ª ‚ËÏ‡„‡πÚ¸Òfl ˜¥ÚÍÓ ‚Ë‡ÊÂÌ‡
Á„Ó‰‡ ‚Ò¥ı ‡·Ó ·¥Î¸¯ÓÒÚË Â∂¥ÓÌ¥‚; ‡Ì‡ÎÓ„¥˜ÌËÈ ÂÁÛÎ¸Ú‡Ú
ÏÓÊÌ‡, ÈÏÓ‚¥ÌÓ, ÓÚËÏ‡ÚË ¥ Á‡ ‰ÓÔÓÏÓ„Ó˛ flÍËıÓÒ¸
¥Ì¯Ëı ÏÂı‡Ì¥ÁÏ¥‚. çÂÓ·ı¥‰Ì¥ÒÚ¸ Ì‡‰¥ÎÂÌÌfl Â∂¥ÓÌ¥‚, flÍ¥
ÛÚ‚Ó˛˛Ú¸ ÙÂ‰Â‡ˆ¥˛, ÒÔÂˆ¥‡Î¸ÌËÏ ÔÂ‰ÒÚ‡‚ÌËˆÚ‚ÓÏ
‰Îfl Á‡·ÂÁÔÂ˜ÂÌÌfl ÓÒÚ‡ÚÓ˜ÌÓÒÚË ¥¯ÂÌÌfl – ı‡‡ÍÚÂ-
Ì‡ ËÒ‡ [‰‡ÌÓ„Ó ÛÒÚÓ˛]. éÚÊÂ, ÙÂ‰Â‡ˆ¥˛ ÁÛ˜ÌÓ ‚ËÁ-
Ì‡˜ËÚË flÍ ÍÓÌÒÚËÚÛˆ¥ÈÌÛ ÒËÒÚÂÏÛ, flÍ‡ π ÔËÍÎ‡‰ÓÏ ÔÓ-
‰¥ÎÛ [ÔÓ‚ÌÓ‚‡ÊÂÌ¸] Ï¥Ê ̂ ÂÌÚ‡Î¸ÌËÏ ¥ Â∂¥ÓÌ‡Î¸ÌËÏË
Ûfl‰‡ÏË ¥ ‚ flÍ¥È Â∂¥ÓÌ‡Ï ‰‡Ó‚‡ÌÂ ÓÒÓ·ÎË‚Â, ‡·Ó
ÓÁ¯ËÂÌÂ [entrenched], ÔÂ‰ÒÚ‡‚ÌËˆÚ‚Ó Û ÔÓˆÂ‰Û-
‡ı ÔËÈÌflÚÚfl ¥¯ÂÌ¸ Ì‡ ˆÂÌÚ‡Î¸ÌÓÏÛ ¥‚Ì¥.

äÎ‡ÒË˜Ì‡ ‰ÓÍÚËÌ‡ ÒÛ‚ÂÂÌ¥ÚÂÚÛ, ·ÂÁÛÏÓ‚ÌÓ, – Ì‡‰-
ÚÓ ‡·ÒÓÎ˛ÚËÒÚÒ¸Í‡, ‡·Ë ÚÓ˜ÌÓ ÔÓflÒÌ˛‚‡ÚË ı‡‡ÍÚÂ
flÍÓª · ÚÓ ÌÂ ·ÛÎÓ ‰ÂÊ‡‚Ë, ‡ ÌÂ ÎË¯Â ÙÂ‰Â‡ˆ¥ª. á„¥‰-

ÌÓ Á ̂ ¥π˛ ‰ÓÍÚËÌÓ˛, Û ÍÓÊÌ¥È ÒËÒÚÂÏ¥ π ÌÓÒ¥È ‚ÂıÓ‚-
ÌÓª ‚Î‡‰Ë, ÔË˜ÓÏÛ Ú‡ÍËÏ ÌÓÒ¥πÏ ÏÓÊÂ ·ÛÚË Ú¥Î¸ÍË
Ó‰ËÌ ÌÂÔÓ‰¥Î¸ÌËÈ ‡„ÂÌÚ ‰‡ÌÓª ÒËÒÚÂÏË, Á‡‚Ê‰Ë ‚ËÍ-
Î˛˜‡˛˜Ë ¥Ì¯Ëı ªª ‡„ÂÌÚ¥‚. ÑÓÍÚËÌ‡ ÔÓÒÚÛÎ˛π ÌÂÏË-
ÌÛ˜¥ÒÚ¸ ‡‚ÚÓËÚ‡ÌÓ„Ó Ô‡‚Î¥ÌÌfl ÌÂÁ‡ÎÂÊÌÓ ‚¥‰ ÚÓ„Ó,
˜Ë Ó‰ËÌ ‚ÓÎÓ‰‡ ̃ Ë ·‡„‡ÚÓ. ÇÓÌ‡ ‚ËıÓ‰ËÚ¸ ¥Á ÚÂÁË, ̆ Ó
ÓÒÚ‡ÚÓ˜Ì¥ÒÚ¸ ¥¯ÂÌÌfl ÏÓÊÎË‚‡ ÎË¯Â Ú‡Ï, ‰Â ÔÂ‚ÌËÈ
‡„ÂÌÚ (Ó‰ËÌÓ˜ÌËÈ ̃ Ë ÍÓÎÂÍÚË‚ÌËÈ) Ì‡‰¥ÎÂÌËÈ ‚Î‡‰Ó˛
‚¥‰‰‡‚‡ÚË Ì‡Í‡ÁË Â¯Ú¥. ÇÓÌ‡ ÓÁ„Îfl‰‡π ÔÓfl‰ÓÍ flÍ
ÙÛÌÍˆ¥˛ Ì‡Í‡ÁÛ ¥ Ô¥‰ÍÓÂÌÌfl. åË ‚ÊÂ ÔÓÍ‡ÁÛ‚‡ÎË, ˘Ó
ÊÓ‰ÌËÈ ‡„ÂÌÚ Ì¥ÍÓÎË ÌÂ Ï‡‚ ÛÒ¥ı ˆËı ÏÓÊÎË‚ÓÒÚÂÈ,
ÚÓ·ÚÓ ÔÓ‚ÌÓª, ÌÂÓ·ÏÂÊÂÌÓª ¥ ÌÂÔÓ‰¥Î¸ÌÓª ‚Î‡‰Ë. èÓ-
ÚÂ ‚‡ÊÍÓ ·ÛÎÓ Ó˜¥ÍÛ‚‡ÚË, ˘Ó Á‡ ÛÏÓ‚, ÍÓÎË Ï‡ÈÊÂ
‚ÒÂÁ‡„‡Î¸ÌËÏ ¥‰Â‡ÎÓÏ ·ÛÎ‡ ‰ÂÊ‡‚‡, flÍ‡ ‚ËÁÌ‡‚‡Î‡-
Òfl ‚¥‰ÔÓ‚¥‰ÌÓ˛ ‰Ó ‡·ÒÓÎ˛ÚËÒÚÒ¸ÍËı ÍËÚÂ¥ª‚, Ì‡ÔËÍ-
Î‡‰, Û Ö‚ÓÔ¥ XVI ÒÚ., Ú‡Í‡ Á‡Û‚‡„‡ ÏÓ„Î‡ Ï‡ÚË ıÓ˜
flÍËÈÒ¸ ÔÓ‚‡ÊÌËÈ ‚ÔÎË‚. çÂ‡‰ÂÍ‚‡ÚÌ¥ÒÚ¸ ÍÎ‡ÒË˜ÌÓª
‰ÓÍÚËÌË ÔÓ˜‡Î‡ ¥ÁÍÓ È Ì‡Ó˜ÌÓ ‚Ëfl‚ÎflÚËÒfl ÚÓ‰¥, ÍÓÎË
ÒÚ‡ÎË ‚‡ıÓ‚Û‚‡ÚË ¥Ì¯ËÈ ¥‰Â‡Î – ‰ÂÏÓÍ‡Ú¥ª ‡·Ó ÂÒ-
ÔÛ·Î¥Í‡ÌÒÚ‚‡. üÍ˘Ó ÒÛ‚ÂÂÌ ÔÓ‚ËÌÂÌ, ÔÓ ÒÛÚ¥, ·ÛÚË
‡·ÒÓÎ˛ÚÌËÏ, ÌÂÓ·ÏÂÊÂÌËÏ, flÍ˘Ó ‚¥Ì ÔÓ‚ËÌÂÌ ÒÚÓflÚË
‚Ë˘Â ‚¥‰ Á‡ÍÓÌÛ ¥ Ú.‰., ‰ÂÏÓÍ‡ÚË˜Ì¥È ‰ÂÊ‡‚¥, ·ÂÁ-
ÛÏÓ‚ÌÓ, ·Û‰Â ÒÍÎ‡‰ÌÓ ÔÓÈÚË ÚÂÒÚ Ì‡ Ô‡‚Ó Ì‡ÁË‚‡-

ПРЕСТОН КІН¢
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ФЕДЕРАЦІЙ

ÔÓÎ¥ÚËÍË, Ú¥ÒÌÓ ÔÓ‚’flÁ‡ÌÓª Á¥ ÒÚ‡ÚÂ„¥˜ÌËÏË Ì‡ÔflÏ‡ÏË ÓÁ-
‚ËÚÍÛ Ì‡ˆ¥ÓÌ‡Î¸ÌÓ„Ó „ÓÒÔÓ‰‡Ò¸ÍÓ„Ó ÍÓÏÔÎÂÍÒÛ ìÍ‡ªÌË.

ç‡È‚‡ÊÎË‚¥¯ËÏ ÒÚ‡ÚÂ„¥˜ÌËÏ Á‡‚‰‡ÌÌflÏ ÓÁ‚ËÚÍÛ
Ì‡ˆ¥ÓÌ‡Î¸ÌÓ„Ó „ÓÒÔÓ‰‡Ò¸ÍÓ„Ó ÍÓÏÔÎÂÍÒÛ Û Ì‡È·ÎËÊ˜¥È
ÔÂÒÔÂÍÚË‚¥ π ‚Ë‚Â‰ÂÌÌfl ìÍ‡ªÌË Á ÍËÁË ¥ ÙÓÏÛ‚‡ÌÌfl
Â‡Î¸ÌËı ‰ÊÂÂÎ ÂÍÓÌÓÏ¥˜ÌÓ„Ó ÁÓÒÚ‡ÌÌfl. Ç‡ÊÎË‚ËÏ Á‡-
ÒÓ·ÓÏ ‚Ë¥¯ÂÌÌfl ˆ¥πª ÔÓ·ÎÂÏË, flÍ ÛÊÂ Á‡ÁÌ‡˜ÂÌÓ, π ‡Í-
ÚË‚Ì‡ Â∂¥ÓÌ‡Î¸Ì‡ ÔÓÎ¥ÚËÍ‡.

ìÍ‡ªÌ¥, flÍ ÌÂÁ‡ÎÂÊÌ¥È ‰ÂÊ‡‚¥, ÌÂÓ·ı¥‰ÌÓ ‚ËÁÌ‡˜ËÚË
ÌÓ‚¥ ÒÚÛÍÚÛÌ¥ ÒÔ¥‚‚¥‰ÌÓ¯ÂÌÌfl Ï¥Ê Â∂¥ÓÌ‡ÏË. ñÂ ÓÁÌ‡˜‡π
– ‰ÓÒfl„ÚË Ï‡ÍÒËÏ‡Î¸ÌÓª ÚÂËÚÓ¥‡Î¸ÌÓª ¥ÌÚÂ∂‡ˆ¥ª ìÍ‡ªÌË,
ÔÂÂÚ‚ÓËÚË ªª ‚ ÒÓˆ¥‡Î¸ÌÓ-ÂÍÓÌÓÏ¥˜ÌÛ π‰Ì¥ÒÚ¸ ¥, ÔÓfl‰ Á
ˆËÏ, Á‡·ÂÁÔÂ˜ËÚË ÛÏÓ‚Ë ‰Îfl Ô¥‰ÚËÏÍË Ï¥ÒˆÂ‚Ëı ÁÛ¯ÂÌ¸
¯ÎflıÓÏ ‚ËÍÓËÒÚ‡ÌÌfl ‚ÌÛÚ¥¯Ì¥ı ÔÓÚÂÌˆ¥‡Î¥‚ ÛÒ¥ı Â∂¥ÓÌ¥‚.

ë¸Ó„Ó‰Ì¥ ¥ÒÌÛπ ·‡„‡ÚÓ ‚‡¥‡ÌÚ¥‚ ‚Ë¥¯ÂÌÌfl ÔÓ·ÎÂÏ
Â∂¥ÓÌ‡Î¸ÌÓ„Ó ÓÁ‚ËÚÍÛ, flÍ¥ Á‚Ó‰flÚ¸Òfl ‰Ó ÛÁ„Ó‰ÊÂÌÌfl ‚Á‡-
πÏÓ‚¥‰ÌÓÒËÌ Â∂¥ÓÌ¥‚ Á ˆÂÌÚÓÏ. é‰Ì‡Í Á‡„‡Î¸ÌÓÔËÈÌfl-
ÚÓª ÒÚ‡ÚÂ„¥ª ÓÁ‚ËÚÍÛ Â∂¥ÓÌ¥‚ ÌÂ ÓÁÓ·ÎÂÌÓ, ÌÂÏ‡ Ú‡ÍÓÊ
ÓÁÛÏ¥ÌÌfl ÌÂ Ú¥Î¸ÍË ‚‡ÊÎË‚ÓÒÚË ÒÚ‡ÚÂ„¥ª ÓÁ‚ËÚÍÛ Â∂¥Ó-
Ì¥‚, ‡ÎÂ È ªª ÁÏ¥ÒÚÛ.

ç‡ Ì‡¯Û ‰ÛÏÍÛ, ÒÚ‡ÚÂ„¥fl ÓÁ‚ËÚÍÛ Â∂¥ÓÌ¥‚ – ˆÂ Ì‡·¥
Ú‡ÍËı ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÓÍ, Ô‡‚ËÎ ¥ Á‡ÍÓÌ¥‚, flÍËÏË ÔÓ‚ËÌÌ¥ ÍÂÛ‚‡-

ÚËÒ¸, Á Ó‰ÌÓ„Ó ·ÓÍÛ, ‰ÂÊ‡‚Ì¥ ÒÚÛÍÚÛË, Á ¥Ì¯Ó„Ó – Â∂¥Ó-
Ì‡Î¸Ì¥. éÚÊÂ, flÍ˘Ó ÌÂÏ‡π ÓÁÓ·ÎÂÌÓª ÒÚ‡ÚÂ„¥ª ÓÁ‚ËÚÍÛ
Â∂¥ÓÌ¥‚, ÚÓ ÏË, ÔÓ ÒÛÚ¥, ÌÂ ÏÓÊÂÏÓ „Ó‚ÓËÚË ÔÓ ÂÙÂÍÚË‚-
ÌÛ Â∂¥ÓÌ‡Î¸ÌÛ ÔÓÎ¥ÚËÍÛ ‚ ‰ÂÊ‡‚¥.

ä¥Ï ÚÓ„Ó, ÒÚ‡ÚÂ„¥fl ÓÁ‚ËÚÍÛ Â∂¥ÓÌ¥‚ – Ì‡‰Á‚Ë˜‡ÈÌÓ
ÒÔÂˆËÙ¥˜Ì‡ Í‡ÚÂ„Ó¥fl ÂÍÓÌÓÏ¥ÍË: ªª ÁÏ¥ÒÚÓÏ π ÌÂ flÍ‡Ò¸ Ó‰Ì‡
ÌÂ„‡ÈÌ‡ ‰¥fl ¥Á Á‡Á‰‡ÎÂ„¥‰¸ ‚¥‰ÓÏËÏ ÂÁÛÎ Ú̧‡ÚÓÏ, ‡ Ì‡ÔflÏ
‰¥È ¥ ÔÓˆÂÒ¥‚, ˘Ó ÔÓ‚ËÌÂÌ Á‡·ÂÁÔÂ˜ËÚË ÁÓÒÚ‡ÌÌfl ¥ ÁÏ¥ˆ-
ÌÂÌÌfl ÔÓÁËˆ¥È „ÓÒÔÓ‰‡Ò¸ÍÓ„Ó ÍÓÏÔÎÂÍÒÛ Â∂¥ÓÌÛ. ÇÓÌ‡
·‡„‡ÚÓ ˜ËÏ ‚ËÁÌ‡˜‡π ı‡‡ÍÚÂ Â∂¥ÓÌ‡Î¥Á‡ˆ¥ª: ÔÓ‰¥Î Í‡ªÌË
Ì‡ ‡ÈÓÌË ÔÂ‚ÌËı ÓÁÏ¥¥‚, ‚Ë·¥ ̂ ÂÌÚÛ ‡ÈÓÌÛ, ‚ËÁÌ‡˜ÂÌ-
Ìfl ÓÒÓ·ÎË‚ÓÒÚÂÈ ‚Á‡πÏÓ‚¥‰ÌÓÒËÌ Ï¥Ê Â∂¥ÓÌ‡ÏË Ú‡ ̂ ÂÌÚÓÏ
ÚÓ˘Ó. á ¥Ì¯Ó„Ó ·ÓÍÛ, ÔËÈÌflÚ‡ Â∂¥ÓÌ‡Î¥Á‡ˆ¥fl ‰ÂÊ‡‚Ë Ó·-
ÏÂÊÛπ ÓÁÓ·ÍÛ ÒÚ‡ÚÂ„¥ª ÓÁ‚ËÚÍÛ Â∂¥ÓÌ¥‚.

ëÚ‡ÚÂ„¥fl ÓÁ‚ËÚÍÛ ÒÓˆ¥‡Î¸ÌÓ-ÂÍÓÌÓÏ¥˜ÌÓ„Ó ‡ÈÓÌÛ
ÔÓ‚ËÌÌ‡ ∂ÛÌÚÛ‚‡ÚËÒfl Ì‡ Ú‡ÍËı ÔËÌˆËÔ‡ı:

1) Ú‡ÌÒÙÓÏ‡ˆ¥fl ÒÚÛÍÚÛ „ÓÒÔÓ‰‡Ò¸ÍËı ÍÓÏÔÎÂÍÒ¥‚
ÒÓˆ¥‡Î¸ÌÓ-ÂÍÓÌÓÏ¥˜ÌËı ‡ÈÓÌ¥‚ ‚¥‰ÔÓ‚¥‰ÌÓ ‰Ó ÔÓÚÂÌˆ¥‡ÎÛ
ªıÌ¸Óª ÚÂËÚÓ¥ª;

2) ¥ÌÚÂ∂‡ˆ¥fl „ÓÒÔÓ‰‡Ò¸ÍËı ÍÓÏÔÎÂÍÒ¥‚ ÂÍÓÌÓÏ¥˜ÌËı
‡ÈÓÌ¥‚ Û π‰ËÌËÈ Ì‡ˆ¥ÓÌ‡Î¸ÌËÈ „ÓÒÔÓ‰‡Ò¸ÍËÈ ÍÓÏÔÎÂÍÒ
ìÍ‡ªÌË;
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ÚËÒfl ÒÛ‚ÂÂÌÌÓ˛. èËÌ‡ÈÏÌ¥ ̂ Â ÒÔ‡‚Â‰ÎË‚Ó ‰Îfl ÚËı
Í‡ªÌ, ‰Â ‚‚‡Ê‡πÚ¸Òfl, ˘Ó «‰ÂÏÓÍ‡Ú¥fl» ÔÂÂ‰·‡˜‡π
ÔÓ‰¥Î ‚Î‡‰Ë, Û˜‡ÒÚ¸ „ÓÏ‡‰flÌ Û ªª ‚ËÍÓÌ‡ÌÌ¥ ¥ ‚ÂıÓ-
‚ÂÌÒÚ‚Ó Á‡ÍÓÌÛ. çÂ‰ÓÎ¥ÍË ÍÎ‡ÒË˜ÌÓª ‰ÓÍÚËÌË ‚¥‰‡-
ÁÛ Ê ÔÓfl‚ËÎËÒ¸: ‚ÓÌ‡ ‚ËÍÎ˛˜‡π flÍ ÌÂÏÓÊÎË‚Â ÚÂ,
˘Ó ÒÚ‡ÎÓ ‰Îfl Ì‡Ò ˆ¥ÎÍÓÏ Â‡Î¸ÌËÏ, Ì‡‚¥Ú¸ Á‚Ë˜ÌËÏ.
äÓÓÚ¯Â Í‡ÊÛ˜Ë, Ò¸Ó„Ó‰Ì¥ ÏË Ï‡πÏÓ Ô‡‚Ó ‰ÓÚËÏÛ-
‚‡ÚËÒfl Ú¥πª ÔÓÁËˆ¥ª, ˘Ó ÒÛ‚ÂÂÌÌ‡ ‰ÂÏÓÍ‡ÚË˜Ì‡ ‰Â-
Ê‡‚‡ – ‰Ó Ú¥πª Ï¥Ë, ‰Ó flÍÓª ‚ÓÌ‡ π ‰ÂÏÓÍ‡ÚË˜ÌÓ˛, –
ÌÂÓ‰Ï¥ÌÌÓ Á‚’flÁ‡Ì‡ ÔÂ‚ÌËÏË Ô‡‚ËÎ‡ÏË, Ì‡‰ flÍËÏË
‚ÓÌ‡ ÌÂ ÏÓÊÂ ÒÚ‡ÚË ¥ flÍ¥ ÌÂ ‚ ÁÏÓÁ¥ ·Û‰¸-flÍËÏ ˜ËÌÓÏ
Ó·¥ÈÚË, ¥ Û ˆ¸ÓÏÛ ÒÂÌÒ¥ ‚ÓÌ‡ π ÌÂÏËÌÛ˜Â Ó·ÏÂÊÂÌÓ˛.
ÇÎ‡‰‡ ÒÛ‚ÂÂÌÌÓª ‰ÂÏÓÍ‡ÚË˜ÌÓª ‰ÂÊ‡‚Ë π ÌÂ ‡·ÒÓ-
Î˛ÚÌÓ˛, ÌÂ ÚÓÚ‡Î¸ÌÓ˛ ¥ ÌÂ ·ÂÁÏÂÊÌÓ˛. á‡ ‚Ò¥Ï‡ ̂ ËÏË
Ú¸ÓÏ‡ ÔÛÌÍÚ‡ÏË ‚ÓÌ‡ Ï‡π ‡‰¯Â ÔflÏÓ ÔÓÚËÎÂÊÌ¥
ı‡‡ÍÚÂËÒÚËÍË. Ç Á‡„‡Î¸ÌËı ËÒ‡ı ‰ÓÒÚ‡ÚÌ¸Ó ÒÍ‡Á‡-
ÚË ÎË¯Â Ó‰ÌÂ: ÔÓˆÂ‰Û‡ – ‡ ÓÚÊÂ, ¥ ‚Î‡‰‡ – ‰ÂÏÓÍ-
‡ÚË˜ÌÓª ‰ÂÊ‡‚Ë ÌÂ ÒÛÔÂÂ˜ËÚ¸ ¥ ‚ ̂ ¸ÓÏÛ ÒÂÌÒ¥ ÛÁ„Ó-
‰ÊÛπÚ¸Òfl Á ‚ËÏÓ„Ó˛ ÓÒÚ‡ÚÓ˜ÌÓ„Ó ¥¯ÂÌÌfl.

äÎ‡ÒË˜Ì‡ ÚÂÓ¥fl ÒÛ‚ÂÂÌ¥ÚÂÚÛ π ÌÂ‡‰ÂÍ‚‡ÚÌÓ˛ Á
·‡„‡Ú¸Óı Ï¥ÍÛ‚‡Ì¸. üÍ˘Ó ÏË Á·Ë‡πÏÓÒfl ÓÁ„Îfl‰‡ÚË
ÙÂ‰Â‡ˆ¥˛ flÍ ÙÓÏÛ ÒÛ‚ÂÂÌÌÓª ‰ÂÊ‡‚Ë, ÒÔÂ¯Û
ÌÂÓ·ı¥‰ÌÓ ÔÓÍ‡Á‡ÚË, flÍËÈ ÁÏ¥ÒÚ ÏË ‚ÍÎ‡‰‡πÏÓ ‚ ÔÓ-

ÌflÚÚfl «ÒÛ‚ÂÂÌÌËÈ». ëÛ‚ÂÂÌÌÛ ‰ÂÊ‡‚Û ÏÓÊÌ‡ Óı‡-
‡ÍÚÂËÁÛ‚‡ÚË flÍ ÚÂËÚÓ¥‡Î¸ÌÓ ÓÍÂÒÎÂÌÛ Ó‰ËÌËˆ˛,
flÍ‡ Ï‡π ‚ÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌ¥ È ÔÓÒÎ¥‰Ó‚Ì¥ ÔÓˆÂ‰ÛË ‰Îfl ‚Ë¥-
¯ÂÌÌfl ÍÓÌÙÎ¥ÍÚ¥‚ Ú‡ ÔËÈÌflÚÚfl ¥¯ÂÌ¸ Û ªª ÏÂÊ‡ı, flÍ‡
ÌÂ Ô¥‰ÔÓfl‰ÍÓ‚‡Ì‡ Á‡ Á‡ÍÓÌÓÏ ˜Ë Ù‡ÍÚË˜ÌÓ ¥Ì¯ÓÏÛ,
ÁÓ‚Ì¥¯Ì¸ÓÏÛ ˘Ó‰Ó ÌÂª ÛÚ‚ÓÂÌÌ˛ ¥ flÍ‡ Ï‡π Û ÓÁÔÓ-
fl‰ÊÂÌÌ¥ ÔÂ‚ÌËı ‡„ÂÌÚ¥‚ (Ì‡ÔËÍÎ‡‰, Ô‡‚ËÚÂÎ¥‚, ‰Â-
Ê‡‚ÌËı ÒÎÛÊ·Ó‚ˆ¥‚ ¥ Ú.‰.), ÛÔÓ‚ÌÓ‚‡ÊÂÌËı ‰¥flÚË ‚¥‰ ªª
¥ÏÂÌ¥. í‡ÍÂ ˜Ë ÔÓ‰¥·ÌÂ ‚ËÁÌ‡˜ÂÌÌfl ‚ËÍÎ˛˜‡π ·Û‰¸-flÍ¥
Á„‡‰ÍË ÔÓ ‡·ÒÓÎ˛ÚÌÛ, ÔÓ‚ÌÛ, ÌÂÓ·ÏÂÊÂÌÛ ˜Ë ÌÂÔÓ-
‰¥Î¸ÌÛ ‚Î‡‰Û flÍ ÔÓ ÓÁÌ‡ÍË ÒÛ‚ÂÂÌ¥ÚÂÚÛ, ÔÓÚÂ ‚ÓÌÓ
ÌÂ ÁÌ¥Ï‡π ‚Í‡Á¥‚ÓÍ Ì‡ ÌÓÏ‡ÚË‚ÌÛ Á‚’flÁ‡Ì¥ÒÚ¸, ÓÒÚ‡ÚÓ˜-
Ì¥ÒÚ¸ ¥¯ÂÌÌfl ˜Ë ÔÓÎ¥ÚË˜ÌÛ ¥π‡ı¥˛. á‡ Ì‡fl‚ÌÓÒÚË Ú‡-
ÍÓ„Ó ‚ËÁÌ‡˜ÂÌÌfl ÁÌËÍ‡π ÔÓÚÂ·‡ Û ÍÓÌˆÂÔˆ¥ª «ÛÌ¥Ú‡-
ÌÓª» ‰ÂÊ‡‚Ë. îÂ‰Â‡ˆ¥fl – ˆÂ ÔÓÒÚÓ Ó‰ËÌ ¥Á ·‡„‡Ú-
¸Óı, Ì‡‚¥Ú¸ ÌÂÁÎ¥˜ÂÌÌËı ÚËÔ¥‚ ÒÛ‚ÂÂÌÌÓª ‰ÂÊ‡‚Ë, ÔËÍ-
Î‡‰Ë flÍËı ÏÓÊÌ‡ Ì‡‚ÂÒÚË, – Á fl‰Û ÔË˜ËÌ (ÏË ÌÂ
·Û‰ÂÏÓ ÚÛÚ Ì‡ ÌËı ÁÛÔËÌflÚËÒfl) ·ÛÎÓ · ÌÂÂ‡Î¸ÌËÏ
ÔÂÂÎ¥˜Û‚‡ÚË ‚Ò¥ Ì‡fl‚Ì¥ ¥ÁÌÓ‚Ë‰Ë ÓÒÚ‡ÌÌ¸Óª.

ç‡Èı‡‡ÍÚÂÌ¥¯Ó˛ ËÒÓ˛ ÙÂ‰Â‡ˆ¥ª π ÁÏ¥ˆÌÂÌÌfl
Â∂¥ÓÌ‡Î¸ÌËı ÍÓÏÔÓÌÂÌÚ¥‚ Ú‡ÍËÏ ̃ ËÌÓÏ, ̆ Ó ‚ÓÌË ÔÂ‰-
ÒÚ‡‚ÎÂÌ¥ ‚ Ì‡ˆ¥ÓÌ‡Î¸ÌÓÏÛ ˆÂÌÚ¥ ¥ ‚ ˆ¸ÓÏÛ ÒÂÌÒ¥ ÒÚ‡-
ÌÓ‚ÎflÚ¸ ÈÓ„Ó ˜‡ÒÚËÌÛ. ç‡ Ì‡¯Û ‰ÛÏÍÛ, Ú‡ÍÛ ÒÚÛÍÚÛÛ

3) ÔÓÒÎ¥‰Ó‚ÌÂ ÔÓÎ¥Ô¯ÂÌÌfl ÂÍÓÎÓ„¥˜ÌÓª ÒËÚÛ‡ˆ¥ª ‚ Â∂¥Ó-
Ì‡ı;

4) ÁÏÂÌ¯ÂÌÌfl ÒÓˆ¥‡Î¸ÌÓª Ì‡ÔÛ„Ë Û ÒÛÒÔ¥Î¸ÒÚ‚¥;
5) ÙÓÏÛ‚‡ÌÌfl flÍ¥ÒÌÓ ÌÓ‚Ëı ‚Á‡πÏÓ‚¥‰ÌÓÒËÌ Ï¥Ê ‰Â-

Ê‡‚Ó˛ ¥ Â∂¥ÓÌ‡ÏË Ì‡ ‚Á‡πÏÓ‚Ë„¥‰ÌËı ÛÏÓ‚‡ı.
ç‡Á‚‡Ì¥ ÔËÌˆËÔË ‚ ÍÓÊÌÓÏÛ Á Â∂¥ÓÌ¥‚ ÔÓÚ¥·ÌÓ Â‡-

Î¥ÁÛ‚‡ÚË Á Ó„Îfl‰Û Ì‡ ÓÒÓ·ÎË‚ÓÒÚ¥ ÍÓÌÍÂÚÌËı ÛÏÓ‚. êÓÁ-
Ó·Í‡ ÒÚ‡ÚÂ„¥ª ÓÁ‚ËÚÍÛ ÒÓˆ¥‡Î¸ÌÓª, ÂÍÓÌÓÏ¥˜ÌËı ‡ÈÓÌ¥‚
ÔÓÚÂ·Ûπ ÁÌ‡˜ÌËı Á‡ Ó·Òfl„ÓÏ Ì‡ÛÍÓ‚Ó-‰ÓÒÎ¥‰ÌËı Ó·¥Ú,
ÂÁÛÎ Ú̧‡ÚË flÍËı ÏÓÊÛÚ¸ ÒÚ‡ÚË Ì‡ÛÍÓ‚ËÏË ÓÒÌÓ‚‡ÏË ÑÂ-
Ê‡‚ÌÓª ÔÓ„‡ÏË ÒÓˆ¥‡Î¸ÌÓ-ÂÍÓÌÓÏ¥˜ÌÓ„Ó ÓÁ‚ËÚÍÛ Â∂¥Ó-
ÌÛ, flÍ ‚‡ÊÎË‚Ó„Ó ¥ÌÒÚÛÏÂÌÚÛ Â‡Î¥Á‡ˆ¥ª Â∂¥ÓÌ‡Î¸ÌÓª ÔÓ-
Î¥ÚËÍË.

äéçñÖèíìÄãúçÄ åéÑÖãú ÑÖêÜÄÇçé∫
êÖ¢ßéçÄãúçé∫ èéãßíàäà ìäêÄ∫çà
éÒÚ‡ÌÌ¥Ï ˜‡ÒÓÏ ÔÓÊ‚‡‚Ë‚Òfl ¥ÌÚÂÂÒ Ì‡ÛÍÓ‚ˆ¥‚ ¥ Ô‡Í-

ÚËÍ¥‚ ‰Ó ÔÓ·ÎÂÏ Â∂¥ÓÌ‡Î¸ÌÓª ÔÓÎ¥ÚËÍË, ÒÚ‚ÓÂÌÓ ·ÂÁÎ¥˜
ÔÓÂÍÚ¥‚ ‰ÓÍÛÏÂÌÚ¥‚ ÍÓÌˆÂÔÚÛ‡Î¸ÌÓ„Ó ı‡‡ÍÚÂÛ ‚ ìÍ‡ª-
Ì¥, Ó‰Ì‡Í ÓÙ¥ˆ¥ÈÌÓ Á‡Ú‚Â‰ÊÂÌÓª äÓÌˆÂÔˆ¥ª ‰ÂÊ‡‚ÌÓª Â-
∂¥ÓÌ‡Î¸ÌÓª ÔÓÎ¥ÚËÍË ÌÂÏ‡π. Ç ßÌÒÚËÚÛÚ¥ Â∂¥ÓÌ‡Î¸ÌËı ‰ÓÒÎ¥-
‰ÊÂÌ¸ çÄç ìÍ‡ªÌË ÓÁÓ·ÎÂÌÓ ÏÓ‰ÂÎ¸ Ú‡ÍÓª ÔÓÎ¥ÚËÍË, ‚

flÍ¥È ‚‡ıÓ‚‡Ì¥ Á‡Û‚‡ÊÂÌÌfl ¥ ÔÓ·‡Ê‡ÌÌfl ‰ÂflÍËı ¥ÌÒÚËÚÛÚ¥‚,
ÓÍÂÏËı Û˜ÂÌËı.

ç‡ Ì‡¯Û ‰ÛÏÍÛ, ‰ÂÊ‡‚Ì‡ Â∂¥ÓÌ‡Î¸Ì‡ ÔÓÎ¥ÚËÍ‡ ÔÓ‚ËÌ-
Ì‡ ·ÛÚË ÔÓÌËÁ‡ÌÓ˛ ‰ÛıÓÏ Ì‡ˆ¥ÓÌ‡Î¸ÌÓª π‰ÌÓÒÚË, ‚‡ıÓ‚Û-
‚‡ÚË ÓÒÓ·ÎË‚ÓÒÚ¥ ÍÓÊÌÓ„Ó Â∂¥ÓÌÛ, ‚Ë‡Ê‡ÚË ÍÓÏÔÓÏ¥Ò
‰ÂÊ‡‚ÌËı, Â∂¥ÓÌ‡Î¸ÌËı Ú‡ Ï¥ÒˆÂ‚Ëı ¥ÌÚÂÂÒ¥‚, ‡ Ú‡ÍÓÊ
ÒÍÂÓ‚Û‚‡ÚËÒfl Ì‡ Á‡·ÂÁÔÂ˜ÂÌÌfl ÒÚ‡ÎÓ„Ó ÂÍÓÌÓÏ¥˜ÌÓ„Ó ÁÓÒ-
Ú‡ÌÌfl, ÒÛÒÔ¥Î¸ÌÓª ÒÚ‡·¥Î¸ÌÓÒÚË È ˆ¥Î¥ÒÌÓÒÚË ìÍ‡ªÌË.

ÉÓÎÓ‚Ì‡ ÏÂÚ‡ ‰ÂÊ‡‚ÌÓª Â∂¥ÓÌ‡Î¸ÌÓª ÔÓÎ¥ÚËÍË – ˆÂ
ÁÏ¥ˆÌÂÌÌfl Ì‡ˆ¥ÓÌ‡Î¸ÌÓª ·ÂÁÔÂÍË ìÍ‡ªÌË, Ô¥‰ÌÂÒÂÌÌfl ¥‚Ìfl
Ï‡ÚÂ¥‡Î¸ÌÓ„Ó ‰Ó·Ó·ÛÚÛ Ì‡ÒÂÎÂÌÌfl, ÔÓÎ¥Ô¯ÂÌÌfl ÂÍÓÎÓ„¥˜-
ÌËı ÛÏÓ‚ ÈÓ„Ó ÊËÚÚπ‰¥flÎ¸ÌÓÒÚË Ì‡ Á‡Ò‡‰‡ı ÒÚ‚ÓÂÌÌfl ÒÔË-
flÚÎË‚Ó„Ó Ó„‡Ì¥Á‡ˆ¥ÈÌÓ-ÂÍÓÌÓÏ¥˜ÌÓ„Ó ÂÊËÏÛ ‰Îfl ÂÙÂÍÚË‚-
ÌÓ„Ó ‚ËÍÓËÒÚ‡ÌÌfl ÔËÓ‰ÌÓ-ÂÒÛÒÌÓ„Ó, ÚÛ‰Ó‚Ó„Ó ¥ Ì‡Û-
ÍÓ‚Ó-ÚÂıÌ¥˜ÌÓ„Ó ÔÓÚÂÌˆ¥‡ÎÛ Â∂¥ÓÌ¥‚ Á Û‡ıÛ‚‡ÌÌflÏ ªıÌ¥ı ¥Ò-
ÚÓËÍÓ-ÍÛÎ Ú̧ÛÌËı, ÔËÓ‰ÌËı, ÒÓˆ¥‡Î¸ÌËı Ú‡ ÂÍÓÌÓÏ¥˜ÌËı
ÓÒÓ·ÎË‚ÓÒÚÂÈ.

ÉÓÎÓ‚Ì¥ Á‡‚‰‡ÌÌfl ‰ÂÊ‡‚ÌÓª Â∂¥ÓÌ‡Î¸ÌÓª ÔÓÎ¥ÚËÍË ÔÓ-
Îfl„‡˛Ú¸ Û Á‡·ÂÁÔÂ˜ÂÌÌ¥:

– ÔÓÎ¥ÚË˜ÌÓª ÒÚ‡·¥Î¸ÌÓÒÚË Ú‡ ÒÓ ¥̂‡Î¸ÌÓª ÁÎ‡„Ó‰Ë ‚ Â∂¥ÓÌ‡ı;
– ÍÓÏÔÎÂÍÒÌÓ„Ó ÓÁ‚ËÚÍÛ „ÓÒÔÓ‰‡ÒÚ‚‡, ‚‰ÓÒÍÓÌ‡ÎÂÌ-

Ìfl ÈÓ„Ó ÚÂËÚÓ¥‡Î¸ÌÓ-„‡ÎÛÁÂ‚Óª ÒÚÛÍÚÛË;
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КРАВЦІВ,

ВОЛОДИМИР
СИМОНЕНКО

МАКРО-
РЕ¢ІОНАЛІЗАЦІЯ

УКРАЇНИ
ЯК ОСНОВА

ЗДІЙСНЕННЯ
РЕ¢ІОНАЛЬНОЇ

ПОЛІТИКИ
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·ÛÎÓ · ÁÛ˜ÌÓ Ì‡Á‚‡ÚË ÔÓÎ¥‡ı¥˜ÌÓ˛. äÓÔÓ‡ÚËÒÚÒ¸Í‡
‰ÂÊ‡‚‡, flÍ‡, ÌÂ ·Û‰Û˜Ë ÙÂ‰Â‡ˆ¥π˛, ÁÏ¥ˆÌ˛π ÔÂ‰-
ÒÚ‡‚ÌËˆÚ‚Ó ‚ ˆÂÌÚ¥ ¥ÒÌÛ˛˜Ëı Û Ì¸ÓÏÛ ÔÓÙÂÒ¥ÈÌËı
„ÛÔ, Ï‡π Ú‡Í¥ Ê Ô¥‰ÒÚ‡‚Ë ¥ÏÂÌÛ‚‡ÚËÒfl ÔÓÎ¥‡ı¥˜ÌÓ˛.
ñÂ Ê ÒÚÓÒÛπÚ¸Òfl ¥ ·Û‰¸-flÍÓª Î¥„Ë ‡·Ó ÍÓÌÙÂ‰Â‡ˆ¥ª. Ç¥‰-
Ï¥ÌÌ¥ÒÚ¸ Ï¥Ê ÙÂ‰Â‡ˆ¥π˛ ¥ ÍÓÌÙÂ‰Â‡ˆ¥π˛ – Ú‡Í Ò‡ÏÓ
flÍ ¥ Ï¥Ê ÙÂ‰Â‡ÚË‚ÌÓ˛ Ú‡ ÍÓÔÓ‡ÚË‚ÌÓ˛ ‰ÂÊ‡‚‡ÏË
– Ì‡ÈÍ‡˘Â ÓÁ„Îfl‰‡ÚË ÌÂ flÍ ÔËÚ‡ÌÌfl ÔÓ ÒÚÛÔ¥Ì¸
‰ÂˆÂÌÚ‡Î¥Á‡ˆ¥ª, ‡ Á ÚÓ˜ÍË ÁÓÛ ÌÂÒıÓÊÓÒÚË ªıÌ¥ı Ó„‡-
Ì¥Á‡ˆ¥ÈÌËı, ˛Ë‰Ë˜ÌËı ˜Ë ÍÓÌÒÚËÚÛˆ¥ÈÌËı ÔËÌˆËÔ¥‚.
ì ‚ËÔ‡‰ÍÛ ÙÂ‰Â‡ˆ¥ª / ÍÓÌÙÂ‰Â‡ˆ¥ª È‰ÂÚ¸Òfl ÔÓ ÓÁ-
¥ÁÌÂÌÌfl ‰‚Óı ÔÓÎ¥‡ı¥È, Û ÔÂ¯¥È Á flÍËı Û Í¥ÌˆÂ‚ÓÏÛ
Ô¥‰ÒÛÏÍÛ ‚ËÍÓËÒÚÓ‚ÛπÚ¸Òfl Ï‡ÊÓËÚ‡Ì‡ ÔÓˆÂ‰Û‡
ÔËÈÌflÚÚfl ¥¯ÂÌ¸, ÚÓ‰¥ flÍ ‰Û„‡ ‰¥π Á‰Â·¥Î¸¯Ó„Ó Á‡
ÔËÌˆËÔÓÏ Ó‰ÌÓÒÚ‡ÈÌÓÒÚË.

èÓÎ¥‡ı¥˜Ì¥ ‰ÂÊ‡‚Ë ÏÓÊÌ‡ ÔÓÚËÒÚ‡‚ËÚË ‰ÂÊ‡-
‚‡Ï ÏÓÌÓ‡ı¥˜ÌËÏ, ‡ È Ú¥, È ¥Ì¯¥, Û Ò‚Ó˛ ˜Â„Û, – ‡ˆÂ-
Ù‡Î¸ÌËÏ ÒËÒÚÂÏ‡Ï. Ñ‚‡ ÓÒÚ‡ÌÌ¥ ÚËÔË ÏË ÌÂ ÁÏÓÊÂÏÓ
ÚÛÚ ÓÁ„ÎflÌÛÚË. èÓÚÂ ÒÎ¥‰ ÒÍ‡Á‡ÚË ˘Â Í¥Î¸Í‡ ÒÎ¥‚ ÔÓ
Ú‡ÍËÈ ÍËÚÂ¥È ÙÂ‰Â‡ˆ¥ª, flÍ ¯ËÓÚ‡ ÔÓ‚ÌÓ‚‡ÊÂÌ¸
[entrenchment] [Â∂¥ÓÌ‡Î¸ÌËı Ó‰ËÌËˆ¸]. áÓÁÛÏ¥ÎÓ, ̆ Ó
ÊÓ‰ÌËÈ Á‡ı¥‰, flÍËÏ ·Ë ÂÙÂÍÚË‚ÌËÏ ‚¥Ì ÌÂ ·Û‚ ÒÚÓ-
ÒÓ‚ÌÓ flÍÓªÒ¸ ÍÓÌÍÂÚÌÓª ÔÓ·ÎÂÏË, ÌÂ ‚Ë¥¯Ûπ ‚Ò¥ı

ÔÓ·ÎÂÏ. íÂ, ˘Ó ‚ Ó‰ÌÓÏÛ ‚ËÔ‡‰ÍÛ ‚ËÁÌ‡πÚ¸Òfl ‚Ë¥-
¯ÂÌÌflÏ, ‚ ¥Ì¯ÓÏÛ ÔÂÂÚ‚Ó˛πÚ¸Òfl Ì‡ ‰ËÎÂÏÛ. ñÂ ‚¥‰-
·Û‚‡πÚ¸Òfl ÌÂ ÚÓÏÛ, ˘Ó ¥ÒÚËÌ‡ π «‚¥‰ÌÓÒÌÓ˛». èË˜ËÌ‡
ÔÓÎfl„‡π ‚ ÚÓÏÛ, ˘Ó ·Û‰¸-flÍÂ ¥¯ÂÌÌfl ∂ÛÌÚÛπÚ¸Òfl Ì‡
ÔÓÒÚÛÎ‡Ú‡ı, flÍ¥ ÌÂ ‚ËÍÎËÍ‡˛Ú¸ ÒÛÏÌ¥‚¥‚; ‰ÂflÍ¥ Á ÌËı,
¯‚Ë‰¯Â Á‡ ‚ÒÂ, ‚Ëfl‚ÎflÚ¸Òfl ÌÂ‡‰ÂÍ‚‡ÚÌËÏË ‡·Ó ÔÓ-
ÏËÎÍÓ‚ËÏË; ‚Ëfl‚ËÚË ·Û‰¸-flÍÛ Á ̂ Ëı ÌÂ‚¥‰ÔÓ‚¥‰ÌÓÒÚÂÈ
– ÁÌ‡˜ËÚ¸ Ô¥‰„ÓÚÛ‚‡ÚË ∂ÛÌÚ ‰Îfl ¥Ì¯Ó„Ó ¥¯ÂÌÌfl ˜Ë
Ô¥‰ıÓ‰Û, ÏÓÊÎË‚Ó, ‚Ë˜ÂÔÌ¥¯Ó„Ó. ÇÂ¯Ú¥-Â¯Ú ÏÓÊÌ‡
Ó˜¥ÍÛ‚‡ÚË, ˘Ó ˘ÓÒ¸ ÔÓ‰¥·ÌÂ ÒÚ‡ÌÂÚ¸Òfl ¥ Á ‚ËÒÎÓ‚ÎÂÌË-
ÏË ‚ ˆ¥È Ó·ÓÚ¥ Ï¥ÍÛ‚‡ÌÌflÏË Á ÔË‚Ó‰Û ÙÂ‰Â‡ˆ¥ª.

é‰Ì‡Í Ò¸Ó„Ó‰Ì¥ ‰Óˆ¥Î¸ÌÓ ‰‡ÚË ‚¥‰Ò¥˜ ÌÂÓ·‰ÛÏ‡Ì¥È
ÍËÚËˆ¥ Ì‡ ‡‰ÂÒÛ ÔÓÌflÚÚfl «ÛÍ¥ÔÎÂÌ¥ÒÚ¸». èËÈÏ¥ÏÓ
flÍ ÔÓÒÚÛÎ‡Ú, ˘Ó Û ‚Ò¥ı ‰ÂÊ‡‚‡ı, ÏÓÊÎË‚Ó, Á‡ ‚ËÌflÚ-
ÍÓÏ Ì‡ÈÍËı¥ÚÌ¥¯Ëı, ‰Ó Ú¥πª ̃ Ë ¥Ì¯Óª Ï¥Ë Ì‡fl‚Ì¥ – ‰Â-
˛Â ˜Ë ‰Â-Ù‡ÍÚÓ – ÔÂ‚ÌÓ„Ó ÚËÔÛ ÓÁÔÓ‰¥Î [ÔÓ‚ÌÓ‚‡-
ÊÂÌ¸] ¥ ‰ÂˆÂÌÚ‡Î¥Á‡ˆ¥fl. Ñ‡Î¥ ÔËÔÛÒÚ¥ÏÓ, ˘Ó ‚Ò¥ ÂÔ-
ÂÁÂÌÚ‡ÚË‚Ì¥ ‰ÂÊ‡‚Ë ı‡‡ÍÚÂËÁÛ˛Ú¸Òfl ÔÂ‰ÒÚ‡‚ÌËˆ-
Ú‚ÓÏ ÓÍÂÏËı ÂÎÂÏÂÌÚ¥‚ Û ÔÓˆÂ‰Û¥ ÔËÈÌflÚÚfl ¥¯ÂÌ¸
Û Ì‡ˆ¥ÓÌ‡Î¸ÌÓÏÛ ˆÂÌÚ¥. åË ÏÓÊÂÏÓ Ú‡ÍÓÊ ‚ËıÓ‰ËÚË
Á ÚÓ„Ó, ̆ Ó «ÂÔÂÁÂÌÚ‡ÚË‚Ì¥» ‰ÂÊ‡‚Ë π ‰ÂÏÓÍ‡ÚË˜-
ÌËÏË Ì‡ÒÚ¥Î¸ÍË, Ì‡ÒÍ¥Î¸ÍË ‚ÓÌË π ÔÂ‰ÒÚ‡‚ÌËˆ¸ÍËÏË.
ä¥Ï ÚÓ„Ó, ÏË ‚Ô‡‚¥ ÔÓ„Ó‰ËÚËÒfl Á ÚËÏ, ˘Ó «ÓÍÂÏ¥

ПРЕСТОН КІН¢
КЛАСИФІКУВАННЯ
ФЕДЕРАЦІЙ

– Ô¥‰‚Ë˘ÂÌÌfl Ï‡ÚÂ¥‡Î¸ÌÓ„Ó ‰Ó·Ó·ÛÚÛ Ì‡ÒÂÎÂÌÌfl, Ô¥‰-
ÌÂÒÂÌÌfl ÒÓˆ¥‡Î¸ÌËı ÒÚ‡Ì‰‡Ú¥‚ ÈÓ„Ó ÊËÚÚπ‰¥flÎ¸ÌÓÒÚË;

– ÓÔÚËÏ‡Î¸ÌÓª Á‡ÈÌflÚÓÒÚË Ì‡ÒÂÎÂÌÌfl, ÒÚ‡·¥Î¥Á‡ˆ¥ª Ú‡
ÔÓÎ¥Ô¯ÂÌÌfl ‰ÂÏÓ„‡Ù¥˜ÌÓª ÒËÚÛ‡ˆ¥ª, Á·¥Î¸¯ÂÌÌfl ÚË‚‡ÎÓÒ-
ÚË ÊËÚÚfl Ú‡ ÔËÓ‰ÌÓ„Ó ÔËÓÒÚÛ Ì‡ÒÂÎÂÌÌfl ‚ Â∂¥ÓÌ‡ı;

– Á·ÂÂÊÂÌÌfl È ÂÙÂÍÚË‚ÌÓ„Ó ‚ËÍÓËÒÚ‡ÌÌfl Ì‡ÛÍÓ‚Ó-
ÚÂıÌ¥˜ÌÓ„Ó ÔÓÚÂÌˆ¥‡ÎÛ;

– ÂÍÓÎÓ„¥˜ÌÓª ·ÂÁÔÂÍË ÚÂËÚÓ¥È Ú‡ ‡ˆ¥ÓÌ‡Î¸ÌÓ„Ó ‚Ë-
ÍÓËÒÚ‡ÌÌfl ªıÌ¸Ó„Ó ÔËÓ‰ÌÓ-ÂÒÛÒÌÓ„Ó ÔÓÚÂÌˆ¥‡ÎÛ;

– ÁÏ¥ˆÌÂÌÌfl „ÂÌÓÙÓÌ‰Û ÛÍ‡ªÌÒ¸ÍÓ„Ó Ì‡Ó‰Û, ÈÓ„Ó ¥Ì-
ÚÂÎÂÍÚÛ‡Î¸ÌÓ„Ó ÔÓÚÂÌˆ¥‡ÎÛ;

– Á·ÂÂÊÂÌÌfl ¥ÒÚÓËÍÓ-ÍÛÎ Ú̧ÛÌÓª ÒÔ‡‰˘ËÌË Â∂¥ÓÌ¥‚,
‚¥‰Ó‰ÊÂÌÌfl ‰ÛıÓ‚ÌÓª Ò‡ÏÓ·ÛÚÌÓÒÚË Ì‡ˆÏÂÌ¯ËÌ;

– ÁÏ¥ˆÌÂÌÌfl Ï¥ÊÌ‡Ó‰ÌËı Á‚’flÁÍ¥‚, ÓÁ¯ËÂÌÌfl ÔËÍÓ-
‰ÓÌÌÓ„Ó ÒÔ¥‚Ó·¥ÚÌËˆÚ‚‡ Á ÒÛÒ¥‰Ì¥ÏË Í‡ªÌ‡ÏË.

á‰¥ÈÒÌÂÌÌfl ÒÂÎÂÍÚË‚ÌÓª ‰ÂÊ‡‚ÌÓª Â∂¥ÓÌ‡Î¸ÌÓª ÔÓÎ¥-
ÚËÍË ÔÂÂ‰·‡˜‡π:

– ÔÓ‰‡Î¸¯Û ‰ÂÏÓÍ‡ÚËÁ‡ˆ¥˛ ÛÔ‡‚Î¥ÌÌfl ‰ÂÊ‡‚Ó˛
¯ÎflıÓÏ ‰ÂˆÂÌÚ‡Î¥Á‡ˆ¥ª Ú‡ ÔÂÂÓÁÔÓ‰¥ÎÛ Ô‡‚ ¥ ÔÓ‚ÌÓ‚‡-
ÊÂÌ¸ Ï¥Ê ¥ÁÌËÏË „¥ÎÍ‡ÏË ‚Î‡‰Ë flÍ ÔÓ ‚ÂÚËÍ‡Î¥, Ú‡Í ¥ ÔÓ
„ÓËÁÓÌÚ‡Î¥;

– ÔÓÒËÎÂÌÌfl ‚ÔÎË‚Û ‰ÂÊ‡‚Ë Ì‡ ÔÓ„ÎË·ÎÂÌÌfl ÚÂËÚÓ-

¥‡Î¸ÌÓ„Ó ÔÓ‰¥ÎÛ Ô‡ˆ¥ Ú‡ Ï¥ÊÂ∂¥ÓÌ‡Î¸ÌÓª ÒÔÂˆ¥‡Î¥Á‡ˆ¥ª,
Á‡ÔÓ‚‡‰ÊÂÌÌfl ÌÓ‚Ó„Ó ÒÓˆ¥‡Î¸ÌÓ-ÂÍÓÌÓÏ¥˜ÌÓ„Ó ‡ÈÓÌÛ-
‚‡ÌÌfl ìÍ‡ªÌË, flÍÂ ÔÓ‚ËÌÌÓ ÒÚ‡ÚË ÓÒÌÓ‚Ó˛ ‰Îfl ÚÂËÚÓ¥-
‡Î¸ÌÓ ‰ËÙÂÂÌˆ¥ÈÓ‚‡ÌÓ„Ó ÔÎ‡ÌÛ‚‡ÌÌfl ÔÂÒÔÂÍÚË‚ÌÓ„Ó
Â∂¥ÓÌ‡Î¸ÌÓ„Ó ÓÁ‚ËÚÍÛ Ú‡ ‡‰ÂÍ‚‡ÚÌËı ‰¥È ‰ÂÊ‡‚ÌËı ¥ Ï¥Ò-
ˆÂ‚Ëı Ó„‡Ì¥‚ ‚Î‡‰Ë ‚ ÛÔ‡‚Î¥ÌÌ¥ ÒÓˆ¥‡Î¸ÌÓ-ÂÍÓÌÓÏ¥˜ÌËÏË
ÔÓˆÂÒ‡ÏË;

– Á·ÂÂÊÂÌÌfl ÂÍÓÌÓÏ¥˜ÌÓ„Ó ÍÓÌÚÓÎ˛ ‰ÂÊ‡‚Ë Ì‡‰
ÒÚ‡ÚÂ„¥˜ÌËÏË Ó·’πÍÚ‡ÏË ¥ ÔËÓ‰ÌËÏË ÂÒÛÒ‡ÏË;

– ÒÂÎÂÍÚË‚ÌÛ Ô¥‰ÚËÏÍÛ „‡ÎÛÁÂÈ, Ô¥‰ÔËπÏÒÚ‚ Ú‡ ‚ËÓ·-
ÌËˆÚ‚ Û ‚ÂÎËÍËı ÔÓÏËÒÎÓ‚Ëı ̂ ÂÌÚ‡ı, Â‡Î¥Á‡ˆ¥˛ ÍÓÏÔÎÂÍ-
ÒÌËı ÔÓ„‡‚ ÓÁ‚ËÚÍÛ ‰ÂÔÂÒË‚ÌËı Â∂¥ÓÌ¥‚;

– Û‰ÓÒÍÓÌ‡ÎÂÌÌfl Ù¥Ì‡ÌÒÓ‚Ó-·˛‰ÊÂÚÌËı ‚¥‰ÌÓÒËÌ Ï¥Ê
ˆÂÌÚÓÏ ¥ Â∂¥ÓÌ‡ÏË, ‚ËÓ·ÎÂÌÌfl ̃ ¥ÚÍËı ÍËÚÂ¥ª‚ Ì‡‰‡ÌÌfl
‰ÂÊ‡‚ÌÓª Ô¥‰ÚËÏÍË Â∂¥ÓÌ‡Ï;

– ÎÂ„¥ÚËÏ¥Á‡ˆ¥˛ ÒÚ‡ÚÛÒÛ Ú‡ ÏÂı‡Ì¥ÁÏ¥‚ Â‡Î¥Á‡ˆ¥ª ‰Â-
Ê‡‚ÌËı Â∂¥ÓÌ‡Î¸ÌËı ÔÓ„‡Ï flÍ ‚‡ÊÎË‚Ó„Ó ¥ÌÒÚÛÏÂÌÚÛ
‰ÂÊ‡‚ÌÓª ÔÓÎ¥ÚËÍË ˘Ó‰Ó Â∂¥ÓÌ¥‚;

– Á‡ÔÓ‚‡‰ÊÂÌÌfl ÒÓˆ¥‡Î¸ÌËı ÒÚ‡Ì‰‡Ú¥‚ Ú‡ Á‡·ÂÁÔÂ-
˜ÂÌÌfl „‡‡ÌÚ¥È ÒÓˆ¥‡Î¸ÌÓ„Ó Á‡ıËÒÚÛ Ì‡ÒÂÎÂÌÌfl Á ÏÂÚÓ˛
ÒÚ‚ÓÂÌÌfl Ó‰Ì‡ÍÓ‚Ëı ÛÏÓ‚ ‰Îfl ÈÓ„Ó ÊËÚÚπ‰¥flÎ¸ÌÓÒÚË ‚
¥ÁÌËı Â∂¥ÓÌ‡ı;
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ÂÎÂÏÂÌÚË» ‚ÍÎ˛˜‡˛Ú¸ Û ÒÂ·Â ÚÂËÚÓ¥‡Î¸Ì¥, ÔÓÙÂ-
Ò¥ÈÌ¥, ÂÎ¥„¥ÈÌ¥, ÂÚÌ¥˜Ì¥ È ·Û‰¸-flÍ¥ ¥Ì¯¥ Ô¥‰„ÛÔË. Ç Ú‡ÍÓ-
ÏÛ ‡Á¥ ÔË ‚Ë¥¯ÂÌÌ¥ ÔËÚ‡ÌÌfl ÔÓ ÚÂ, ˜Ë π Ú‡ ‡·Ó
¥Ì¯‡ ‰ÂÊ‡‚‡ ÙÂ‰Â‡ÚË‚ÌÓ˛, Ì‡Ò‡ÏÔÂÂ‰ ÚÂ·‡ ‚ÒÚ‡-
ÌÓ‚ËÚË, ˘Ó (‡) ‚ÓÌ‡ ·Û‰ÛπÚ¸Òfl Ì‡ ÚÂËÚÓ¥‡Î¸ÌÓÏÛ
ÔÂ‰ÒÚ‡‚ÌËˆÚ‚¥; (·) ̂ Â ÚÂËÚÓ¥‡Î¸ÌÂ ÔÂ‰ÒÚ‡‚ÌËˆÚ‚Ó
Ï‡π ˘ÓÌ‡ÈÏÂÌ¯Â ‰‚‡ flÛÒË («Ï¥ÒˆÂ‚ËÈ» Ûfl‰ ¥ «Â-
∂¥ÓÌ‡Î¸ÌËÈ» Ûfl‰); (‚) ‰Ó ÔÓˆÂ‰ÛË ÔËÈÌflÚÚfl ¥-
¯ÂÌ¸ Û Ì‡ˆ¥ÓÌ‡Î¸ÌÓÏÛ ˆÂÌÚ¥ ÂÎÂÍÚÓ‡Î¸ÌÓ ¥, ÏÓÊÎË-
‚Ó, ¥Ì¯ËÏ ̃ ËÌÓÏ ‚ÍÎ˛˜ÂÌ¥ ÔËÌ‡ÈÏÌ¥ Â∂¥ÓÌ‡Î¸Ì¥ Ó‰Ë-
ÌËˆ¥ ¥ („) ÓÒÌÓ‚Ë Ú‡ÍÓ„Ó Â∂¥ÓÌ‡Î¸ÌÓ„Ó ÔÂ‰ÒÚ‡‚ÌËˆ-
Ú‚‡ Û ˆÂÌÚ¥ ‚‡ÊÍÓ ÔÓÏ¥ÌflÚË, ÁÓÍÂÏ‡, ªı ÌÂ ÏÓÊÌ‡
ÁÏ¥ÌËÚË Á‡ ‰ÓÔÓÏÓ„Ó˛ ÔÓˆÂ‰ÛË ÔÓÒÚÓª ·¥Î¸¯ÓÒÚË,
flÍ‡ ‚ËÍÓËÒÚÓ‚ÛπÚ¸Òfl Û Á‚Ë˜ÌËı ÒËÚÛ‡ˆ¥flı, – ÍÓÓÚ-
¯Â Í‡ÊÛ˜Ë, Â∂¥ÓÌ‡Î¸ÌÂ, ÚÂËÚÓ¥‡Î¸ÌÂ ÔÂ‰ÒÚ‡‚ÌËˆ-
Ú‚Ó π «ÛÍ¥ÔÎÂÌËÏ».

èËÈÌfl‚¯Ë ˜ÓÚËË ‚Í‡Á‡Ì¥ ÔÓÎÓÊÂÌÌfl flÍ ÍËÚÂ-
¥È ı‡‡ÍÚÂÌÓª ‰Îfl ÙÂ‰Â‡ÚË‚ÌÓ„Ó ÛÒÚÓ˛ ÛÍ¥ÔÎÂ-
ÌÓÒÚË [ÚÂËÚÓ¥‡Î¸ÌËı Ó‰ËÌËˆ¸], ÏË ‚ ÔËÌˆËÔ¥ ÁÏÓ-
ÊÂÏÓ ·ÂÁÔÓÏËÎÍÓ‚Ó ‚ËÁÌ‡˜‡ÚË, ˜Ë Ì‡ÎÂÊËÚ¸ ‰Ó ˜ËÒ-
Î‡ ÙÂ‰Â‡ˆ¥È ·Û‰¸-flÍËÈ ÔÂ‰ÒÚ‡‚ÎÂÌËÈ Ì‡Ï ‰Îfl Óˆ¥Ì-
ÍË ‚ËÔ‡‰Í¥‚. èËÔÛÒÚ¥ÏÓ, ˘Ó ÒÔÓÒÚÂ¥„‡˜, ÒÍ‡Ê¥ÏÓ,
ß.Ñ.ÑÛı‡˜ÂÍ, ‰¥È¯Ó‚ ‚ËÒÌÓ‚ÍÛ, Ì‡˜Â·ÚÓ «Ì‡ÒÔ‡‚‰¥ ·Ë-

Ú‡ÌÒ¸Í‡ ÒËÒÚÂÏ‡ ÛÔ‡‚Î¥ÌÌfl π ÙÂ‰Â‡ÚË‚ÌÓ˛», ÓÒÍ¥Î¸-
ÍË «‚ ëÔÓÎÛ˜ÂÌÓÏÛ äÓÓÎ¥‚ÒÚ‚¥ ÚÂËÚÓ¥‡Î¸ÌËÈ ÓÁ-
ÔÓ‰¥Î ÔÓ‚ÌÓ‚‡ÊÂÌ¸» Ï¥Ê è¥‚Ì¥˜ÌÓ˛ ßÎ‡Ì‰¥π˛, òÓÚ-
Î‡Ì‰¥π˛, Ç‡ÎÎ¥π˛ ¥ ÄÌ„Î¥π˛ «ÔË ‚¥‰ÒÛÚÌÓÒÚË ÔËÒ‡ÌÓª
ÍÓÌÒÚËÚÛˆ¥ª Ú‚Â‰Ó „‡‡ÌÚÛ‚‡‚Òfl ÍÓÌÒÚËÚÛˆ¥ÈÌÓ˛ Á„Ó-
‰Ó˛ ¥ ÔÓ‚Ò˛‰ÌÓ ‚Ú¥Î˛‚‡‚Òfl Ì‡ Ô‡ÍÚËˆ¥» [Duchacek
1970]. üÍ˘Ó ÏË ÔÂÂ‚¥ËÏÓ ÙÂ‰Â‡ÚË‚ÌËÈ ÒÚ‡ÚÛÒ ÇÂ-
ÎËÍÓ·ËÚ‡Ì¥ª Ì‡ ‚¥‰ÔÓ‚¥‰Ì¥ÒÚ¸ ‰Ó Ì‡¯Ëı ÍËÚÂ¥ª‚, ‚Ë-
fl‚ËÚ¸Òfl, ̆ Ó ‚¥Ì ‚¥‰ÔÓ‚¥‰‡π ÎË¯Â ÔÂ¯ÓÏÛ Á ÌËı ¥ ÒÛÔÂ-
Â˜ËÚ¸ ÛÒ¥Ï ¥Ì¯ËÏ.

û.É¥ÍÒ, Ì‡ÔËÍÎ‡‰, ÔÓ·¥˜ÌÓ Á‚ÂÚ‡πÚ¸Òfl ‰Ó ÍËÚÂ-
¥˛ („) flÍ ‰Ó ÔÓÍ‡ÁÌËÍ‡ ÙÂ‰Â‡ÚË‚ÌÓ„Ó ÒÚ‡ÚÛÒÛ. èÓ
ÒÛÚ¥, ‰ÓÒÎ¥‰ÌËÍ ‰ÓÚËÏÛπÚ¸Òfl Ú¥πª ‰ÛÏÍË, ˘Ó ÙÂ‰Â‡ˆ¥ª
ÁÏ¥ˆÌ˛˛Ú¸ ÂÔÂÁÂÌÚ‡ÚË‚ÌÛ Á‰‡ÚÌ¥ÒÚ¸ Ò‚Óªı Â∂¥ÓÌ‡Î¸-
ÌËı ÒÍÎ‡‰Ó‚Ëı, ‡·Ó ̄ Ú‡Ú¥‚, – Ì‡ ‚¥‰Ï¥ÌÛ ‚¥‰ ÌÂÙÂ‰Â‡-
ÚË‚ÌËı ‰ÂÊ‡‚, ‰Â «Ûfl‰Ë ÌËÊ˜Ó„Ó ¥‚Ìfl π ÎË¯Â ‚ÒÚ‡-
ÌÓ‚ÎÂÌËÏË Á‡ÍÓÌÓÏ Ó„‡Ì‡ÏË», flÍ¥ ̂ ÂÌÚ Û ·Û‰¸-flÍËÈ
˜‡Ò Á‰‡ÚÂÌ ÁÌË˘ËÚË ¥ ̃ Ëπ ÒÚ‡ÌÓ‚Ë˘Â – ÌÂ Á‡Í¥ÔÎÂÌÂ ‚
ÍÓÌÒÚËÚÛˆ¥ª – ÏÓÊÂ Á‡ÁÌ‡ÚË ÂÓÁ¥ª, flÍ «ÒÚ‡ÎÓÒfl ‚ ç¥-
‰ÂÎ‡Ì‰‡ı ¥, ÌÂ ‚ËÍÎ˛˜ÂÌÓ, ‚¥‰·Û‚‡πÚ¸Òfl ÌËÌ¥ Û ÇÂÎË-
ÍÓ·ËÚ‡Ì¥ª» [Hicks 1978]. ì Í¥ÌˆÂ‚ÓÏÛ Ô¥‰ÒÛÏÍÛ Ò‡ÏÂ
Ú‡Í‡ ÂÓÁ¥fl, ·ÂÁÛÏÓ‚ÌÓ, ¥ ÒÚ‡Î‡Ò¸ Û è¥‚Ì¥˜Ì¥È ßÎ‡Ì‰¥ª
Ô¥ÒÎfl 1972 . ç‡ ‚¥‰Ï¥ÌÛ ‚¥‰ ÙÂ‰Â‡ˆ¥È, Û ÇÂÎËÍÓ·ËÚ‡-

– ÒÚ‚ÓÂÌÌfl ÒÔËflÚÎË‚Ëı ÂÍÓÌÓÏ¥ÍÓ-Ô‡‚Ó‚Ëı ÛÏÓ‚ ‰Îfl
‡ÍÚË‚¥Á‡ˆ¥ª ¥Ì‚ÂÒÚËˆ¥ÈÌËı ÔÓˆÂÒ¥‚ Û Â∂¥ÓÌ‡ı, Û ÚÓÏÛ ̃ ËÒÎ¥
¯ÎflıÓÏ ÙÓÏÛ‚‡ÌÌfl ‚¥Î¸ÌËı ÂÍÓÌÓÏ¥˜ÌËı ÁÓÌ, ÚÂıÌÓÔÓÎ¥-
Ò¥‚, Ì‡ÛÍÓ‚Ó-ÚÂıÌÓÎÓ„¥˜ÌËı ÍÎ‡ÒÚÂ¥‚;

– ÔÓ„ÎË·ÎÂÌÌfl Ú‡ ÓÁ¯ËÂÌÌfl Ú‡ÌÒÍÓ‰ÓÌÌÓ„Ó ÒÔ¥‚-
Ó·¥ÚÌËˆÚ‚‡ ÔÓ ‚Ò¸ÓÏÛ ÔÂËÏÂÚÛ ‰ÂÊ‡‚ÌÓ„Ó ÍÓ‰ÓÌÛ;

– ÒÚ‚ÓÂÌÌfl Ì‡‰¥ÈÌËı Â∂¥ÓÌ‡Î¸ÌËı ÒËÒÚÂÏ ÂÍÓÎÓ„¥˜-
ÌÓª ·ÂÁÔÂÍË, Ô¥ÓËÚÂÚÌÂ ÂÒÛÒÌÂ Á‡·ÂÁÔÂ˜ÂÌÌfl ‚Ë¥¯ÂÌ-
Ìfl „ÓÒÚËı ÂÍÓÎÓ„¥˜ÌËı ÔÓ·ÎÂÏ;

– Á‡ÔÓ‚‡‰ÊÂÌÌfl ÂÙÂÍÚË‚ÌËı ÏÂı‡Ì¥ÁÏ¥‚ ‰ÂÊ‡‚ÌÓª
Ô¥‰ÚËÏÍË ÓÁ‚ËÚÍÛ Ì‡ÛÍË, ÓÒ‚¥ÚË, ÍÛÎ Ú̧ÛË, Á·ÂÂÊÂÌÌfl
¥ÒÚÓË˜ÌÓª ÒÔ‡‰˘ËÌË ÛÍ‡ªÌÒ¸ÍÓ„Ó Ì‡Ó‰Û Ú‡ Ì‡ˆ¥ÓÌ‡Î¸ÌËı
ÏÂÌ¯ËÌ;

– Ì‡Î‡„Ó‰ÊÂÌÌfl ÍÓÏÔÎÂÍÒÌÓ„Ó ÏÓÌ¥ÚÓËÌ„Û Â∂¥ÓÌ‡Î¸-
ÌËı ÔÓˆÂÒ¥‚, ÙÓÏÛ‚‡ÌÌfl ‚ÒÂÓıÓÔÎ˛˛˜Óª ¥ÌÙÓÏ‡ˆ¥ÈÌÓ-
ÒÚ‡ÚËÒÚË˜ÌÓª ·‡ÁË ‰Îfl ÔÓ„ÌÓÁÛ‚‡ÌÌfl Ú‡ ÛÔ‡‚Î¥ÌÌfl Â∂¥-
ÓÌ‡Î¸ÌËÏ ÓÁ‚ËÚÍÓÏ.

è¥ÓËÚÂÚÌËÏË Ì‡ÔflÏ‡ÏË ‰ÂÊ‡‚ÌÓª Â∂¥ÓÌ‡Î¸ÌÓª ÔÓ-
Î¥ÚËÍË π:

I. ÖÍÓÌÓÏ¥˜Ì‡ ÔÓÎ¥ÚËÍ‡
ÑÂÊ‡‚Ì‡ Â∂¥ÓÌ‡Î¸Ì‡ ÂÍÓÌÓÏ¥˜Ì‡ ÔÓÎ¥ÚËÍ‡ ÔÂÂ‰·‡-

˜‡π:

1. êÓÁÏÂÊÛ‚‡ÌÌfl ÔÓ‚ÌÓ‚‡ÊÂÌ¸ Ï¥Ê ˆÂÌÚÓÏ ¥ Â∂¥ÓÌ‡-
ÏË Ì‡ Á‡Ò‡‰‡ı:

– ÓÁ¯ËÂÌÌfl Ô‡‚ Ï¥ÒˆÂ‚Ëı ‰ÂÊ‡‚ÌËı ‡‰Ï¥Ì¥ÒÚ‡ˆ¥È
‚ ÛÔ‡‚Î¥ÌÌ¥ ‰ÂÊ‡‚ÌËÏ ÒÂÍÚÓÓÏ ÂÍÓÌÓÏ¥ÍË ¯ÎflıÓÏ Ì‡-
‰‡ÌÌfl ªÏ ÓÍÂÏËı ÙÛÌÍˆ¥È Ó„‡Ì¥‚ ‚ËÍÓÌ‡‚˜Óª ‚Î‡‰Ë ‚Ë˘Ó-
„Ó ¥‚Ìfl;

– Ì‡Î‡„Ó‰ÊÂÌÌfl ÂÍÓÌÓÏ¥˜ÌÓ Ó·∂ÛÌÚÓ‚‡ÌËı ÍÓÓÔÂ‡ˆ¥È-
ÌËı Á‚’flÁÍ¥‚ Ì‡ Ó·Î‡ÒÌÓÏÛ ¥ Ï¥ÊÓ·Î‡ÒÌÓÏÛ ¥‚Ìflı, ÒÚ‚ÓÂÌ-
Ìfl Â∂¥ÓÌ‡Î¸ÌËı ¥ Ï¥ÊÂ∂¥ÓÌ‡Î¸ÌËı „ÓÒÔÓ‰‡Ò¸ÍËı ÒÚÛÍÚÛ
‰Îfl ‚ËÍÓÌ‡ÌÌfl Â∂¥ÓÌ‡Î¸ÌÓ„Ó Á‡ÏÓ‚ÎÂÌÌfl Ú‡ Á‡·ÂÁÔÂ˜ÂÌ-
Ìfl ÂÙÂÍÚË‚ÌÓ„Ó ÛÔ‡‚Î¥ÌÌfl ÚÂËÚÓ¥flÏË;

– ÔÓÂÚ‡ÔÌ‡ ÔÂÂ‰‡˜‡ Á ‰ÂÊ‡‚ÌÓª Û ÍÓÏÛÌ‡Î¸ÌÛ ‚Î‡Ò-
Ì¥ÒÚ¸ Ï‡ÈÌ‡, ÔÂÂ‰ÛÒ¥Ï Ó·’πÍÚ¥‚ ÒÓˆ¥‡Î¸ÌÓª ¥ÌÙ‡ÒÚÛÍÚÛ-
Ë, ÌÂÓ·ı¥‰ÌÓª ‰Îfl Á‡‰Ó‚ÓÎÂÌÌfl ÒÓˆ¥‡Î¸ÌÓ-ÂÍÓÌÓÏ¥˜ÌËı ÔÓÚ-
Â· Ì‡ÒÂÎÂÌÌfl ‚¥‰ÔÓ‚¥‰ÌËı ‡‰Ï¥Ì¥ÒÚ‡ÚË‚ÌÓ-ÚÂËÚÓ¥‡Î¸ÌËı
Ó‰ËÌËˆ¸;

– ÁÏ¥ˆÌÂÌÌfl ÓÎ¥ ‡ÈÓÌÌÓª Î‡ÌÍË ‚ËÍÓÌ‡‚˜Óª ‚Î‡‰Ë ‚
ÛÔ‡‚Î¥ÌÌ¥ ÒÓˆ¥‡Î¸ÌÓ-ÂÍÓÌÓÏ¥˜ÌËÏ ÓÁ‚ËÚÍÓÏ ÚÂËÚÓ¥È;

– ÒÚ‚ÓÂÌÌfl ÂÍÓÌÓÏ¥˜ÌËı Ú‡ Ù¥Ì‡ÌÒÓ‚Ëı ÔÂÂ‰ÛÏÓ‚ ‰Îfl
ÓÁ‚ËÚÍÛ Â∂¥ÓÌ‡Î¸ÌËı ÔÓ‰Ó‚ÓÎ¸˜Ëı ËÌÍ¥‚, ÒÔËfl˛˜Ë Ï¥Ê-
„ÓÒÔÓ‰‡Ò¸Í¥È ÍÓÓÔÂ‡ˆ¥ª ¥ ÒÔÂˆ¥‡Î¥Á‡ˆ¥ª, ÓÁ‚ËÚÍÛ ¥ÌÚÂ∂Ó-
‚‡ÌËı ‚ËÓ·ÌËˆÚ‚ Ú‡ Â∂¥ÓÌ‡Î¸ÌÓª ·¥ÊÓ‚Óª ‰¥flÎ¸ÌÓÒÚË.
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Ì¥ª ‰ÓÒÚ‡ÚÌ¸Ó ÔÓÒÚÓª Ô‡Î‡ÏÂÌÚÒ¸ÍÓª ·¥Î¸¯ÓÒÚË, ‡·Ë
ÔÂÂ„ÎflÌÛÚË ·Û‰¸-flÍÂ ‚ÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌÂ Á‡ÍÓÌÓÏ ÔÓÎÓÊÂÌ-
Ìfl, ˘Ó ÒÚÓÒÛπÚ¸Òfl ÙÓÏË Ú‡ Ï‡Ò¯Ú‡·¥‚ ÔÂ‰ÒÚ‡‚ÌËˆ-
Ú‚‡ Â∂¥ÓÌ¥‚, flÍ¥ ‚ıÓ‰flÚ¸ ‰Ó ªª ÒÍÎ‡‰Û. ç‡Ï, ÔÓÚÂ, ‚Ë-
‰‡πÚ¸Òfl ÌÂ ‰ÛÊÂ ‚‰‡ÎËÏ ÙÓÏÛÎ˛‚‡ÚË ‰‡ÌÛ ÚÂÁÛ – flÍ
ˆÂ Ó·ËÚ¸ É¥ÍÒ, ÔÓ ÒÛÚ¥, È‰Û˜Ë Á‡ Ñ‡ÈÒ¥, – Á ÚÓ˜ÍË ÁÓÛ
«Ô‡‚ ¯Ú‡Ú¥‚», flÍ¥ «„‡‡ÌÚÛ˛Ú¸Òfl ÍÓÌÒÚËÚÛˆ¥π˛». ïÓ˜‡
Ó·‡ÌÂ Ñ‡ÈÒ¥ ÙÓÏÛÎ˛‚‡ÌÌfl [‰Ë‚. Dicey 1915] Ì‡‚fl‰
˜Ë ÏÓÊÌ‡ ‚‚‡Ê‡ÚË ÌÂÔÓ‚ÌËÏ ̃ Ë ‡·ÒÛ‰ÌËÏ, ‚ÓÌÓ ÒÚ‚Ó-
˛π ıË·ÌÂ ‚‡ÊÂÌÌfl, Ì‡˜Â·ÚÓ ¥ÌÂÚÌËÈ ‰ÓÍÛÏÂÌÚ –
«ÍÓÌÒÚËÚÛˆ¥fl» – ÊË‚Ó È ‡‚ÚÓÌÓÏÌÓ ‰¥π flÍ ‡ÍÚË‚ÌËÈ
‡„ÂÌÚ. èÓÒÚ¥¯Â ·ÛÎÓ · ÒÍ‡Á‡ÚË, ˘Ó Â∂¥ÓÌË (¯Ú‡ÚË,
ÔÓ‚¥Ìˆ¥ª, Í‡ÌÚÓÌË) ÍÓÌÒÚËÚÛˆ¥ÈÌÓ ¥ÌÍÓÔÓÓ‚‡Ì¥ Û
ˆÂÌÚ flÍ Ó·Ó‚’flÁÍÓ‚¥ ˜Ë ÛÍ¥ÔÎÂÌ¥ ÒÚÓÓÌË ‚ ÔÓˆÂ‰Û-
¥ ÔËÈÌflÚÚfl ÌËÏ ¥¯ÂÌ¸.

üÒÌ‡ ¥˜, Ú‡ÍËÈ ÔÓfl‰ÓÍ ÏÓÊÂ ·ÛÚË ÁÏ¥ÌÂÌËÈ. êÂ∂¥-
ÓÌ‡Î¸Ì¥ ÒÍÎ‡‰Ó‚¥ ÙÂ‰Â‡ˆ¥ª ÌÂ π ÒÛ‚ÂÂÌÌËÏË. ÇÂ¯Ú¥-
Â¯Ú Û ÙÂ‰Â‡ÚË‚Ì¥È ‰ÂÊ‡‚¥ flÍ Ú‡Í¥È Á‡‚Ê‰Ë ¥ÒÌÛπ
ÔÂ‚Ì‡ ÙÓÏ‡ ÛÁ„Ó‰ÊÂÌÓª ¥ ÍÓÏÔÎÂÍÒÌÓª ÔÓˆÂ‰ÛË
ÔËÈÌflÚÚfl ¥¯ÂÌ¸. ì ‡Á¥ ÓÒÓ·ÎË‚Óª ÌÂÓ·ı¥‰ÌÓÒÚË ÙÂ-
‰Â‡Î¸ÌËÈ ˆÂÌÚ Ï‡π ÍÓÌÒÚËÚÛˆ¥ÈÌÛ ÏÓÊÎË‚¥ÒÚ¸ ÔÓ-
ÒÚÛÔÓ‚Ó Ô¥‰¥‚‡ÚË ˜Ë Ì‡‚¥Ú¸ ÁÌË˘ËÚË Â∂¥ÓÌ‡Î¸ÌÛ ÛÍ-
¥ÔÎÂÌ¥ÒÚ¸ – Û‚ÂÒ¸ ̃ ‡Ò ‚‰‡˛˜ËÒ¸ ‰Ó Ì‡‰Á‚Ë˜‡ÈÌËı ÍÓÌ-

ÒÚËÚÛˆ¥ÈÌËı Á‡ıÓ‰¥‚, flÍ¥ Á‡Á‚Ë˜‡È ‰Îfl ˆ¸Ó„Ó ÔÓÚ¥·Ì¥.
ç‡Ò ÌÂ ÔÓ‚ËÌÌ¥ Á·Ë‚‡ÚË Á¥ ¯ÎflıÛ Ó·„Ó‚ÓÂÌÌfl ÛÁ„Ó-
‰ÊÂÌÓª, Ó·’π‰Ì‡ÌÓª Ú‡ Ó„‡Ì¥˜ÌÓª ÙÂ‰Â‡ˆ¥È, flÍ¥ Ù¥Í-
ÒÛ˛Ú¸ ÔÂ‚ÌÛ Á‡ˆ¥Í‡‚ÎÂÌ¥ÒÚ¸ ‰Ó ¥‚Ì¥‚ ÁÓÒÚ‡˛˜Óª ˆÂÌ-
Ú‡Î¥Á‡ˆ¥ª. ÉÓÎÓ‚ÌÂ ÔÓÎfl„‡π ‚ ÚÓÏÛ, ˘Ó ÙÂ‰Â‡ˆ¥fl π
Ú‡ÍÓ˛ ‰Ó Ú¥πª Ï¥Ë, ‰Ó flÍÓª ‚ÓÌ‡ ‚¥‰ÔÓ‚¥‰‡π ÍËÚÂ¥flÏ,
ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌËÏ ‰Îfl ÌÂª flÍ ‰Îfl ÙÂ‰Â‡ˆ¥ª. ÄÎÂ ÌÂÏ‡π
Ì¥˜Ó„Ó, ˘Ó ÏÓ„ÎÓ · Á‡‚‡‰ËÚË ÙÂ‰Â‡ˆ¥ª, flÍ˘Ó ‚‚‡Ê‡-
ÚË ªª ÒÛ‚ÂÂÌÌÓ˛ ‚ ÛÒ¥ı ÒÛÚÌ¥ÒÌËı ‚¥‰ÌÓ¯ÂÌÌflı, Î¥Í‚¥-
‰Û‚‡ÚË ÛÍ¥ÔÎÂÌ¥ÒÚ¸ Â∂¥ÓÌ‡Î¸ÌËı ¥ÌÚÂÂÒ¥‚, flÍ‡ ‚¥‰¥Á-
Ìflπ ªª ‚¥‰ ÌÂÙÂ‰Â‡ÚË‚ÌËı ‰ÂÊ‡‚. äÓÓÚ¯Â Í‡ÊÛ˜Ë,
flÍ Ò‡ÏÂ ÙÂ‰Â‡ˆ¥fl Â‚ÓÎ˛ˆ¥ÓÌÛπ (‡ ‚ÓÌ‡ ÏÓÊÂ Â‚ÓÎ˛-
ˆ¥ÓÌÛ‚‡ÚË ‚ ·Û‰¸-flÍÓÏÛ Ì‡ÔflÏÍÛ) – ˆÂ ÓÍÂÏÂ ÔË-
Ú‡ÌÌfl, Ì¥flÍ ÌÂ ÔÓ‚’flÁ‡ÌÂ Á ÚËÏ, ˘Ó ‚ÓÌ‡ ÒÓ·Ó˛ fl‚Îflπ
flÍ ÙÂ‰Â‡ˆ¥fl.

ÑÎfl ÚÓ„Ó, ˘Ó· ÔÓ‚ÂÒÚË Í‚‡Î¥Ù¥ÍÓ‚‡ÌÂ ÂÏÔ¥Ë˜ÌÂ
ÔÓ¥‚ÌflÌÌfl ÙÂ‰Â‡ˆ¥È, ÒÔÂ¯Û ÌÂÓ·ı¥‰ÌÓ ‰ÛÊÂ ˜¥ÚÍÓ
ÔÓflÒÌËÚË, flÍËÈ Ò‡ÏÂ ÁÏ¥ÒÚ ÏË ‚ÍÎ‡‰‡πÏÓ ‚ ÔÓÌflÚÚfl
«ÙÂ‰Â‡ˆ¥fl». çÂ‰ÓÒÚ‡ÚÌ¸Ó Ì‡‚ÂÒÚË ÔËÍÎ‡‰Ë Ú‡ÍÓ„Ó
ÛÒÚÓ˛. üÍ˘Ó ÏË ÌÂ ‚ËÁÌ‡˜ËÏÓ ÔËÌˆËÔ (ÔËÌˆËÔË),
flÍËÈ (flÍ¥) ‰‡Ì¥ ÔËÍÎ‡‰Ë ¥Î˛ÒÚÛ˛Ú¸, ÏË ÔÓÒÚÓ ÌÂ
ÁÏÓÊÂÏÓ ‰¥ÁÌ‡ÚËÒfl, ÔËÍÎ‡‰‡ÏË ˜Ó„Ó ‚ÓÌË π. îÂ‰Â-
‡ˆ¥fl, Ì‡ ‚¥‰Ï¥ÌÛ ‚¥‰ Ï-‡ ç¥ÍÒÓÌ‡, – ÌÂ Î˛‰ËÌ‡, ÔÓ

ПРЕСТОН КІН¢
КЛАСИФІКУВАННЯ
ФЕДЕРАЦІЙ

2. Ç‰ÓÒÍÓÌ‡ÎÂÌÌfl Ï¥Ê·˛‰ÊÂÚÌËı ‚¥‰ÌÓÒËÌ ¯ÎflıÓÏ:
– ÂÙÓÏÛ‚‡ÌÌfl ‡‰Ï¥Ì¥ÒÚ‡ÚË‚ÌÓ-ÚÂËÚÓ¥‡Î¸ÌÓ„Ó ÛÒ-

ÚÓ˛ Á ÏÂÚÓ˛ ÒÚ‚ÓÂÌÌfl ÂÍÓÌÓÏ¥˜ÌÓ Ú‡ Ù¥Ì‡ÌÒÓ‚Ó Ò‡ÏÓ-
‰ÓÒÚ‡ÚÌ¥ı ÌËÁÓ‚Ëı ‡‰Ï¥Ì¥ÒÚ‡ÚË‚ÌÓ-ÚÂËÚÓ¥‡Î¸ÌËı Ó‰Ë-
ÌËˆ¸ – ÚÂËÚÓ¥‡Î¸ÌËı „ÓÏ‡‰, ˘Ó ÔÓ‚ËÌÌ¥ ÒÚ‡ÚË ÓÒÌÓ‚Ó˛
ÂÙÓÏÛ‚‡ÌÌfl ·˛‰ÊÂÚÌÓ„Ó ÛÒÚÓ˛;

– Á‡ÔÓ‚‡‰ÊÂÌÌfl ‰¥π‚Ëı ÒÚËÏÛÎ¥‚ Ú‡ ÓÁ¯ËÂÌÌfl Ô‡‚
Ï¥ÒˆÂ‚Ëı Ó„‡Ì¥‚ ‚Î‡‰Ë ‚ ÓÁ‚ËÚÍÛ ‚Î‡ÒÌÓª ·‡ÁË ÓÔÓ‰‡ÚÍÛ-
‚‡ÌÌfl, Á·¥Î¸¯ÂÌÌfl ·˛‰ÊÂÚÌËı Ì‡‰ıÓ‰ÊÂÌ¸;

– ÓÁÏÂÊÛ‚‡ÌÌfl ‚Ë‰‡ÚÍÓ‚Ëı ÔÓ‚ÌÓ‚‡ÊÂÌ¸ Ï¥Ê ·˛‰ÊÂ-
Ú‡ÏË ¥ÁÌËı ¥‚Ì¥‚, ÓÁ¯ËÂÌÌfl ‡‚ÚÓÌÓÏ¥ª Ï¥ÒˆÂ‚Ëı Ó„‡-
Ì¥‚ ‚Î‡‰Ë Û ÔËÚ‡ÌÌflı ‚Ë‰‡ÚÍÓ‚Óª ÔÓÎ¥ÚËÍË;

– Ô¥‰‚Ë˘ÂÌÌfl ÓÎ¥ ‡‰Ï¥Ì¥ÒÚ‡ÚË‚ÌËı ‡ÈÓÌ¥‚ Û ·˛‰ÊÂÚ-
ÌÓÏÛ ÔÓˆÂÒ¥, Á‡·ÂÁÔÂ˜ÂÌÌfl ‡ÈÓÌÌËı ·˛‰ÊÂÚ¥‚ Ì‡‰¥ÈÌË-
ÏË ÒÚ‡·¥Î¸ÌËÏË ‰ÊÂÂÎ‡ÏË ‰ÓıÓ‰¥‚;

– Á‡ÔÓ‚‡‰ÊÂÌÌfl ÔÓÁÓÓª ÒËÒÚÂÏË ÓÁÔÓ‰¥ÎÛ Ú‡ÌÒ-
ÙÂÚ¥‚ Ï¥Ê ·˛‰ÊÂÚ‡ÏË ¥ÁÌËı ¥‚Ì¥‚ Ì‡ Ô¥‰ÒÚ‡‚¥ Ó·’πÍÚË‚-
ÌËı ÔÓÍ‡ÁÌËÍ¥‚ ¥ ÍËÚÂ¥ª‚ Á ÏÂÚÓ˛ ÒÚËÏÛÎ˛‚‡ÌÌfl Ô¥ÓË-
ÚÂÚÌËı ‚Ë‰¥‚ „ÓÒÔÓ‰‡Ò¸ÍÓª ‰¥flÎ¸ÌÓÒÚË Ú‡ ÔÓ‰ÓÎ‡ÌÌfl ÒÓˆ¥-
‡Î¸ÌÓ-ÂÍÓÌÓÏ¥˜ÌÓª ÌÂ¥‚ÌÓÒÚË Ï¥Ê Â∂¥ÓÌ‡ÏË.

3. êÓÁ‚ËÚÓÍ Ô¥‰ÔËπÏÌËˆÚ‚‡ ¥ Ï¥ÊÌ‡Ó‰ÌÓ„Ó ÒÔ¥‚Ó·¥Ú-
ÌËˆÚ‚‡, ‡ Ò‡ÏÂ:

– ÛÒÛÌÂÌÌfl ·‡’π¥‚, ˘Ó Ó·ÏÂÊÛ˛Ú¸ ‰ÓÒÚÛÔ ÒÛ·’πÍÚ¥‚
„ÓÒÔÓ‰‡˛‚‡ÌÌfl Ì‡ Â∂¥ÓÌ‡Î¸Ì¥ ¥ Ï¥ÊÂ∂¥ÓÌ‡Î¸Ì¥ ËÌÍË,
ÒÚ‚ÓÂÌÌfl ÂÍÓÌÓÏ¥˜ÌËı ÔÂÂ‰ÛÏÓ‚ ‰Îfl ‚ËÔÛÒÍÛ ÚÓ‚‡¥‚ Ì‡
Ô¥‰ÔËπÏÒÚ‚‡ı, ˘Ó Á‰‡ÚÌ¥ ÂÙÂÍÚË‚ÌÓ ÍÓÌÍÛÛ‚‡ÚË Ì‡ ÏÓ-
ÌÓÔÓÎ¥ÁÓ‚‡ÌËı ËÌÍ‡ı;

– ‚‰ÓÒÍÓÌ‡ÎÂÌÌfl ÏÂı‡Ì¥ÁÏÛ ‰ÂÊ‡‚ÌÓª Ô¥‰ÚËÏÍË Ï‡-
ÎÓ„Ó ¥ ÒÂÂ‰Ì¸Ó„Ó Ô¥‰ÔËπÏÌËˆÚ‚‡ Ì‡ Â∂¥ÓÌ‡Î¸ÌÓÏÛ ¥‚Ì¥
¯ÎflıÓÏ ÒÚ‚ÓÂÌÌfl ÒÔËflÚÎË‚Ëı Ù¥Ì‡ÌÒÓ‚Ó-ÍÂ‰ËÚÌËı ÛÏÓ‚
‰Îfl ªıÌ¸Óª ‰¥flÎ¸ÌÓÒÚË;

– ÒÚ‚ÓÂÌÌfl ÒÔËflÚÎË‚Ó„Ó ÂÊËÏÛ ‰Îfl ÔËÒÍÓÂÌÓ„Ó
ÓÁ‚ËÚÍÛ Ï¥ÍÓÔ¥‰ÔËπÏÒÚ‚ ¥Á Á‡ÔÓ‚‡‰ÊÂÌÌflÏ Ï‡ÍÒËÏ‡Î¸-
ÌÓ ÒÔÓ˘ÂÌÓª ÔÓˆÂ‰ÛË ªı ÂπÒÚ‡ˆ¥ª, ÓÒÓ·ÎË‚Ó ‚ Â∂¥Ó-
Ì‡ı Á Ì‡ÔÛÊÂÌÓ˛ ÒËÚÛ‡ˆ¥π˛ Ì‡ ËÌÍÛ Ô‡ˆ¥ Ú‡ ‚ËÒÓÍËÏ
¥‚ÌÂÏ ·ÂÁÓ·¥ÚÚfl, ÙÓÏÛ‚‡ÌÌfl Â∂¥ÓÌ‡Î¸ÌËı ÙÓÌ‰¥‚ Ï¥Í-
ÓÍÂ‰ËÚÛ‚‡ÌÌfl;

– ÒÔËflÌÌfl ÔÓÒËÎÂÌÌ˛ ¥ÌÚÂ∂‡ˆ¥ª Â∂¥ÓÌ¥‚ ìÍ‡ªÌË ‚
Ò‚¥ÚÓ‚Û Ú‡ Â‚ÓÔÂÈÒ¸ÍÛ ÂÍÓÌÓÏ¥ÍÛ Á ¥ÁÌËÏË „ÂÓÔÓÎ¥ÚË˜ÌË-
ÏË Ô¥ÓËÚÂÚ‡ÏË;

– ÔÓ„ÎË·ÎÂÌÌfl ÔËÍÓ‰ÓÌÌÓª ÒÔ¥‚Ô‡ˆ¥ Â∂¥ÓÌ¥‚ Û ÒÙÂ¥
ÙÓÏÛ‚‡ÚË ÍÓÌÍÛÂÌÚÌÓª ÍÓÏÛÌ¥Í‡ˆ¥ÈÌÓª, ÒÓˆ¥‡Î¸ÌÓª Ú‡
Ú‡ÌÒÔÓÚÌÓª ¥ÌÙ‡ÒÚÛÍÚÛË, ÓÁ¯ËÂÌÌfl ÚÂıÌÓÎÓ„¥˜ÌËı
¥ÌÌÓ‚‡ˆ¥È, ‡ÍÚË‚¥Á‡ˆ¥ª Ï¥ÊÌ‡Ó‰ÌÓ„Ó ·¥ÁÌÂÒÛ ¯ÎflıÓÏ Â‡-
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flÍÛ ÏÓÊÌ‡ ÓÁ‚Ó‰ËÚË ·‡Î‡˜ÍË ¥ ÌÂ Ú¥Î¸ÍË ·¥Î¸¯Â, ‡ È
‚Á‡„‡Î¥. ì ˆ¥È ÍÌËÁ¥ [King 1982] fl ÔÓÒÚ‡‡‚Òfl ‰‡ÚË ÎÓ-
„¥˜ÌÓ ÔÓÒÎ¥‰Ó‚ÌÂ Ó·∂ÛÌÚÛ‚‡ÌÌfl ÓÒÌÓ‚ÌËı ÛÏÓ‚ [ÙÂ-
‰Â‡ÚË‚ÌÓ„Ó Î‡‰Û]. ãË¯Â Á ̂ ¥πª ‚Ëı¥‰ÌÓª ÚÓ˜ÍË ÏÓÊÌ‡
Â‡Î¸ÌÓ ÒÔÓ·Û‚‡ÚË ‚ÒÚ‡ÌÓ‚ËÚË, flÍ¥ ¥Ì¯¥ ÍÓÂÎflˆ¥ª
(flÍ˘Ó Ú‡Í¥ π) ¥ÒÌÛ˛Ú¸ Ï¥Ê ÛÒ¥Ï‡ ÒËÒÚÂÏ‡ÏË, ˘Ó ‚¥‰ÔÓ-
‚¥‰‡˛Ú¸ Ì‡¯ËÏ ÙÂ‰Â‡ÚË‚ÌËÏ ÍËÚÂ¥flÏ. á‚¥ÒÌÓ, ÚÂ,
˘Ó ÔÂÂı¥‰ Ì‡ ¥‚ÂÌ¸ ÂÏÔ¥ËÍË ·Û‰Â Á‰¥ÈÒÌÂÌÓ ÎË¯Â
Ô¥ÒÎfl ÒÂÈÓÁÌÓ„Ó, ÙÛÌ‰‡ÏÂÌÚ‡Î¸ÌÓ„Ó ÍÓÌˆÂÔÚÛ‡Î¸ÌÓ-
„Ó ‡Ì‡Î¥ÁÛ ÍÎ˛˜Ó‚Ëı ÍÓÏÔÓÌÂÌÚ¥‚ ‚ËÒÛÌÛÚÓª „¥ÔÓÚÂÁË,
ÌÂ „‡‡ÌÚÛπ ‚¥Ó„¥‰ÌËı ÂÁÛÎ¸Ú‡Ú¥‚. ÄÎÂ ÌÂıÚÛ‚‡ÌÌfl
Ú‡ÍËÏ ÙÛÌ‰‡ÏÂÌÚ‡Î¸ÌËÏ ‡Ì‡Î¥ÁÓÏ Ì‡ÔÂ‚ÌÓ ÔË‚Â‰Â
‰Ó ÌÂÔ‡‚ËÎ¸ÌÓ„Ó ÓÁÛÏ¥ÌÌfl ¥ ÔÎÛÚ‡ÌËÌË. é˜Â‚Ë‰ÌÓ,
˘Ó Û «ÙÂ‰Â‡ÚË‚ÌÓª ¥‰Âª» ÌÂÏ‡π «ÒÛÚÌ¥ÒÌÓ„Ó ÁÌ‡˜ÂÌ-
Ìfl». í‡ ÌÂ ÏÂÌ¯ Ó˜Â‚Ë‰ÌÓ, ̆ Ó ‚ÓÌ‡ ‚Á‡„‡Î¥ ·Û‰Â ÔÓÁ-
·‡‚ÎÂÌ‡ ·Û‰¸-flÍÓ„Ó ÎÓ„¥˜ÌÓ„Ó ÒÂÌÒÛ – ¥ ÌÂ ÁÏÓÊÂ ·ÛÚË
Ó·’πÍÚÓÏ ÂÏÔ¥Ë˜ÌÓ„Ó ÔÓ¥‚ÌflÌÌfl, – flÍ˘Ó ÏË (‡) ÌÂ
ÔÓ‡Ì‡Î¥ÁÛπÏÓ ªª ¥ÁÌ¥ ÌÓÏ‡ÚË‚Ì¥ Ì‡ÔflÏÍË ¥ (·) ÌÂ
‚ÒÚ‡ÌÓ‚ËÏÓ ·Ó‰‡È flÍËÈÒ¸ Ó‰ËÌ ˜Ë Í¥Î¸Í‡, ÒÔÓ‰¥‚‡π-
ÏÓÒ¸, ‚ÛÁ¸ÍËı ÍËÚÂ¥ª‚, flÍ¥ ÒÚÓÒÛ˛Ú¸Òfl ÓÒÌÓ‚ÓÔÓÎÓÊ-
ÌËı ÒÚÓ¥Ì ªª Ù‡ÍÚË˜ÌÓª Ú‡ ÂÏÔ¥Ë˜ÌÓª ÔËÓ‰Ë. ç‡Ï
ÒÎ¥‰ Á‡Ú‚Â‰ËÚË ÎÓ„¥˜ÌÓ ÔÓÒÎ¥‰Ó‚ÌÛ Û„Ó‰Û, flÍ‡ · ‚¥‰-
ÔÓ‚¥‰‡Î‡ flÍ Ï¥Ì¥ÏÛÏ ·¥Î¸¯ÓÒÚË Ù‡ÍÚ¥‚, ¥ ‰Ó Ú¥πª Ï¥Ë,

‰Ó flÍÓª ÚÂ ˜Ë ¥Ì¯Â Ô‡ˆ˛˛˜Â ‚ËÁÌ‡˜ÂÌÌfl ·Û‰Â Á‡‰Ó-
‚ÓÎ¸ÌflÚË ˆ¥È ÛÏÓ‚¥, ·Û‰Â flÒÌÓ, ˘Ó ‚ÓÌÓ ‡Ê Ì¥flÍ ÌÂ
«‰Ó‚¥Î¸ÌÂ». Ç ÔÂ¯Û ˜Â„Û ÒÎ¥‰ (¥ ˆÂ – ÍÎ˛˜Ó‚ËÈ ÏÓ-
ÏÂÌÚ) ÓÔËÒ‡ÚË ÔËÓ‰Û ÙÂ‰Â‡ˆ¥ª flÍ ÎÓ„¥˜ÌÓª, ˛Ë-
‰Ë˜ÌÓª ‡·Ó ÍÓÌÒÚËÚÛˆ¥ÈÌÓª ÏÓ‰ÂÎ¥, ÔÂ¯ Ì¥Ê Ì‡Ï‡„‡-
ÚËÒfl ‚ËÏ¥flÚË ªª flÍ ÒÚÛÔ¥Ì¸ ‰ÂˆÂÌÚ‡Î¥Á‡ˆ¥ª ˜Ë ˜Ó„Ó ·
Ú‡Ï ÌÂ ·ÛÎÓ ¥˘Â (˘Â ıÚÓÁÌ‡ ˜Ó„Ó?). ë‡ÏÂ Ú‡ÍÛ ÔÓ„‡-
ÏÛ ÏË È ÒÔÓ·Û‚‡ÎË Â‡Î¥ÁÛ‚‡ÚË ‚ ‰‡Ì¥È Ó·ÓÚ¥. Ç‡ÚÓ
ÎË¯Â Ì‡ÍÂÒÎËÚË ÏÓ‰ÂÎ¸, ¥ ÔÓÌflÚÚfl ÙÂ‰Â‡ˆ¥ª ·Û‰Â
‚ÍÎ˛˜‡ÚË ‚ ÒÂ·Â Û‚ÂÒ¸ ÒÔÂÍÚ ‚‡¥‡ˆ¥È, flÍ¥ ÚÂÊ ÛÁ„Ó-
‰ÊÛ˛Ú¸Òfl Á ÏÓ‰ÂÎÎ˛ [ÔÓ. Sidjanski 1965].

ÅÛ‰¸-flÍËÈ Í‚‡Î¥Ù¥ÍÓ‚‡ÌËÈ ‡Ì‡Î¥Á ÙÂ‰Â‡ˆ¥ª ÔÓ‚Ë-
ÌÂÌ ÔÓ˜ËÌ‡ÚËÒfl Á ÙÓÏÛÎ˛‚‡ÌÌfl ÛÏÓ‚, flÍ¥ ªª ‚ËÁÌ‡˜‡-
˛Ú¸, ¥ ˆ¥ ÛÏÓ‚Ë ÔÓ‚ËÌÌ¥ ·ÛÚË ÍÓÌÒÚËÚÛˆ¥ÈÌÓ„Ó ÔÎ‡ÌÛ.
ôÓ‰Ó ̂ ¸Ó„Ó Ñ‡ÈÒ¥ È Ç¥‡ ·ÛÎË Ì‡ Ô‡‚ËÎ¸ÌÓÏÛ ̄ ÎflıÛ.
çÂ ÏÓÊÌ‡ ÒÚ¥Ï„ÓÎÓ‚ ÔÂÂÒÍÓ˜ËÚË ‚¥‰ ÔÓˆÂÒÛ ÍÓÌ-
ˆÂÔÚÛ‡Î¸ÌÓª ¥‰ÂÌÚËÙ¥Í‡ˆ¥ª ‰Ó ̄ ËÓ„Ó ÂÏÔ¥Ë˜ÌÓ„Ó ‚ËÒ-
ÌÓ‚ÍÛ. üÍ˘Ó Û‚‡„‡ Ì‡Ò‡ÏÔÂÂ‰ ÒÙÓÍÛÒÓ‚‡Ì‡ Ì‡ ÚÓÏÛ,
flÍÓ„Ó Ó‰Û ÒËÒÚÂÏÓ˛ π ÙÂ‰Â‡ˆ¥fl, ‚ÓÌ‡ ÌÂ ÁÏÓÊÂ Ô‡-
‡ÎÂÎ¸ÌÓ ÍÓÌˆÂÌÚÛ‚‡ÚËÒfl Ì‡ Ó‰ÌÓÏÛ Á ̃ ËÒÂÎ¸ÌËı ÒÚÛ-
ÔÂÌ¥‚ ¥ÌÚÂ„‡ˆ¥ª (ÚËÏ ·¥Î¸¯Â, ̆ Ó ÓÒÚ‡ÌÌfl ÚÂÊ Ï‡π ‚ÂÎ¸-
ÏË ÌÂÒıÓÊ¥ È ˜‡ÒÓÏ ÒÛÔÂÂ˜ÎË‚¥ ÙÓÏË), ÔËÍÎ‡‰Ë
flÍËı ÏÓ„Î‡ · Ì‡‚ÂÒÚË ·Û‰¸-flÍ‡ ÙÂ‰Â‡ˆ¥fl. ôÓÈÌÓ ÏË

Î¥Á‡ˆ¥ª ÒÔ¥Î¸ÌËı ÔÓÂÍÚ¥‚, ÒÚ‚ÓÂÌÌfl Ù¥Ì‡ÌÒÓ‚Ó-ÔÓÏËÒÎÓ-
‚Ëı „ÛÔ, ÒÔ¥Î¸ÌËı Ô¥‰ÔËπÏÒÚ‚, ÚÂıÌÓÔÓÎ¥Ò¥‚, ÚÂıÌÓÔ‡Í¥‚
ÚÓ˘Ó;

– ÓÁ¯ËÂÌÌfl Ô‡‚ Ï¥ÒˆÂ‚Ëı Ó„‡Ì¥‚ ‚Î‡‰Ë ‚ ÔËÚ‡Ì-
Ìflı ÓÁ‚ËÚÍÛ ÒÔ¥‚Ó·¥ÚÌËˆÚ‚‡ Á ÔËÍÓ‰ÓÌÌËÏË Ó·Î‡ÒÚfl-
ÏË Ú‡ Â∂¥ÓÌ‡ÏË ÒÛÒ¥‰Ì¥ı ‰ÂÊ‡‚, Ì‡‰‡ÌÌfl „‡‡ÌÚ¥È Á‡ÎÛ-
˜ÂÌÌ˛ ¥ÌÓÁÂÏÌËı ¥Ì‚ÂÒÚËˆ¥È Û Â‡Î¥Á‡ˆ¥˛ Â∂¥ÓÌ‡Î¸ÌËı
ÔÓ„‡Ï ÒÓˆ¥‡Î¸ÌÓ-ÂÍÓÌÓÏ¥˜ÌÓ„Ó ÓÁ‚ËÚÍÛ;

– ‡ÍÚË‚¥Á‡ˆ¥fl ÓÎ¥ ÛÍ‡ªÌÒ¸ÍËı Â∂¥ÓÌ¥‚ Û ¥ÁÌÓÏ‡Ì¥ÚÌËı
Ï¥Ê‰ÂÊ‡‚ÌËı Ú‡ÌÒÍÓ‰ÓÌÌËı Ó·’π‰Ì‡ÌÌflı («ä‡Ô‡Ú-
Ò¸ÍËÈ Ö‚ÓÂ∂¥ÓÌ», Ö‚ÓÂ∂¥ÓÌ «ÅÛ„» ÚÓ˘Ó).

4. éÔÚËÏ¥Á‡ˆ¥˛ ÒÚÛÍÚÛË „ÓÒÔÓ‰‡ÒÚ‚‡ ÍÛÔÌËı ÒÓˆ¥-
‡Î¸ÌÓ-ÂÍÓÌÓÏ¥˜ÌËı ‡ÈÓÌ¥‚, ‡ Ò‡ÏÂ:

á‡ı¥‰ÌËÈ
– ÒÚÛÍÚÛÌ‡ ÔÂÂ·Û‰Ó‚‡ ÂÍÓÌÓÏ¥ÍË, ÔËÒÍÓÂÌËÈ ÓÁ-

‚ËÚÓÍ Ï‡¯ËÌÓ·Û‰Û‚‡ÌÌfl;
– ÂÍÓÌÒÚÛÍˆ¥fl Ú‡ ÔÂÂÓÒÌ‡˘ÂÌÌfl Ô¥‰ÔËπÏÒÚ‚ „¥ÌË-

˜Ó-ı¥Ï¥˜ÌÓª ÔÓÏËÒÎÓ‚ÓÒÚË;
– ÓÔÚËÏ¥Á‡ˆ¥fl ÒÚÛÍÚÛË ‡„ÓÔÓÏËÒÎÓ‚Ó„Ó ÍÓÏÔÎÂÍ-

ÒÛ: ÓÁ‚ËÚÓÍ Ó‚Ó˜¥‚ÌËˆÚ‚‡, Ò‡‰¥‚ÌËˆÚ‚‡, ‚ËÌÓ„‡‰‡ÒÚ‚‡,
Ï’flÒÓ-ÏÓÎÓ˜ÌÓ„Ó ÒÍÓÚ‡ÒÚ‚‡ Ú‡ ‚¥‚˜‡ÒÚ‚‡;

– Ô¥ÓËÚÂÚÌËÈ ÓÁ‚ËÚÓÍ Ì‡ÛÍÓπÏÌËı ‚ËÓ·ÌËˆÚ‚, ÒÚ‚Ó-

ÂÌÌfl Ì‡ ·‡Á¥ Ì‡ÛÍÓ‚Ó-ÚÂıÌ¥˜ÌÓ„Ó ÔÓÚÂÌˆ¥‡ÎÛ Ï. ã¸‚Ó‚‡ ÚÂı-
ÌÓÔ‡Í¥‚ (ÚÂıÌÓÔÓÎ¥Ò¥‚);

– ÙÓÏÛ‚‡ÌÌfl ‚ËÒÓÍÓÓÁ‚ËÌÂÌÓ„Ó ÂÍÂ‡ˆ¥ÈÌÓ-ÚÛËÒ-
ÚË˜ÌÓ„Ó Ú‡ ÓÁ‰ÓÓ‚˜Ó-Î¥ÍÛ‚‡Î¸ÌÓ„Ó ÍÓÏÔÎÂÍÒ¥‚ ‰ÂÊ‡‚ÌÓ-
„Ó ¥ Ï¥ÊÌ‡Ó‰ÌÓ„Ó ÁÌ‡˜ÂÌÌfl Û ä‡Ô‡Ú‡ı Ú‡ ¥Ì¯Ëı Ó·Î‡ÒÚflı
á‡ı¥‰ÌÓ„Ó ÒÓˆ¥‡Î¸ÌÓ-ÂÍÓÌÓÏ¥˜ÌÓ„Ó ‡ÈÓÌÛ;

– ÔÓ‰‡Î¸¯ËÈ ÓÁ‚ËÚÓÍ Ú‡ ¥ÌÚÂÌÒËÙ¥Í‡ˆ¥fl Î¥ÒÓ‚Ó„Ó „ÓÒ-
ÔÓ‰‡ÒÚ‚‡, Î¥ÒÓÔÓÏËÒÎÓ‚Ó„Ó ÍÓÏÔÎÂÍÒÛ, ÎÂ„ÍÓª ¥ ı‡˜Ó‚Óª
ÔÓÏËÒÎÓ‚ÓÒÚË;

– ‚¥‰ÌÓ‚ÎÂÌÌfl Ú‡ ÓÁ‚ËÚÓÍ ıÛ‰ÓÊÌ¥ı ÔÓÏËÒÎ¥‚ ¥ Ì‡Ó‰-
ÌËı ÂÏÂÒÂÎ;

– Ì‡Ó˘Û‚‡ÌÌfl ÂÍÒÔÓÚÌÓ„Ó ÔÓÚÂÌˆ¥‡ÎÛ Â∂¥ÓÌÛ ̄ ÎflıÓÏ
‚ËÓ·ÌËˆÚ‚‡ flÍ¥ÒÌÓª ÔÓ‰ÛÍˆ¥ª ‚¥Ú˜ËÁÌflÌËÏË ¥ ÌÓ‚ÓÒÚ‚ÓÂ-
ÌËÏË ÒÔ¥Î¸ÌËÏË Ú‡ ¥Ì¯ËÏË Ô¥‰ÔËπÏÒÚ‚‡ÏË;

– ‡ÍÚË‚¥Á‡ˆ¥fl ÓÁ‚ËÚÍÛ ‰ÂÔÂÒË‚ÌËı ‡ÈÓÌ¥‚ („¥Ò¸ÍËı,
ÔÓÎ¥Ò¸ÍËı, ÔËÍÓ‰ÓÌÌËı Ú‡ ¥Ì.) ̄ ÎflıÓÏ ÒÚ‚ÓÂÌÌfl ÔÓÎ˛Ò¥‚
ÂÍÓÌÓÏ¥˜ÌÓ„Ó ÁÓÒÚ‡ÌÌfl – ÌÓ‚Ëı Ï¥Òˆ¸ ÔËÍÎ‡‰‡ÌÌfl Ô‡ˆ¥
Á ¥ÁÌËı ‚Ë‰¥‚ ÂÍÓÌÓÏ¥˜ÌÓª ‰¥flÎ¸ÌÓÒÚË;

– ÒÚ‚ÓÂÌÌfl ÒËÒÚÂÏË ÔÓÚËÔ‡‚Ó‰ÍÓ‚Ëı ÒÔÓÛ‰ Ì‡ Ï‡-
ÎËı ¥˜Í‡ı, ÓÁ¯ËÂÌÌfl ÔÎÓ˘ ÔËÓ‰ÓÓıÓÓÌÌËı ÚÂËÚÓ-
¥È;

– ÔÓÎ¥Ô¯ÂÌÌfl ÂÍÓÎÓ„¥˜ÌÓª ÒËÚÛ‡ˆ¥ª, ‚Ë¥¯ÂÌÌfl ÂÍÓÎÓ„Ó-
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ÎÓ„¥˜ÌÓ ÔÓÒÎ¥‰Ó‚ÌÓ È ÔÓ ÒÛÚ¥ ‚ËÁÌ‡˜ËÏÓ, flÍÓ˛ Ò‡ÏÂ
ÒËÒÚÂÏÓ˛ ÏË ‚‚‡Ê‡πÏÓ ÙÂ‰Â‡ˆ¥˛, ÏË ÏÓÊÂÏÓ ÔÓ˜Ë-
Ì‡ÚË ‚Ë‚˜ÂÌÌfl ÚËı ¥Ì¯Ëı ÍÓÂÎflˆ¥È, flÍ¥ ÏÓÊÛÚ¸ ÒÔÓÒÚÂ-
¥„‡ÚËÒfl Ï¥Ê ¥ÁÌËÏË ÙÂ‰Â‡ˆ¥flÏË. ÑÎfl ÚÓ„Ó, ̆ Ó· „Ó‚Ó-
ËÚË ÔÓ ÍÓÌÒÚËÚÛˆ¥ÈÌ¥ ÛÏÓ‚Ë, ‰ÓÒÚ‡ÚÌ¸Ó ‰ÓÚËÏÛ‚‡ÚË-
Òfl ÔÂ‚ÌÓª ¥‰Âª ÔÓ ¥ÌÒÚËÚÛˆ¥ÓÌ‡Î¸Ì¥ ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌÌfl, Ì‡-
ÒÚ¥Î¸ÍË Ï¥ˆÌ¥ ¥ ÒÚ¥ÈÍ¥ (Ì‡ÒÔ‡‚‰¥ ÛÍ¥ÔÎÂÌ¥), ̆ Ó·Ë ‰Îfl ªı
ÔÓ‚‡ÎÂÌÌfl ÔÓÚ¥·Ì‡ ·ÛÎ‡ flÍ‡Ò¸ ÌÂÁ‚Ë˜‡ÈÌ‡ ˜Ë ‚ËÌflÚ-
ÍÓ‚‡ ÔÓˆÂ‰Û‡, ÌÂÁ‡ÎÂÊÌÓ ‚¥‰ ÚÓ„Ó, ̃ Ë Á‡Ù¥ÍÒÓ‚‡Ì¥ ̂ ¥
ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌÌfl Ì‡ Ô‡ÔÂ¥, ˜Ë Á·ÂÂÊÂÌ¥ ‚ ÛÏ‡ı Î˛‰ÂÈ.

äÓÌÒÚËÚÛˆ¥˛ ÏÓÊÌ‡ ÓÁ„Îfl‰‡ÚË flÍ ı‡‡ÍÚÂËÒÚË-
ÍÛ, ÔËÚ‡Ï‡ÌÌÛ ‚Ò¥Ï ·ÂÁ ‚ËÌflÚÍÛ ÔÓÎ¥ÚË˜ÌËÏ ÒËÒÚÂ-
Ï‡Ï, Û Ú.˜. ÙÂ‰Â‡ˆ¥ª, ·Ó ÍÓÊÌ‡ ÒËÒÚÂÏ‡ Ú¥π˛ ̃ Ë ¥Ì¯Ó˛
Ï¥Ó˛ ÔÂÂ‰·‡˜‡π Ì‡ÒËÎ¸ÌËˆ¸ÍÛ ÁÏ¥ÌÛ ˜Ë ÓÌÓ‚ÎÂÌÌfl
ÍÂ¥‚ÌËˆÚ‚‡ ¥ ÚËÏ Ò‡ÏËÏ – Ì‡ÒÚÛÔÌ¥ÒÚ¸ ¥ ‚¥‰ÔÓ‚¥‰ÌËÏ
˜ËÌÓÏ ÔÓÚ‡ÍÚÓ‚‡ÌÛ ÒÚ‡·¥Î¸Ì¥ÒÚ¸. ñÂ Ú‡Í Ò‡ÏÓ π ÒÔ‡-
‚Â‰ÎË‚ËÏ ¥ ‰Îfl ÒÔ‡‰ÍÓ‚Óª ÏÓÌ‡ı¥ª, ¥ ‰Îfl ÙÂ‰Â‡ÚË‚-
ÌÓª ßÌ‰¥ª, ¥ ‰Îfl Ä‡·Ò¸ÍÓª Î¥„Ë. áÓÁÛÏ¥ÎÓ, ÍÓÌÒÚËÚÛˆ¥fl
ÏÓÊÂ ·ÛÚË ÔËÒ‡ÌÓ˛, flÍ Û ëòÄ, ‡ÎÂ ÏÓÊÂ ·ÛÚË È ÌÂ-
ÔËÒ‡ÌÓ˛, flÍ Û ÇÂÎËÍÓ·ËÚ‡Ì¥ª. ÄÎÂ ‚ ·Û‰¸-flÍÓÏÛ ‚Ë-
Ô‡‰ÍÛ ªª ÔËÓ‰‡ π Ú‡ÍÓ˛, ̆ Ó ‚ÓÌ‡ flÍ Ï¥Ì¥ÏÛÏ Ì‡ÍÂÒ-
Î˛π ‚ Á‡„‡Î¸ÌËı ËÒ‡ı (‡·Ó ‰ËÍÚÛπ) ÔÓˆÂ‰ÛÛ, flÍÓª,
flÍ ÔÂÂ‰·‡˜‡πÚ¸Òfl, ÁÓ·Ó‚’flÁ‡ÌËÈ ‰Ó‰ÂÊÛ‚‡ÚËÒfl ·Û‰¸-

flÍËÈ ‰¥˛˜ËÈ Î¥‰Â ˘Ó‰Ó ÒÔÓÒÓ·Û ÔËÁÌ‡˜ÂÌÌfl Ò‚Óªı
Ì‡ÒÚÛÔÌËÍ¥‚ ¥ ÒÚÓÍÛ ªıÌ¥ı ÔÓ‚ÌÓ‚‡ÊÂÌ¸ (‚¥Ì ÏÓÊÂ ·ÛÚË
È ÔÓÊËÚÚπ‚ËÏ). ä¥Ï ÚÓ„Ó, ‚ÓÌ‡ ÏÓÊÂ ÔËÔËÒÛ‚‡ÚË
‰ÛÊÂ Ï‡ÎÓ ˜Ë, Ì‡‚Ô‡ÍË, ‰ÛÊÂ ·‡„‡ÚÓ. ÑÎfl ÍÓÌÚÂÍÒÚÛ-
‡Î¸ÌÓ„Ó Ó·„Ó‚ÓÂÌÌfl ÙÂ‰Â‡ˆ¥ª ÒÛÚÚπ‚Ó ‚‡ÊÎË‚ËÏ π
‰ÓÒÎ¥‰ËÚË Ô¥‰‚‡ÎËÌË ÔÓÎ¥ÚË˜ÌËı ÚËÔÓÎÓ„¥È. ôÓ· ÔÓ-
‚ÂÒÚË Ú‡ÍÂ ‰ÓÒÎ¥‰ÊÂÌÌfl, ÏÓÊÎË‚Ó, ÔÓÚ¥·Ì‡ ·Û‰Â ÔÂ‚-
Ì‡ Â‡Ì¥ÏÓ‚‡Ì‡ ÍÓÌˆÂÔˆ¥fl ÍÓÌÒÚËÚÛˆ¥ÓÌ‡Î¥ÁÏÛ.
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ПРЕСТОН КІН¢
КЛАСИФІКУВАННЯ
ФЕДЕРАЦІЙ

ÂÍÓÌÓÏ¥˜ÌËı ÔÓ·ÎÂÏ Ï¥ÒÚ óÂÌ¥‚ˆ¥ Ú‡ ß‚‡ÌÓ-î‡ÌÍ¥‚Ò¸Í‡,
ã¸‚¥‚Ò¸ÍÓ-ÇÓÎËÌÒ¸ÍÓ„Ó ‚Û„¥Î¸ÌÓ„Ó ·‡ÒÂÈÌÛ ÚÓ˘Ó.

ñÂÌÚ‡Î¸ÌËÈ
– ÙÓÏÛ‚‡ÌÌfl Ì‡ ·‡Á¥ ¥ ‚ ÏÂÊ‡ı ‡ÈÓÌÛ ÚÂËÚÓ¥‡Î¸-

ÌÓ„Ó fl‰‡ Ì‡ˆ¥ÓÌ‡Î¸ÌÓ„Ó „ÓÒÔÓ‰‡Ò¸ÍÓ„Ó ÍÓÏÔÎÂÍÒÛ ìÍ‡-
ªÌË ¯ÎflıÓÏ ‰Ó‰‡ÚÍÓ‚Ëı ¥Ì‚ÂÒÚËˆ¥È ¥ ÒÔÂˆ¥‡Î¸ÌËı ÂÍÓÌÓÏ¥˜-
ÌËı ‚‡ÊÂÎ¥‚; ÒÚ‚ÓÂÌÌfl ‚¥Î¸ÌËı ÂÍÓÌÓÏ¥˜ÌËı ÁÓÌ (ÇÖá);

– ÒÚÛÍÚÛÌ¥ ÁÛ¯ÂÌÌfl ‚ ÂÍÓÌÓÏ¥ˆ¥, ÒÔflÏÓ‚‡Ì¥ Ì‡ ÔÓ-
ÒËÎÂÌÌfl ÒÓˆ¥‡Î¸ÌÓª Ó¥πÌÚÓ‚‡ÌÓÒÚË;

– ÔËÒÍÓÂÌËÈ ÓÁ‚ËÚÓÍ Ï‡¯ËÌÓ·Û‰¥‚ÌÓª, ÎÂ„ÍÓª Ú‡ ı‡-
˜Ó‚Óª ÔÓÏËÒÎÓ‚ÓÒÚË;

– ÂÍÓÌÒÚÛÍˆ¥fl ¥ ÚÂıÌ¥˜ÌÂ ÔÂÂÓÒÌ‡˘ÂÌÌfl Ô¥‰ÔËπÏÒÚ‚
ı¥Ï¥˜ÌÓª ÔÓÏËÒÎÓ‚ÓÒÚË;

– Ô¥ÓËÚÂÚÌËÈ ÓÁ‚ËÚÓÍ Ì‡ÛÍÓπÏÌËı ‚ËÓ·ÌËˆÚ‚, ÒÚ‚Ó-
ÂÌÌfl Ì‡ ·‡Á¥ Ì‡ÛÍÓ‚Ó-ÚÂıÌ¥˜ÌÓ„Ó ÔÓÚÂÌˆ¥‡ÎÛ Ï. äËπ‚‡ ÚÂı-
ÌÓÔ‡Í¥‚ (ÚÂıÌÓÔÓÎ¥Ò¥‚); ÔÂÂÚ‚ÓÂÌÌfl Ï. äËπ‚‡ Û Ï¥ÊÌ‡-
Ó‰ÌËÈ ¥ÌÙ‡ÒÚÛÍÚÛÌËÈ ̂ ÂÌÚ, ÔË‰‡ÚÌËÈ ‰Îfl Ï¥ÊÌ‡Ó‰-
ÌÓª ÒÔ¥‚Ô‡ˆ¥ Û ˆ¥È ÒÙÂ¥;

– ÒÚ‚ÓÂÌÌfl ÔÓÚÛÊÌÓª ÚÛËÒÚË˜ÌÓª ¥Ì‰ÛÒÚ¥ª;
– ÍÓÌÒÂ‚‡ˆ¥fl ÓÁ‚ËÚÍÛ ‰ÂÔÂÒË‚ÌËı ‡‰Ï¥Ì¥ÒÚ‡ÚË‚ÌËı

‡ÈÓÌ¥‚ ÁÓÌË óÓÌÓ·ËÎ¸Ò¸ÍÓª Í‡Ú‡ÒÚÓÙË; Ó·ÏÂÊÂÌÌfl ÓÁ-
‚ËÚÍÛ ÂÍÓÌÓÏ¥˜ÌÓª ‰¥flÎ¸ÌÓÒÚË Û ˆ¥È ÁÓÌ¥; Ï‡ÍÒËÏ‡Î¸ÌÂ ÒÍÓ-

Ó˜ÂÌÌfl ‚ËÓ·ÌËˆÚ‚‡ ÔÓ‰ÛÍÚ¥‚ ı‡˜Û‚‡ÌÌfl, Ò¥Î¸Ò¸ÍÓ„ÓÒ-
ÔÓ‰‡Ò¸ÍÓª ÔÓ‰ÛÍˆ¥ª ‰ÂÔÂÒË‚ÌËı ‡ÈÓÌ¥‚;

– ÓÔÚËÏ¥Á‡ˆ¥fl ÒÚÛÍÚÛË ‡„ÓÔÓÏËÒÎÓ‚Ó„Ó ÍÓÏÔÎÂÍÒÛ
Á Û‡ıÛ‚‡ÌÌflÏ ‚Ú‡ÚË ‡„ÓÔÓÏËÒÎÓ‚Ó„Ó ÔÓÚÂÌˆ¥‡ÎÛ Û ‰ÂÔ-
ÂÒË‚ÌËı ‡ÈÓÌ‡ı;

– ‚Ë¥¯ÂÌÌfl ÂÍÓÎÓ„Ó-ÂÍÓÌÓÏ¥˜ÌËı ¥ ÒÓˆ¥‡Î¸ÌËı ÔÓ·ÎÂÏ,
ÔÓ‚’flÁ‡ÌËı Á Ì‡ÒÎ¥‰Í‡ÏË Í‡Ú‡ÒÚÓÙË Ì‡ óÓÌÓ·ËÎ¸Ò¸Í¥È
ÄÖë.

ÑÓÌÂ˜˜ËÌ‡
– ÒÚ‚ÓÂÌÌfl ÌÓ‚Ëı Ï¥Òˆ¸ ÔËÍÎ‡‰‡ÌÌfl Ô‡ˆ¥, Ì‡Ò‡ÏÔÂ-

Â‰ Û ¯‡ıÚ‡Ò¸ÍËı Ï¥ÒÚ‡ı ¥ ÒÂÎË˘‡ı;
– ÒÚÛÍÚÛÌ‡ ÔÂÂ·Û‰Ó‚‡ ÛÒ¸Ó„Ó „ÓÒÔÓ‰‡Ò¸ÍÓ„Ó ÍÓÏ-

ÔÎÂÍÒÛ Â∂¥ÓÌÛ, ‰Ë‚ÂÒËÙ¥Í‡ˆ¥fl ‚ËÓ·ÌËˆÚ‚‡ Á ÏÂÚÓ˛ Á·‡-
Î‡ÌÒÛ‚‡ÌÌfl ÓÁ‚ËÚÍÛ „‡ÎÛÁÂÈ ÒÔÂˆ¥‡Î¥Á‡ˆ¥ª Â∂¥ÓÌÛ;

– Ì‡Ó˘ÂÌÌfl ÂÍÒÔÓÚÌÓ„Ó ÔÓÚÂÌˆ¥‡ÎÛ; ÒÚ‚ÓÂÌÌfl ÇÖá;
– ÔË‚‡ÚËÁ‡ˆ¥fl, ÍÓÏÔÎÂÍÒÌ‡ ÂÒÚÛÍÚÛËÁ‡ˆ¥fl Ú‡ ÚÂı-

Ì¥˜ÌÂ ÔÂÂÓÒÌ‡˘ÂÌÌfl ‚Û„¥Î¸ÌÓª ÔÓÏËÒÎÓ‚ÓÒÚË;
– ÚÂıÌ¥˜Ì‡ ÂÍÓÌÒÚÛÍˆ¥fl ÔÂÒÔÂÍÚË‚ÌËı Ô¥‰ÔËπÏÒÚ‚

·‡ÁÓ‚Ëı „‡ÎÛÁÂÈ ÔÓÏËÒÎÓ‚ÓÒÚË (˜ÓÌÓª Ú‡ ÍÓÎ¸ÓÓ‚Óª
ÏÂÚ‡ÎÛ„¥ª, ı¥Ï¥˜ÌÓª ÔÓÏËÒÎÓ‚ÓÒÚË, Ï‡¯ËÌÓ·Û‰Û‚‡ÌÌfl,
ÁÓÍÂÏ‡ Ú‡ÌÒÔÓÚÌÓ„Ó, ÂÌÂ„ÂÚËÍË) ¥ ÓÁ‚ËÚÓÍ ÌÓ‚Ëı „‡-
ÎÛÁÂÈ (Ï‡¯ËÌÓ·Û‰Û‚‡ÌÌfl, ÂÎÂÍÚÓÌ¥ÍË);
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ëÔÓÎÛ˜ÂÌ¥ òÚ‡ÚË Ï‡˛Ú¸ ÙÂ‰Â‡ÚË‚ÌÛ ÒËÒÚÂÏÛ ÛÔ‡‚-
Î¥ÌÌfl. ã‡ÚËÌÒ¸ÍËÈ ÂÚËÏÓÌ foedus ÓÁÌ‡˜‡π Á‚’flÁÓÍ ‡·Ó Ê
Ó·’π‰Ì‡ÌÌfl. îÂ‰Â‡ÚË‚Ì‡ ÒËÒÚÂÏ‡ ÛÔ‡‚Î¥ÌÌfl ÓıÓÔÎ˛π
‡‚ÚÓÌÓÏÌ¥ Ó‰ËÌËˆ¥, Ó·’π‰Ì‡Ì¥ Ï¥Ê ÒÓ·Ó˛ ‚ ‡ÏÍ‡ı Ó‰Ì¥πª
Í‡ªÌË. ì ëÔÓÎÛ˜ÂÌËı òÚ‡Ú‡ı Ú‡Í¥ Ó‰ËÌËˆ¥ – ˆÂ, Á‚¥ÒÌÓ,
¯Ú‡ÚË (ªı Ì‡Î¥˜ÛπÚ¸Òfl 50), Ó·’π‰Ì‡Ì¥ ‚ ÒÓ˛Á Ô¥‰ Ì‡Á‚Ó˛ ëÔÓ-
ÎÛ˜ÂÌ¥ òÚ‡ÚË ÄÏÂËÍË. Ç ÒËÒÚÂÏ¥ ÙÂ‰Â‡Î¸ÌÓ„Ó ÛÔ‡‚Î¥Ì-
Ìfl ÓÍÂÏ¥ ¯Ú‡ÚË π ÌÂ Ú¥Î¸ÍË ‡‰Ï¥Ì¥ÒÚ‡ÚË‚ÌËÏË Ó„‡Ì‡ÏË
ˆÂÌÚ‡Î¸ÌÓ„Ó Ûfl‰Û; Ì‡‚Ô‡ÍË, ‚ÓÌË Ï‡˛Ú¸ Ò‚Ó˛ ‚Î‡ÒÌÛ,
ÌÂÁ‡ÎÂÊÌÛ ‚Î‡‰Û, flÍ‡ ∂‡‡ÌÚÛπÚ¸Òfl ÍÓÌÒÚËÚÛˆ¥π˛. ßÌ‡Í¯Â
Í‡ÊÛ˜Ë, Û ÙÂ‰Â‡ÚË‚Ì¥È ÒËÒÚÂÏ¥ ÛÔ‡‚Î¥ÌÒ¸Í¥ ‰¥ª ÓÁÔÓ‰¥-
ÎÂÌ¥, ‡ ¥ÌÍÓÎË ‚Á‡πÏÌÓ ÔÓ‰¥ÎÂÌ¥ Ï¥Ê Ó‰ÌËÏ ˆÂÌÚ‡Î¸ÌËÏ ¥
·‡„‡Ú¸Ï‡ Â∂¥ÓÌ‡Î¸ÌËÏË Ûfl‰‡ÏË. èÓÚËÎÂÊÌ¥ÒÚ˛ ÙÂ‰Â-
‡Î¸ÌÓ„Ó ÛÔ‡‚Î¥ÌÌfl π ˆÂÌÚ‡Î¥ÁÓ‚‡ÌÂ ÛÔ‡‚Î¥ÌÌfl, ‚ flÍÓ-
ÏÛ Â∂¥ÓÌ‡Î¸Ì¥ Ó‰ËÌËˆ¥ π ÎË¯Â ÈÓ„Ó ·˛ÓÍ‡ÚË˜ÌËÏË Ù¥Î¥-
flÏË. ì ëÔÓÎÛ˜ÂÌËı òÚ‡Ú‡ı Ó·ÎflÚ¸Òfl ÒÔÓ·Ë ÔÂÂ‰‡ÚË
·¥Î¸¯Â ÔÓ‚ÌÓ‚‡ÊÂÌ¸ ˆÂÌÚ‡Î¸ÌÓ„Ó Ûfl‰Û Ûfl‰‡Ï ¯Ú‡Ú¥‚.
Å¥Î¸¯¥ÒÚ¸ Â‚ÓÔÂÈÒ¸ÍËı ‰ÂÏÓÍ‡Ú¥È ÚÂÊ ˜ËÌflÚ¸ ‡Ì‡ÎÓ∂¥˜-
ÌÓ Á ÏÂÚÓ˛ ‰ÂˆÂÌÚ‡Î¥Á‡ˆ¥ª ÛÔ‡‚Î¥ÌÌfl.

европейська

демократія

і федералізм

– Ì‡Ó˘ÂÌÌfl ÔÓÚÛÊÌÓÒÚÂÈ ÎÂ„ÍÓª Ú‡ ı‡˜Ó‚Óª ÔÓÏËÒ-
ÎÓ‚ÓÒÚË;

– ¯ËÓÍÂ ‚ÔÓ‚‡‰ÊÂÌÌfl Û ‚ËÓ·ÌËˆÚ‚Ó ·ÂÁ‚¥‰ıÓ‰ÌËı
Ú‡ Ï‡ÎÓ‚¥‰ıÓ‰ÌËı ÚÂıÌÓÎÓ„¥È, ÔÂÂ‚Â‰ÂÌÌfl Ô¥‰ÔËπÏÒÚ‚ Ì‡
Ó·ÓÓÚÌÂ ‚Ó‰ÓÔÓÒÚ‡˜‡ÌÌfl;

– ÂÙÂÍÚË‚ÌÂ ‚ËÍÓËÒÚ‡ÌÌfl ‚¥‰ıÓ‰¥‚ ‚ËÓ·ÌËˆÚ‚‡ Ú‡
‚ÚÓËÌÌËı ÂÒÛÒ¥‚;

– ÔÓÎ¥Ô¯ÂÌÌfl ÂÍÓÎÓ„¥˜ÌÓª ÒËÚÛ‡ˆ¥ª ¯ÎflıÓÏ ÔÂÂÔÓÙ¥-
Î˛‚‡ÌÌfl Ô¥‰ÔËπÏÒÚ‚, Á‡ÔÓ‚‡‰ÊÂÌÌfl ÂÍÓÎÓ„¥˜ÌÓ ·ÂÁÔÂ˜-
ÌËı ÚÂıÌÓÎÓ„¥È, ÂÍÛÎ Ú̧Ë‚‡ˆ¥fl ÔÓÛ¯ÂÌËı ÁÂÏÂÎ¸, Î¥Í‚¥‰‡-
ˆ¥fl ÚÂËÍÓÌ¥‚, ı‚ÓÒÚÓ‚¥ ¯Î‡ÍÓÒıÓ‚Ë˘, ¥ÁÌËı ‚¥‰ÒÚ¥ÈÌËÍ¥‚,
Á‡ÍÎ‡‰‡ÌÌfl ‚¥‰Ô‡ˆ¸Ó‚‡ÌËı Ô¥‰ÁÂÏÌËı ÔÓÒÚÓ¥‚ ÚÓ˘Ó;

– Â‡Î¥Á‡ˆ¥fl ÂÙÂÍÚË‚ÌÓª ÔÓÎ¥ÚËÍË ˘Ó‰Ó ÓÁ‚ËÚÍÛ ‰ÂÔ-
ÂÒË‚ÌËı ‡‰Ï¥Ì¥ÒÚ‡ÚË‚ÌËı ‡ÈÓÌ¥‚;

– ÓÁ‚ËÚÓÍ ÒÓˆ¥‡Î¸ÌÓª, ¥ÌÊÂÌÂÌÓª, Ú‡ÌÒÔÓÚÌÓª ¥Ì-
Ù‡ÒÚÛÍÚÛË ¯ÎflıÓÏ ÁÏ¥ˆÌÂÌÌfl Ï‡ÚÂ¥‡Î¸ÌÓª ·‡ÁË Ô¥‰-
ÔËπÏÒÚ‚ ¥ ÛÒÚ‡ÌÓ‚ ̂ Ëı ‚Ë‰¥‚ ¥ÌÙ‡ÒÚÛÍÚÛË Ú‡ Ì‡Ó˘ÂÌ-
Ìfl ÔÓÚÛÊÌÓÒÚÂÈ ‰Ó ÌÓÏ‡ÚË‚ÌËı.

èË‰Ì¥ÔÓ‚’fl
– Ì‡Ó˘ÂÌÌfl ÂÍÒÔÓÚÌÓ„Ó ÔÓÚÂÌˆ¥‡ÎÛ ‚ ÛÏÓ‚‡ı ÒÛÚÚπ-

‚Ó„Ó ÔÓÎ¥Ô¯ÂÌÌfl ÂÍÓÎÓ„¥˜ÌÓª ÒËÚÛ‡ˆ¥ª; ÒÚ‚ÓÂÌÌfl ÇÖá;
– ‚ÔÓ‚‡‰ÊÂÌÌfl ÒËÒÚÂÏË ÂÍÓÎÓ„¥˜ÌÓ„Ó ÏÓÌ¥ÚÓËÌ„Û,

ÒÚ‚ÓÂÌÌfl ÂÙÂÍÚË‚ÌËı ÔËÓ‰ÓÓıÓÓÌÌËı ÍÓÏÔÎÂÍÒ¥‚, Â-
ÍÛÎ Ú̧Ë‚‡ˆ¥fl ÔÓÛ¯ÂÌËı ÔËÓ‰ÌËı Î‡Ì‰¯‡ÙÚ¥‚;

– ÂÍÓÌÒÚÛÍˆ¥fl ¥ ÚÂıÌ¥˜ÌÂ ÔÂÂÓÒÌ‡˘ÂÌÌfl Ô¥‰ÔËπÏÒÚ‚
Ï‡¯ËÌÓ·Û‰Û‚‡ÌÌfl, Û ÚÓÏÛ ̃ ËÒÎ¥ Ò¥Î¸Ò¸ÍÓ„ÓÒÔÓ‰‡Ò¸ÍÓ„Ó Ú‡
ÍÓÒÏ¥˜ÌÓ„Ó ÔËÎ‡‰Ó·Û‰Û‚‡ÌÌfl, ÎÂ„ÍÓª ÔÓÏËÒÎÓ‚ÓÒÚË;

– ÍÓÌ‚ÂÒ¥fl Ó·ÓÓÌÌËı Ô¥‰ÔËπÏÒÚ‚ ¯ÎflıÓÏ ÔÂÂÔÓ-
Ù¥Î˛‚‡ÌÌfl ˜‡ÒÚËÌË ªı Ì‡ ‚ËÔÛÒÍ ˆË‚¥Î¸ÌÓª ÔÓ‰ÛÍˆ¥ª, ÁÓÍ-
ÂÏ‡ ÚÓ‚‡¥‚ ¯ËÓÍÓ„Ó ‚ÊËÚÍÛ;

– ÓÁ‚ËÚÓÍ ÂÌÂ„ÂÚËÍË, ‚Û„¥Î¸ÌÓª (Û ÚÓÏÛ ˜ËÒÎ¥ ·ÛÓ‚Û-
„¥Î¸ÌÓª) Ú‡ ÁÓÎÓÚÓ‚Ë‰Ó·Û‚ÌÓª ÔÓÏËÒÎÓ‚ÓÒÚË, ÓÒ‚ÓπÌÌfl
Ì‡ÙÚÓ‚Ëı Ó‰Ó‚Ë˘;

– ‚ËÍÓËÒÚ‡ÌÌfl Ì‡ÛÍÓ‚Ó-ÚÂıÌ¥˜ÌÓ„Ó ÔÓÚÂÌˆ¥‡ÎÛ Ï¥ÒÚ Â-
∂¥ÓÌÛ ‰Îfl ÒÚ‚ÓÂÌÌfl ÚÂıÌÓÔ‡Í¥‚;

– Á‡·ÂÁÔÂ˜ÂÌÌfl ‚ËÒÓÍËı ÚÂÏÔ¥‚ ÓÁ‚ËÚÍÛ ‡„ÓÔÓÏËÒ-
ÎÓ‚Ó„Ó ÍÓÏÔÎÂÍÒÛ, ÁÏ¥ˆÌÂÌÌfl Ï‡ÚÂ¥‡Î¸ÌÓ-ÚÂıÌ¥˜ÌÓª ·‡ÁË
ÔÂÂÓ·ÌËı „‡ÎÛÁÂÈ;

– ‡ˆ¥ÓÌ‡Î¸ÌÂ ‚ËÍÓËÒÚ‡ÌÌfl ·¥ÓÂÒÛÒ¥‚ Ú‡ ÂÍÂ‡ˆ¥È-
ÌËı ÂÒÛÒ¥‚ ÄÁÓ‚Ò¸ÍÓ„Ó ÏÓfl.

èË˜ÓÌÓÏÓ’fl
– Ô¥ÓËÚÂÚÌËÈ ÓÁ‚ËÚÓÍ ÏÓÂ„ÓÒÔÓ‰‡Ò¸ÍÓ„Ó ÍÓÏÔÎÂÍ-

ÒÛ, ÁÓÍÂÏ‡ Ë·ÌÓ„Ó „ÓÒÔÓ‰‡ÒÚ‚‡, Á‡·ÂÁÔÂ˜ÂÌÌfl Á·‡Î‡Ì-
ÒÓ‚‡ÌÓª Ó·ÓÚË ÏÓÒ¸ÍÓ„Ó ÔÓÚÓ‚Ó„Ó „ÓÒÔÓ‰‡ÒÚ‚‡;

© J.Steiner, 1993
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ЮР¢ ШТАЙНЕР
ЕВРОПЕЙСЬКА
ДЕМОКРАТІЯ
І ФЕДЕРАЛІЗМ

îÖÑÖêÄãßëíàóçß íÖçÑÖçñß∫

ç‡È‰‡Ï‡ÚË˜Ì¥¯ËÈ ÔÂÂı¥‰ ‚¥‰ ÒËÒÚÂÏË ̂ ÂÌÚ‡Î¥ÁÓ‚‡-
ÌÓ„Ó ÛÔ‡‚Î¥ÌÌfl ‰Ó ÙÂ‰Â‡ÚË‚ÌÓ„Ó Ï‡‚ Ï¥ÒˆÂ ‚ ç¥ÏÂ˜˜ËÌ¥
Ô¥ÒÎfl ÔÓ‡ÁÍË Ù‡¯ËÒÚ¥‚. ç¥ÏÂ˜˜ËÌ‡ ̃ ‡Ò¥‚ „¥ÚÎÂ¥‚Ò¸ÍÓª ‚Î‡-
‰Ë ·ÛÎ‡ ‰ÂÊ‡‚Ó˛ Á ˆÂÌÚ‡Î¥ÁÓ‚‡ÌËÏ ÛÔ‡‚Î¥ÌÌflÏ, Û flÍ¥È
ÛÒfl ‚Î‡‰‡ ÍÓÌˆÂÌÚÛ‚‡Î‡Òfl ‚ Ó‰ÌÓÏÛ ÓÒÂÂ‰ÍÛ. í‡ÍÛ ÒÚÛÍ-
ÚÛÛ ÛÔ‡‚Î¥ÌÌfl ‚ËÁÌ‡ÌÓ „ÓÎÓ‚ÌËÏ ˜ËÌÌËÍÓÏ, flÍËÈ ‰‡‚
ÏÓÊÎË‚¥ÒÚ¸ É¥ÚÎÂÓ‚¥ ÔÂÂÈÌflÚË ‡·ÒÓÎ˛ÚÌËÈ ÍÓÌÚÓÎ¸ Ì‡‰
Í‡ªÌÓ˛. è¥ÒÎfl ÈÓ„Ó ÔÓ‡ÁÍË 1945 ÓÍÛ ÓÍÛÔ‡ˆ¥ÈÌ¥ ÒËÎË
Ô‡„ÌÛÎË ‰ÂÏÓÌÚÛ‚‡ÚË ̂ ÂÌÚ‡Î¥ÁÓ‚‡ÌÛ ÛÔ‡‚Î¥ÌÒ¸ÍÛ Ï‡¯Ë-
ÌÛ ç¥ÏÂ˜˜ËÌË. î‡ÌˆÛÁË Ì‡‚¥Ú¸ ÔÓÔÓÌÛ‚‡ÎË ÔÓ‰¥Î ç¥ÏÂ˜-
˜ËÌË Ì‡ ‰ÂÍ¥Î¸Í‡ ÌÂÁ‡ÎÂÊÌËı ‰ÂÊ‡‚, ‡·Ë Ú‡ÍËÏ Ó·ÓÏ
Ì‡Á‡‚Ê‰Ë ÁÌË˘ËÚË Ï¥Î¥Ú‡ÌÛ ÏÓ„ÛÚÌ¥ÒÚ¸ Ì¥ÏÂˆ¸ÍÓª ‰ÂÊ‡-
‚Ë. Ç Ú‡ÍÓÏÛ Ê ‰ÛÒ¥ Ï‡‚ ÓÁ„Îfl‰‡ÚËÒfl È ÔÓ‰¥Î ç¥ÏÂ˜˜ËÌË
Ì‡ Òı¥‰ÌÛ Ú‡ Á‡ı¥‰ÌÛ ˜‡ÒÚËÌË. ïÓ˜‡ Á‡ı¥‰Ì¥ Í‡ªÌË Á‚¥ÒÌÓ Ê
·ÛÎË ÌÂ ‚ Á‡ıÓÔÎÂÌÌ¥ ‚¥‰ ÒÚ‚ÓÂÌÌfl ëÓ‚πˆ¸ÍËÏ ëÓ˛ÁÓÏ
ÍÓÏÛÌ¥ÒÚË˜ÌÓª ‰ÂÊ‡‚Ë Û ëı¥‰Ì¥È ç¥ÏÂ˜˜ËÌ¥ – ç¥ÏÂˆ¸ÍÓª
ÑÂÏÓÍ‡ÚË˜ÌÓª êÂÒÔÛ·Î¥ÍË, – ‚Ó‰ÌÓ˜‡Ò ‚ÓÌË È ÌÂ Ì‡‰ÚÓ
ÒÛÏÛ‚‡ÎË Á ÔË‚Ó‰Û ÔÓ‰¥ÎÛ ç¥ÏÂ˜˜ËÌË Ì‡ ‰‚¥ ‰ÂÊ‡‚Ë. á‡-
ı¥‰Ì¥ ÒÓ˛ÁÌËÍË Û Ò‚ÓªÈ ÁÓ‚Ì¥¯Ì¥È ÔÓÎ¥ÚËˆ¥ ÓÍ‡ÏË ÓÙ¥ˆ¥ÈÌÓ
‰ÓÏ‡„‡ÎËÒfl Ó·’π‰Ì‡ÌÌfl ç¥ÏÂ˜˜ËÌË. ÄÎÂ ÔÓÒÚ¥ÈÌÓ, ÁÓÍÂÏ‡

Û î‡Ìˆ¥ª, ÓÊË‚‡ÎË ÔÓ·Ó˛‚‡ÌÌfl ÔÂÂ‰ ÔÓÚÂÌˆ¥ÈÌÓ˛ ÏÓ„ÛÚ-
Ì¥ÒÚ˛ Ó·’π‰Ì‡ÌÓª ç¥ÏÂ˜˜ËÌË.

ê¥¯Û˜‡ ÒÔÓ·‡ ‰ÂˆÂÌÚ‡Î¥Á‡ˆ¥ª ‚Î‡‰Ë ‚ ç¥ÏÂ˜˜ËÌ¥ ‚¥‰-
·ÛÎ‡Òfl 1949 ÓÍÛ, ÍÓÎË ·ÛÎÓ ÒÚ‚ÓÂÌÓ ‰ÂÏÓÍ‡ÚË˜ÌÂ ÛÔ-
‡‚Î¥ÌÌfl Û Ú¸Óı Á‡ı¥‰ÌËı ÓÍÛÔ‡ˆ¥ÈÌËı ÁÓÌ‡ı. ëÚÛÍÚÛ‡
Ú‡ÍÓ„Ó ÛÔ‡‚Î¥ÌÌfl, Á„¥‰ÌÓ Á ·‡Ê‡ÌÌflÏ ÓÍÛÔ‡ˆ¥ÈÌËı ‰ÂÊ‡‚:
ëÔÓÎÛ˜ÂÌËı òÚ‡Ú¥‚, ÇÂÎËÍÓ·ËÚ‡Ì¥ª Ú‡ î‡Ìˆ¥ª – ·ÛÎ‡, ÔÓ
ÒÛÚ¥, ÙÂ‰Â‡ÚË‚ÌÓ˛, ˘Ó È ‚¥‰·Ë‚‡Î‡ ÌÓ‚‡ Ì‡Á‚‡ Í‡ªÌË –
îÂ‰Â‡ÚË‚Ì‡ êÂÒÔÛ·Î¥Í‡ ç¥ÏÂ˜˜ËÌ‡. îÂ‰Â‡ÚË‚Ì‡ êÂÒÔÛ·-
Î¥Í‡, flÍ ¥ ëÔÓÎÛ˜ÂÌ¥ òÚ‡ÚË, ·ÛÎ‡ ÔÓ‰¥ÎÂÌ‡ Ì‡ ÒÓ˛ÁÌ¥ ÁÂÏÎ¥
(Laender). ÑÓ ªª ÒÍÎ‡‰Û ‚‚¥È¯ÎÓ 10 ÒÓ˛ÁÌËı ÁÂÏÂÎ¸, ‡ Ú‡-
ÍÓÊ á‡ı¥‰ÌËÈ ÅÂÎ¥Ì flÍ Ó‰ËÌ‡‰ˆflÚ‡ ÒÍÎ‡‰Ó‚‡ ˜‡ÒÚËÌ‡ Á¥
ÒÔÂˆ¥‡Î¸ÌËÏ ÒÚ‡ÚÛÒÓÏ. ÑÂflÍ¥ ÁÂÏÎ¥, ÔËÏ¥ÓÏ, Å‡‚‡¥fl,
Ï‡˛Ú¸ ‚ ¥ÒÚÓ¥ª ç¥ÏÂ˜˜ËÌË ‰‡‚Ì˛ Ú‡‰Ëˆ¥˛ ‡‚ÚÓÌÓÏ¥ª, Ì‡-
‚¥Ú¸ ÌÂÁ‡ÎÂÊÌÓÒÚË. è¥‰ ˜‡Ò Ó·’π‰Ì‡ÌÌfl ç¥ÏÂ˜˜ËÌË ‰Ó‰‡-
ÎÓÒfl ˘Â Ô’flÚ¸ ÒÓ˛ÁÌËı ÁÂÏÂÎ¸.

ç¥ÏÂˆ¸Í¥ ÒÓ˛ÁÌ¥ ÁÂÏÎ¥, flÍ ¥ ¯Ú‡ÚË ‚ ëòÄ, ˆ¥ÎÍÓÏ ‡·Ó
ÁÌ‡˜ÌÓ˛ Ï¥Ó˛ ‚¥‰ÔÓ‚¥‰‡˛Ú¸ Á‡ ÔÂ‚Ì¥ „‡ÎÛÁ¥ „ÓÏ‡‰Ò¸ÍÓ„Ó
ÊËÚÚfl, Ì‡ÔËÍÎ‡‰, Á‡ ¯Í¥Î¸ÌËˆÚ‚Ó. îÂ‰Â‡Î¸ÌËÈ Ô‡Î‡-
ÏÂÌÚ ÔÓfl‰ ¥Á ÅÛÌ‰ÂÒÚ‡∂ÓÏ Ï‡π ˘Â È ‰Û„Û Ô‡Î‡ÚÛ – ÅÛÌ-
‰ÂÒ‡Ú. ìfl‰ ÍÓÊÌÓª Ì¥ÏÂˆ¸ÍÓª ÒÓ˛ÁÌÓª Í‡ªÌË ‚ËÒËÎ‡π Ò‚Ó-
ªı ÔÂ‰ÒÚ‡‚ÌËÍ¥‚ ‰Ó ÅÛÌ‰ÂÒ‡ÚÛ, ‰Â Á‡Ú‚Â‰ÊÛ˛Ú¸Òfl ‚Ò¥

– ÍÓÏÔÎÂÍÒÌÂ ‚ËÍÓËÒÚ‡ÌÌfl ÂÍÂ‡ˆ¥ÈÌËı ÂÒÛÒ¥‚,
ÓÁ‚ËÚÓÍ ¥Ì‰ÛÒÚ¥ª ÚÛËÁÏÛ, ‚¥‰ÔÓ˜ËÌÍÛ Ú‡ Î¥ÍÛ‚‡ÌÌfl;

– Û‰ÓÒÍÓÌ‡ÎÂÌÌfl „‡ÎÛÁÂ‚Óª ÒÚÛÍÚÛË ÔÓÏËÒÎÓ‚ÓÒÚË,
ÔËÒÍÓÂÌÌfl ÓÁ‚ËÚÍÛ ÌÓ‚Ëı Ì‡ÛÍÓπÏÌËı, ÂÍÓÎÓ„¥˜ÌÓ ·ÂÁ-
ÔÂ˜ÌËı ‚ËÓ·ÌËˆÚ‚, ÒÛ‰ÌÓ·Û‰Û‚‡ÌÌfl Ú‡ ÒÛ‰ÌÓÂÏÓÌÚÛ, ̃ ‡Ò-
ÚÍÓ‚‡ ÍÓÌ‚ÂÒ¥fl ‚ËÓ·ÌË˜Ëı ÔÓÚÛÊÌÓÒÚÂÈ Ô¥‰ÔËπÏÒÚ‚ ‚¥È-
Ò¸ÍÓ‚Ó-ÔÓÏËÒÎÓ‚Ó„Ó ÍÓÏÔÎÂÍÒÛ ‚ÔÓ‚‡‰ÊÂÌÌfl Û ÔÓÏËÒ-
ÎÓ‚ÓÒÚ¥ ÂÒÛÒÓÁ·Â¥„‡˛˜Ëı ÚÂıÌÓÎÓ„¥È, Ì‡Ò‡ÏÔÂÂ‰ ÂÌÂ-
„Ó- Ú‡ ‚Ó‰ÓÁ·Â¥„‡˛˜Ëı;

– ‰ÓÒfl„ÌÂÌÌfl ‡ˆ¥ÓÌ‡Î¸ÌÓª ÒÔÂˆ¥‡Î¥Á‡ˆ¥ª Û Ò¥Î¸Ò¸ÍÓÏÛ
„ÓÒÔÓ‰‡ÒÚ‚¥, ‡ Ú‡ÍÓÊ ı‡˜Ó‚¥È ¥ ÎÂ„Í¥È ÔÓÏËÒÎÓ‚ÓÒÚË;

– ÓÁ‚ËÚÓÍ ‚ËÌÓ„‡‰‡ÒÚ‚‡ Ú‡ ‚ËÌÓÓ·ÒÚ‚‡;
– ·Û‰¥‚ÌËˆÚ‚Ó Ì‡ÙÚÓ‚Ó„Ó ÚÂÏ¥Ì‡ÎÛ ‚ é‰ÂÒ¥ Ú‡ Ì‡Ù-

ÚÓÔÓ‚Ó‰Û é‰ÂÒ‡-ÅÓ‰Ë;
– ÒÚ‚ÓÂÌÌfl ÇÖá;
– Á‡·ÂÁÔÂ˜ÂÌÌfl äËÏÒ¸ÍÓ„Ó Ô¥‚ÓÒÚÓ‚‡ ÂÌÂ„ÓÂÒÛ-

Ò‡ÏË, ÔÂÂ‚‡ÊÌÓ Á ÌÂÚ‡‰Ëˆ¥ÈÌËı ÂÍÓÎÓ„¥˜ÌÓ ˜ËÒÚËı ‰ÊÂ-
ÂÎ ÂÌÂ„¥ª, ‚Ë¥¯ÂÌÌfl ÔÓ·ÎÂÏ ‚Ó‰ÓÔÓÒÚ‡˜‡ÌÌfl Ú‡ ÓıÓÓ-
ÌË Ï¥ÒˆÂ‚Ëı ‚Ó‰ÌËı ‰ÊÂÂÎ ‚¥‰ ‚ËÒÌ‡ÊÂÌÌfl ¥ Á‡·Û‰ÌÂÌ-
Ìfl;

– ÓÁ‚ËÚÓÍ ¥ ‡ˆ¥ÓÌ‡Î¸ÌÂ ‚ËÍÓËÒÚ‡ÌÌfl ·¥ÓÂÒÛÒ¥‚ Ú‡
ÂÍÂ‡ˆ¥ÈÌËı ÂÒÛÒ¥‚ óÓÌÓ„Ó ÏÓfl;

– ÓÁ‚ËÚÓÍ ÂÍÓÎÓ„¥˜ÌÓ-‰ÂÔÂÒË‚ÌËı ‡‰Ï¥Ì¥ÒÚ‡ÚË‚ÌËı
‡ÈÓÌ¥‚ Á‡ ÛÏÓ‚ Â‡Î¥Á‡ˆ¥ª ÒÔÂˆ¥‡Î¸ÌËı ÔËÓ‰ÓÂ‡·¥Î¥Ú‡-
ˆ¥ÈÌËı ÔÓ„‡Ï ÔÓÎ¥Ô¯ÂÌÌfl ÂÍÓÎÓ„¥˜ÌÓª ÒËÚÛ‡ˆ¥ª.

ï‡Í¥‚˘ËÌ‡
– ÒÚ‚ÓÂÌÌfl ÌÓ‚Ëı Ï¥Òˆ¸ ÔËÍÎ‡‰‡ÌÌfl Ô‡ˆ¥ Û Ò¥Î¸Ò¸Í¥È

Ï¥ÒˆÂ‚ÓÒÚ¥, ÙÓÏÛ‚‡ÌÌfl flÍ¥ÒÌÓ„Ó ÒÓˆ¥‡Î¸ÌÓ„Ó ÒÂÂ‰Ó‚Ë˘‡
Ì‡ ÒÂÎ¥ Á ÏÂÚÓ˛ ‡ÍÚË‚¥Á‡ˆ¥ª ÔÓˆÂÒ¥‚ ‚¥‰Ú‚ÓÂÌÌfl Ì‡ÒÂÎÂÌ-
Ìfl Ú‡ Á‡Í¥ÔÎÂÌÌfl ÏÓÎÓ‰¥ Û Ò¥Î¸Ò¸Í¥È Ï¥ÒˆÂ‚ÓÒÚ¥;

– ÒÚÛÍÚÛÌ‡ ÔÂÂ·Û‰Ó‚‡ ÔÓÏËÒÎÓ‚ÓÒÚË, Ì‡Ò‡ÏÔÂÂ‰
Ï‡¯ËÌÓ·Û‰Û‚‡ÌÌfl, Á ÏÂÚÓ˛ Á·¥Î¸¯ÂÌÌfl ‚ËÔÛÒÍÛ ÚÓ‚‡¥‚
¯ËÓÍÓ„Ó ‚ÊËÚÍÛ, ÍÓÌ‚ÂÒ¥fl ˜‡ÒÚËÌË ‚ËÓ·ÌË˜Ëı ÔÓÚÛÊ-
ÌÓÒÚÂÈ Ô¥‰ÔËπÏÒÚ‚ ‚¥ÈÒ¸ÍÓ‚Ó-ÔÓÏËÒÎÓ‚Ó„Ó ÍÓÏÔÎÂÍÒÛ,
ÁÏ¥ˆÌÂÌÌfl Ï¥Ê„‡ÎÛÁÂ‚Ëı ‚ËÓ·ÌËˆÚ‚ ‰Îfl ÔÓÚÂ· Ï‡¯ËÌÓ-
·Û‰Û‚‡ÌÌfl;

– ÒÚ‚ÓÂÌÌfl ÚÂıÌÓÔ‡Í¥‚ (ÚÂıÌÓÔÓÎ¥Ò¥‚) Ì‡ ·‡Á¥ Ì‡ÛÍÓ-
‚Ó-ÚÂıÌ¥˜ÌÓ„Ó ÔÓÚÂÌˆ¥‡ÎÛ Ï¥ÒÚ‡ ï‡ÍÓ‚‡; ÒÚ‚ÓÂÌÌfl ÇÖá;

– ÚÂıÌ¥˜ÌÂ ÔÂÂÓÒÌ‡˘ÂÌÌfl Ú‡ Ô¥‰‚Ë˘ÂÌÌfl ÂÙÂÍÚË‚ÌÓÒ-
ÚË Ô¥‰ÔËπÏÒÚ‚ Ú‡ÍÚÓÌÓ„Ó ¥ Ò¥Î¸Ò¸ÍÓ„ÓÒÔÓ‰‡Ò¸ÍÓ„Ó Ï‡-
¯ËÌÓ·Û‰Û‚‡ÌÌfl, ‡‚ÚÓÏÓ·¥Î¸ÌÓª, ÂÎÂÍÚÓÌÌÓª Ú‡ ÂÎÂÍÚÓ-
ÚÂıÌ¥˜ÌÓª ÔÓÏËÒÎÓ‚ÓÒÚË;

– ‡ÍÚË‚¥Á‡ˆ¥fl ‰ÂÔÂÒË‚ÌËı ÔËÏ¥Ò¸ÍËı ‡ÈÓÌ¥‚ ̄ ÎflıÓÏ
ÒÚ‚ÓÂÌÌfl ÌÓ‚Ëı ‚Ë‰¥‚ ÂÍÓÌÓÏ¥˜ÌÓª ‰¥flÎ¸ÌÓÒÚË;
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ÙÂ‰Â‡ÚË‚Ì¥ Ûı‚‡ÎË, ˘Ó ÒÚÓÒÛ˛Ú¸Òfl ÒÔ‡‚ ÓÍÂÏËı ÁÂ-
ÏÂÎ¸. ì ÔÓÎ¥ÚË˜ÌÓÏÛ ÒÂÌÒ¥ Ì¥ÏÂˆ¸Í¥ ÒÓ˛ÁÌ¥ ÁÂÏÎ¥ ÌÂ Ú‡Í¥
Ï¥ˆÌ¥, flÍ ‡ÏÂËÍ‡ÌÒ¸Í¥ ¯Ú‡ÚË. ß ‚ÒÂ Ê, ÌÂÁ‚‡Ê‡˛˜Ë Ì‡ ˆÂ,
ÙÂ‰Â‡Î¥ÁÏ ÔÓÏ¥„ ‰ÂˆÂÌÚ‡Î¥ÁÛ‚‡ÚË ‚Î‡‰Û ‚ á‡ı¥‰Ì¥È ç¥-
ÏÂ˜˜ËÌ¥. ßÒÚÓÚÌ¥ ¥¯ÂÌÌfl ÔËÈÏ‡˛Ú¸Òfl ÌÂ ÎË¯Â ‚ ÙÂ‰Â‡-
ÚË‚Ì¥È ÒÚÓÎËˆ¥ ÅÓÌÌ¥, ‡ÎÂ È Û ÒÚÓÎËˆflı ÒÓ˛ÁÌËı Í‡ªÌ. á‡‚-
Ê‰Ë π ÔÂ‚Ì¥ Laender* , Û flÍËı ‚Î‡‰Û Â‡Î¥ÁÛ˛Ú¸ ¥Ì¯¥ Ô‡Ú¥ª,
‡Ì¥Ê Ú¥, ˘Ó Ô‡‚ÎflÚ¸ Ì‡ ÙÂ‰Â‡Î¸ÌÓÏÛ ˘‡·Î¥. çÂ∂‡ÚË‚-
ÌÓ˛ ËÒÓ˛ ˆ¥πª ÒËÒÚÂÏË π ÒÚË‡ÌÌfl ÛÔ‡‚Î¥ÌÒ¸ÍÓª ‚¥‰ÔÓ‚¥-
‰‡Î¸ÌÓÒÚË. çÂÁ‚‡Ê‡˛˜Ë Ì‡ ˆ˛ ‚‡‰Û, ÙÂ‰Â‡Î¥ÁÏ Ï¥ˆÌÓ
‚ÍÓÂÌË‚Òfl ‚ ÔÓÎ¥ÚË˜ÌÛ ÍÛÎ Ú̧ÛÛ á‡ı¥‰ÌÓª ç¥ÏÂ˜˜ËÌË.

üÍ É¥ÚÎÂ Û ç¥ÏÂ˜˜ËÌ¥, Ú‡Í Ò‡ÏÓ ¥ åÛÒÒÓÎ¥Ì¥ ‚ ßÚ‡Î¥ª Á‡Ô-
Ó‚‡‰Ë‚ Ì‡‰Á‚Ë˜‡ÈÌÓ ̂ ÂÌÚ‡Î¥ÁÓ‚‡ÌÛ ÒÚÛÍÚÛÛ ÛÔ‡‚Î¥Ì-
Ìfl. ÄÎÂ Ô¥ÒÎfl ‚¥ÈÌË, ÍÓÎË ·ÛÎ‡ ÔÓ‚ÂÌÛÚ‡ ‰ÂÏÓÍ‡Ú¥fl, ßÚ‡-
Î¥fl Á‡ÎË¯ËÎ‡Òfl ̂ ÂÌÚ‡Î¥ÁÓ‚‡ÌÓ˛ ‰ÂÊ‡‚Ó˛. çÂÓ·ı¥‰Ì¥ÒÚ¸
ÓÁÔÓ‰¥ÎÛ ‚Î‡‰Ë ÚÛÚ ‚¥‰˜Û‚‡ÎË ÒÎ‡·¯Â, Ì¥Ê Û ç¥ÏÂ˜˜ËÌ¥,
ÔÓÁ‡flÍ ÁÎÓ‚ÊË‚‡ÌÌfl åÛÒÒÓÎ¥Ì¥ ‚Ë‰‡‚‡ÎËÒfl ÏÂÌ¯ ÍË˜Û-
˘ËÏË, Ì¥Ê É¥ÚÎÂÓ‚¥. íËÏ Ô‡˜Â, ˘Ó ‚ ßÚ‡Î¥ª ÌÂ ·ÛÎÓ ÊÓ‰ÌËı
ÓÍÛÔ‡ˆ¥ÈÌËı ÒËÎ, ̆ Ó ‚ÔÎË‚‡ÎË · Ì‡ ÙÓÏÛ‚‡ÌÌfl ÌÓ‚Óª ÍÓÌ-
ÒÚËÚÛˆ¥ª, flÍ ̂ Â ÒÚ‡ÎÓÒfl ‚ á‡ı¥‰Ì¥È ç¥ÏÂ˜˜ËÌ¥. èÓ‚ÓπÌÌ‡ ßÚ‡-

Î¥fl Ï‡Î‡ ˆÂÌÚ‡Î¥ÁÓ‚‡ÌÛ ÒËÒÚÂÏÛ ÛÔ‡‚Î¥ÌÌfl Á‡ ‚ËÌflÚÍÓÏ
Ô’flÚË ÔÂËÙÂ¥ÈÌËı Â∂¥ÓÌ¥‚, ÍÓÚËÏ ·ÛÎÓ Ì‡‰‡ÌÓ Ó·ÏÂÊÂ-
ÌÛ ‡‚ÚÓÌÓÏ¥˛ (Ó‰ËÌ ¥Á ÌËı – ë‡‰ËÌ¥fl). Ä∂ÛÏÂÌÚÓÏ Ì‡ ÍÓ-
ËÒÚ¸ Ú‡ÍÓª ‡‚ÚÓÌÓÏ¥ª ·ÛÎË ÒÔÂˆËÙ¥˜Ì¥ ÔÓÚÂ·Ë ˆËı ÚÂÂ-
Ì¥‚, ˘Ó ªı ÌÂ Á‡‚Ê‰Ë ÏÓ„Î‡ Á‡‰Ó‚¥Î¸ÌËÚË ‚¥‰‰‡ÎÂÌ‡ ÒÚÓÎË-
ˆfl.

êÂ∂¥ÓÌ‡Î¥Á‡ˆ¥˛ ˆ¥ÎÓª Í‡ªÌË ·ÛÎÓ ÔÓ‚Â‰ÂÌÓ 1970 ÓÍÛ;
Ò¸Ó„Ó‰Ì¥ ßÚ‡Î¥fl ÔÓ‰¥ÎÂÌ‡ Ì‡ 20 ÓÍÛ„¥‚, ¥Á flÍËı ÍÓÊÂÌ Ï‡π
Ò‚¥È Â∂¥ÓÌ‡Î¸ÌËÈ Ô‡Î‡ÏÂÌÚ ¥ Ú‡ÍËÈ Ò‡ÏËÈ Ûfl‰. óÓÏÛ ‚
ßÚ‡Î¥ª Ú‡Í ‰Ó·Â ÓÁ‚ËÌÛ‚Òfl ÙÂ‰Â‡Î¥ÁÏ? ñ¥Í‡‚‡ ¥˜, ˘Ó
„ÓÎÓ‚ÌËÏ ÔË‚Ó‰ÓÏ ‰Ó ̂ ¸Ó„Ó ·Û‚ ÌÂ Ì‡‰ÎË¯ÓÍ ‚Î‡‰Ë ‚ ̂ ÂÌ-
Ú‡Î¸ÌÓÏÛ Ûfl‰¥ ‚ êËÏ¥, ‡ ‚Î‡ÒÌÂ ªª ÌÂ‰ÓÒÚ‡ÚÌ¥ÒÚ¸. ä‡ªÌ‡
ÒÚÓÎ¥ÚÚflÏË ·ÛÎ‡ Ó·’π‰Ì‡Ì‡ ÍÛÎ Ú̧ÛÌÓ È „ÂÓ„‡Ù¥˜ÌÓ, Ó‰Ì‡Í
Ì¥ÍÓÎË ÌÂ ÔÓÎ¥ÚË˜ÌÓ. ãË¯Â ‚ ‰Û„¥È ÔÓÎÓ‚ËÌ¥ ïIï ÒÚÓÎ¥ÚÚfl
‰¥È¯ÎÓ ‰Ó ÔÓÎ¥ÚË˜ÌÓ„Ó Ó·’π‰Ì‡ÌÌfl, ‡ÎÂ ¥ÒÚÓË˜ÌÓ ÒÙÓÏÓ-
‚‡Ì‡ ÔÓÎ¥ÚË˜Ì‡ ¥ÁÌÓ¥‰Ì¥ÒÚ¸ ÔÓÒÚ¥ÈÌÓ ‚¥‰˜Û‚‡πÚ¸Òfl ‰Ó Ò¸Ó-
„Ó‰Ì¥¯Ì¸Ó„Ó ‰Ìfl. ç‡ÒÂÎÂÌÌfl çÂ‡ÔÓÎfl, ÔËÏ¥ÓÏ, ¥ ‰ÓÒ¥ ÌÂ
Á‡·ÛÎÓ, ̆ Ó ‚ÔÓ‰Ó‚Ê ÒÚÓÎ¥Ú¸ Ï‡ÎÓ ‚Î‡ÒÌÂ ÍÓÓÎ¥‚ÒÚ‚Ó. èË
‰ÛÊÂ ¥ÁÌËı ¥ÒÚÓË˜ÌËı Ú‡‰Ëˆ¥flı ÓÍÂÏËı Â∂¥ÓÌ¥‚ ßÚ‡Î¥ª
ˆÂÌÚ‡Î¸ÌÓÏÛ Ûfl‰Ó‚¥ ÌÂÎÂ„ÍÓ Â‡Î¥ÁÛ‚‡ÚË ‚Î‡‰Û. Ä ÍÓÎË
‰Ó ˆ¸Ó„Ó ‰Ó‰‡ÏÓ ˘Â È ·˛ÓÍ‡ÚË˜ÌÛ ·ÂÁÔÓ‡‰Ì¥ÒÚ¸ ¥ ÍÓ-
ÛÔˆ¥˛, ÚÓ ÎÂ„ÍÓ ÁÓÁÛÏ¥πÏÓ, ˜ÓÏÛ ‰¥ª Ûfl‰Û ‚ êËÏ¥ ˜‡ÒÚÓ* Laender – ÁÂÏÎ¥ (ÔËÏ. ÔÂÂÍÎ‡‰‡˜‡).

– ·Û‰¥‚ÌËˆÚ‚Ó Ó˜ËÒÌËı ÒÔÓÛ‰ ÔÓÚ¥·ÌÓª ÔÓÚÛÊÌÓÒÚË;
– Û‰ÓÒÍÓÌ‡ÎÂÌÌfl ÒÔÂˆ¥‡Î¥Á‡ˆ¥ª Ò¥Î¸Ò¸ÍÓ„ÓÒÔÓ‰‡Ò¸ÍÓ-

„Ó ‚ËÓ·ÌËˆÚ‚‡, Ô¥‰‚Ë˘ÂÌÌfl ÈÓ„Ó ÔÓ‰ÛÍÚË‚ÌÓÒÚË;
– ÒÚ‚ÓÂÌÌfl ÌÓ‚Ëı ÔÓÚÛÊÌÓÒÚÂÈ ‰Îfl ÔÂÂÓ·ÍË Ò¥Î¸-

Ò¸ÍÓ„ÓÒÔÓ‰‡Ò¸ÍÓª ÔÓ‰ÛÍˆ¥ª;
– ÓÁ‚ËÚÓÍ Ú‡ÌÒÔÓÚÌÓª ÏÂÂÊ¥, Á‚’flÁÍÛ;
– ÓÁ¯ËÂÌÌfl ‡ÒÓÚËÏÂÌÚÛ Ú‡ Á·¥Î¸¯ÂÌÌfl ‚ËÔÛÒÍÛ

ÔÓ‰ÛÍˆ¥ª ÔÓÏËÒÎÓ‚ÓÒÚË ·Û‰¥‚ÂÎ¸ÌËı Ï‡ÚÂ¥‡Î¥‚, ÔÓ‰‡Î¸-
¯ËÈ ÓÁ‚ËÚÓÍ ·Û‰¥‚ÂÎ¸ÌÓª ¥Ì‰ÛÒÚ¥ª;

– ÔÓÎ¥Ô¯ÂÌÌfl ÂÍÓÎÓ„¥˜ÌÓª ÒËÚÛ‡ˆ¥ª.
II. ëÓˆ¥‡Î¸Ì‡ ÔÓÎ¥ÚËÍ‡
ÑÂÊ‡‚ÌÛ Â∂¥ÓÌ‡Î¸ÌÛ ÔÓÎ¥ÚËÍÛ ÔÓÚ¥·ÌÓ ÒÔflÏÓ‚Û‚‡-

ÚË Ì‡ Ô¥‰‚Ë˘ÂÌÌfl Ï‡ÚÂ¥‡Î¸ÌÓ„Ó ‰Ó·Ó·ÛÚÛ Ì‡ÒÂÎÂÌÌfl,
Ï¥ÊÂ∂¥ÓÌ‡Î¸ÌÂ ‚Ë¥‚Ì˛‚‡ÌÌfl ÛÏÓ‚ ÈÓ„Ó ÊËÚÚπ‰¥flÎ¸ÌÓÒ-
ÚË, Á‡·ÂÁÔÂ˜ÂÌÌfl ‚ËÒÓÍËı ÒÓˆ¥‡Î¸ÌËı ÒÚ‡Ì‰‡Ú¥‚. ñfl ÔÓÎ¥-
ÚËÍ‡ ÔÂÂ‰·‡˜‡π ÔÓÂÚ‡ÔÌÂ ‚ÊËÚÚfl ÍÓÏÔÎÂÍÒÛ Á‡ıÓ‰¥‚ ̆ Ó‰Ó
ÒÚ‚ÓÂÌÌfl ÂÙÂÍÚË‚ÌÓª ÒËÒÚÂÏË ÒÓˆ¥‡Î¸ÌÓ„Ó Á‡ıËÒÚÛ Ú‡ ÒÓ-
ˆ¥‡Î¸ÌÓ„Ó Á‡·ÂÁÔÂ˜ÂÌÌfl Ì‡ÒÂÎÂÌÌfl, ÁÓÍÂÏ‡:

– Á‡ÔÓ‚‡‰ÊÂÌÌfl π‰ËÌËı ÒÓˆ¥‡Î¸ÌËı ÒÚ‡Ì‰‡Ú¥‚ ÔÓÒÎÛ„
Û Í‡ªÌ¥ Ì‡ Á‡Ò‡‰‡ı Ì‡ÛÍÓ‚Ó Ó·∂ÛÌÚÓ‚‡ÌËı ÌÓÏ‡ÚË‚¥‚
·˛‰ÊÂÚÌÓª Á‡·ÂÁÔÂ˜ÂÌÓÒÚË Ó‰ÌÓ„Ó ÊËÚÂÎfl Á ‚‡ıÛ‚‡ÌÌflÏ
ÓÒÓ·ÎË‚ÓÒÚÂÈ ÓÁ‚ËÚÍÛ ÍÓÊÌÓ„Ó Â∂¥ÓÌÛ;

– ‰ÂˆÂÌÚ‡Î¥Á‡ˆ¥fl ÒÓˆ¥‡Î¸ÌÓª ÔÓÎ¥ÚËÍË Ú‡ ÔÂÂÓÁÔÓ‰¥Î
ÔÓ‚ÌÓ‚‡ÊÂÌ¸ Û ªª Á‰¥ÈÒÌÂÌÌ¥ Ï¥Ê ˆÂÌÚÓÏ ¥ Â∂¥ÓÌ‡ÏË Ì‡
ÍÓËÒÚ¸ Â∂¥ÓÌ¥‚ Á ÏÂÚÓ˛ Á‡·ÂÁÔÂ˜ÂÌÌfl ÂÙÂÍÚË‚ÌÓ„Ó È ÓÔ-
ÚËÏ‡Î¸ÌÓ„Ó ªª ÙÛÌÍˆ¥ÓÌÛ‚‡ÌÌfl flÍ ÓÒÌÓ‚ÌÓ„Ó ÒÔÓÒÓ·Û, ¥ÌÒÚÛ-
ÏÂÌÚÛ Â„ÛÎ˛‚‡ÌÌfl ÒÓˆ¥‡Î¸ÌÓ„Ó ÓÁ‚ËÚÍÛ;

– ÛÒÛÌÂÌÌfl ‰ËÒ·‡Î‡ÌÒÛ Ï¥Ê ·˛‰ÊÂÚÌËÏË ÔÓ‚ÌÓ‚‡ÊÂÌ-
ÌflÏË Ú‡ ÁÓ·Ó‚’flÁ‡ÌÌflÏË ‰ÂÊ‡‚ÌËı ¥ Ï¥ÒˆÂ‚Ëı Ó„‡Ì¥‚ ‚Î‡-
‰Ë ¯ÎflıÓÏ ˜¥ÚÍÓ„Ó ÓÁÔÓ‰¥ÎÛ ÒÓˆ¥‡Î¸ÌËı ÙÛÌÍˆ¥È ¥ ÔÓ‚ÌÓ-
‚‡ÊÂÌ¸ Ï¥Ê Ó„‡Ì‡ÏË ‚ËÍÓÌ‡‚˜Óª ‚Î‡‰Ë Ú‡ Ï¥ÒˆÂ‚Ó„Ó Ò‡-
ÏÓ‚fl‰Û‚‡ÌÌ¥, Á‡ÔÓ‚‡‰ÊÂÌÌfl π‰ËÌËı ÒÚ‡Ì‰‡Ú¥‚ Û ‡Á¥
ÙÓÏÛ‚‡ÌÌfl ÒÓˆ¥‡Î¸ÌÓª ˜‡ÒÚËÌË Â∂¥ÓÌ‡Î¸ÌËı ·˛‰ÊÂÚ¥‚;

– ÔÓÒËÎÂÌÌfl ÓÎ¥ Â∂¥ÓÌ‡Î¸ÌËı Ó„‡Ì¥‚ ‚Î‡‰Ë Û ÙÓÏÛ-
‚‡ÌÌ¥ ÒÓˆ¥‡Î¸ÌËı ·˛‰ÊÂÚ¥‚ Ì‡ ‚Î‡ÒÌ¥È Ù¥Ì‡ÌÒÓ‚¥È ·‡Á¥, Û‰ÓÒ-
ÍÓÌ‡ÎÂÌÌfl ÏÂı‡Ì¥ÁÏÛ Á‡ÎÛ˜ÂÌÌfl Ú‡ÌÒÙÂÚ¥‚ (‰ÓÚ‡ˆ¥È Ú‡
ÒÛ·‚ÂÌˆ¥È) Á Û‡ıÛ‚‡ÌÌflÏ Â‡Î¸ÌÓª ÔÓ‰‡ÚÍÓÒÔÓÏÓÊÌÓÒÚË
Â∂¥ÓÌ¥‚;

– Û‡ıÛ‚‡ÌÌfl ‰ÂÏÓ„‡Ù¥˜ÌÓª, „‡ÎÛÁÂ‚Óª Ú‡ ̂ ¥ÌÓ‚Óª ÍÓÌ’-
˛ÌÍÚÛË Û ‡Á¥ ‚ËÁÌ‡˜ÂÌÌfl Â∂¥ÓÌ‡Î¸ÌËı ¥‚Ì¥‚ ÒÓˆ‚ËÔÎ‡Ú
˜ÂÂÁ ÒÚ‚ÓÂÌÌfl π‰ËÌÓª ·‡ÁË ‰‡ÌËı ÓÚËÏÛ‚‡˜¥‚ ÒÓˆ¥‡Î¸ÌÓª
‰ÓÔÓÏÓ„Ë ‚Ò¥ı ‚Ë‰¥‚, ÔÓÒËÎÂÌÌfl ÍÓÌÚÓÎ˛ Á‡ ÌÂÎÂ„‡Î¸ÌÓ˛
ÚÛ‰Ó‚Ó˛ ‰¥flÎ¸Ì¥ÒÚ˛; ÒÚ‚ÓÂÌÌfl π‰ËÌÓª ÏÂÂÊ¥ ˆÂÌÚ¥‚
Ì‡‰‡ÌÌfl ÒÓˆ¥‡Î¸ÌÓª ‰ÓÔÓÏÓ„Ë Á‡ Â∂¥ÓÌ‡Î¸ÌËÏ ÔËÌˆËÔÓÏ;
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ЮР¢ ШТАЙНЕР
ЕВРОПЕЙСЬКА
ДЕМОКРАТІЯ
І ФЕДЕРАЛІЗМ

·ÂÁÛÒÔ¥¯Ì¥. ëÔ‡‚ÊÌ¥Ï ÚÓÚ‡Î¥Á‡ÚÓÓÏ Â∂¥ÓÌ‡Î¥Á‡ˆ¥ª π Ì‡-
‰¥fl, ˘Ó Ì‡·ÎËÊÂÌÌfl ÛÔ‡‚Î¥ÌÌfl ‰Ó „ÓÏ‡‰flÌ Á·¥Î¸¯ËÚ¸
ÂÁÛÎ Ú̧‡ÚË‚Ì¥ÒÚ¸ ÈÓ„Ó ÔÓ˜ËÌ‡Ì¸. í¥πª Ê ‡∂ÛÏÂÌÚ‡ˆ¥ª ‚ÊË-
‚‡˛Ú¸ ¥ ‚ ÄÏÂËˆ¥, ÍÓÎË È‰ÂÚ¸Òfl ÔÓ ‰ÂÎÂ„Û‚‡ÌÌfl ÓÍÂÏËÏ
¯Ú‡ÚÓÏ ˜‡ÒÚËÌË ÔÂÓ∂‡ÚË‚ ÙÂ‰Â‡Î¸ÌÓª ‚Î‡‰Ë.

ç¥ıÚÓ ‚ ßÚ‡Î¥ª ÌÂ ÏÓÊÂ Á ÔÂ‚Ì¥ÒÚ˛ ÒÍ‡Á‡ÚË, Ì‡ÒÍ¥Î¸ÍË
ÛÒÔ¥¯ÌÓ˛ ·Û‰Â Â∂¥ÓÌ‡Î¥Á‡ˆ¥fl. èÓ˜‡ÚÍÓ‚¥ ‰ÓÒÎ¥‰ÊÂÌÌfl Á‡Ò-
‚¥‰˜ËÎË, ˘Ó ‰ÂflÍ¥ Â∂¥ÓÌË, ‰¥˛˜Ë flÍ ÌÂÁ‡ÎÂÊÌ¥ ‡‰Ï¥Ì¥ÒÚ‡-
ÚË‚Ì¥ Ó‰ËÌËˆ¥, ÛÒÔ¥¯ÌÓ ÔÓ‚Ó‰flÚ¸ ‡‚ÚÓÌÓÏÌÛ ÔÓÎ¥ÚËÍÛ. íÓ
Ê ˜Ë ÏÓÊÌ‡ ‰¥˛˜ËÈ ¥Ú‡Î¥ÈÒ¸ÍËÈ Ûfl‰ ÓÍÂÒÎËÚË flÍ ÙÂ‰Â-
‡Î¸ÌËÈ? ßÚ‡Î¥ÈÒ¸Í¥ Â∂¥ÓÌË ÒÎ‡·Í¥ ÔÓ¥‚ÌflÌÓ Á ‡ÏÂËÍ‡Ì-
Ò¸ÍËÏË ¯Ú‡Ú‡ÏË È Ì¥ÏÂˆ¸ÍËÏË ÁÂÏÎflÏË. áÓÍÂÏ‡, ªı ‡‚ÚÓ-
ÌÓÏ¥ª ‰ÛÊÂ ¯ÍÓ‰ËÚ¸ ÚÓÈ Ù‡ÍÚ, ˘Ó Ï‡ÈÊÂ ‚Ò¥ ‰ÓıÓ‰Ë ÓÚË-
ÏÛ˛Ú¸Òfl Á ÔÓ‰‡ÚÍ¥‚, ÍÓÚ¥ Á·Ë‡π ˆÂÌÚ‡Î¸ÌËÈ Ûfl‰, ‡ ÌÂ
Ò‡Ï¥ Â∂¥ÓÌË. á ¥Ì¯Ó„Ó ·ÓÍÛ, Â∂¥ÓÌ‡Î¸Ì¥ ‚Î‡ÒÚ¥ Ó·Ë‡˛Ú¸-
Òfl Ï¥ÒˆÂ‚ËÏË ‚Ë·ÓˆflÏË, ‡ ÌÂ ÔËÁÌ‡˜‡˛Ú¸Òfl ˆÂÌÚ‡Î¸-
ÌËÏ Ûfl‰ÓÏ. í‡ÍËÏ ̃ ËÌÓÏ, ßÚ‡Î¥˛ ÏÓÊÌ‡ ÓÍÂÒÎËÚË flÍ ‰Â-
Ê‡‚Û Á ˆÂÌÚ‡Î¥ÁÓ‚‡ÌËÏ ÙÂ‰Â‡ÚË‚ÌËÏ ÛÔ‡‚Î¥ÌÌflÏ ‚
Á‡ÎÂÊÌÓÒÚ¥ ‚¥‰ ÔËÈÌflÚËı ÍËÚÂ¥ª‚. èÓÎ¥ÚÓÎÓ„ ÄÂÌ‰ ã¥È-
Ô„‡Ú, Ó˜Â‚Ë‰ÌÓ, Ï‡π ‡ˆ¥˛, ÍÎ‡ÒËÙ¥ÍÛ˛˜Ë ßÚ‡Î¥˛ flÍ ‰Â-
Ê‡‚Û Á ˆÂÌÚ‡Î¥ÁÓ‚‡ÌÓ˛ ‚Î‡‰Ó˛, ÔÓÁ‡flÍ ‡‚ÚÓÌÓÏ¥fl Â∂¥Ó-
Ì¥‚ ˘Â ÌÂ ‰ÓÒÚ‡ÚÌ¸Ó ∂‡‡ÌÚÛπÚ¸Òfl ÍÓÌÒÚËÚÛˆ¥π˛.

ç‡ÒÚÛÔÌ‡ Í‡ªÌ‡ Á Ï¥ˆÌËÏË ÙÂ‰Â‡ÚË‚ÌËÏË ÚÂÌ‰ÂÌˆ¥-
flÏË – ßÒÔ‡Ì¥fl. î‡ÌÒ¥ÒÍÓ î‡ÌÍÓ, flÍ ¥ ÈÓ„Ó Ù‡¯ËÒÚÒ¸Í¥ ÔË-
flÚÂÎ¥ É¥ÚÎÂ ¥ åÛÒÒÓÎ¥Ì¥, ÒÚ‚ÓË‚ ÒËÎ¸ÌÓ ˆÂÌÚ‡Î¥ÁÓ‚‡ÌÂ
ÛÔ‡‚Î¥ÌÌfl. äÓÎË Ô¥ÒÎfl ÈÓ„Ó Í‡ıÛ 1975 ÓÍÛ ‚ÂÌÛÎ‡Òfl
‰ÂÏÓÍ‡Ú¥fl, Â∂¥ÓÌË ÌÂ„‡ÈÌÓ ÔÓ˜‡ÎË ‚ËÏ‡„‡ÚË ‚¥‰ ̂ ÂÌÚ‡Î¸-
ÌËı ‚Î‡ÒÚÂÈ ‡‚ÚÓÌÓÏ¥ª. ÇËÏÓ„Ë, ‡Ì¥¯Â ÔË‰Û¯Û‚‡Ì¥ î‡Ì-
ÍÓ, ÏÓÊÌ‡ ·ÛÎÓ ÔÓÒÚ‡‚ËÚË Ì‡ ÔÓfl‰ÓÍ ‰ÂÌÌËÈ Ô¥ÒÎfl Á‡ÔÓ-
‚‡‰ÊÂÌÌfl ‰ÂÏÓÍ‡ÚË˜ÌÓª ÙÓÏË ÛÔ‡‚Î¥ÌÌfl. ÑÓÏ‡„‡ÌÌfl
·¥Î¸¯Óª ‡‚ÚÓÌÓÏ¥ª, ÔË˜ÓÏÛ ¥ÌÓ‰¥ ‰ÛÊÂ ¥ÁÌ¥, Ï‡˛Ú¸, ÁÓÍÂ-
Ï‡, Ï¥ÒˆÂ Û ÔÓ‚¥Ìˆ¥ª ·‡ÒÍ¥‚, ÍÛÎ Ú̧ÛÌ‡ Ú‡‰Ëˆ¥fl flÍÓª ÔËÌ-
ˆËÔÓ‚Ó ‚¥‰¥ÁÌflπÚ¸Òfl ‚¥‰ ¥ÒÔ‡ÌÒ¸ÍÓª ÍÛÎ Ú̧ÛË. Å‡ÒÍÒ¸ÍÛ
ÔÓ·ÎÂÏÛ ˘Â ·¥Î¸¯Â ÛÒÍÎ‡‰Ì˛π Ù‡ÍÚ, ˘Ó ·‡ÒÍË Ì‡ÒÂÎfl-
˛Ú¸ Ù‡ÌˆÛÁ¸Í¥ ÔËÍÓ‰ÓÌÌ¥ Â∂¥ÓÌË. ßÌ¯¥ ¥ÒÔ‡ÌÒ¸Í¥ ÔÓ‚¥Ì-
ˆ¥ª, ÒÍ‡Ê¥ÏÓ, ä‡Ú‡ÎÓÌ¥fl È ÄÌ‰‡ÎÛÁ¥fl, ÚÂÊ ıÓ˜ÛÚ¸ ‡‚ÚÓÌÓÏ¥ª,
ıÓ˜‡ ÒÔ‡‚Ë ·‡ÒÍ¥‚ ˜‡ÒÚ¥¯Â ÔÓÚ‡ÔÎfl˛Ú¸ Ì‡ ÒÚÓ¥ÌÍË ÔÂ-
ÒË.

ì ÇÂÎËÍÓ·ËÚ‡Ì¥ª ̂ ÂÌÚ‡Î¥ÁÓ‚‡ÌÂ ÛÔ‡‚Î¥ÌÌfl ÚÂÊ ÓÔË-
ÌËÎÓÒfl ÔÂÂ‰ ÔÓ·ÎÂÏÓ˛ ÂÌÂ„¥ÈÌËı ‚ËÏÓ„ ¥Á ·ÓÍÛ Â∂¥Ó-
Ì‡Î¸ÌËı Ûı¥‚. ñ¥ ‚ËÏÓ„Ë ‚ËÒÛ‚‡˛Ú¸ ÔÂÂ‰Ó‚Ò¥Ï ¯ÓÚÎ‡Ì-
‰ˆ¥, ‚‡ÎÎ¥Èˆ¥ È Í‡ÚÓÎËÍË Á è¥‚Ì¥˜ÌÓª ßÎ‡Ì‰¥ª. ïÓ˜‡ ÓÙ¥ˆ¥ÈÌ‡
Ì‡Á‚‡ ÇÂÎËÍÓ·ËÚ‡Ì¥ª È Á‚Û˜ËÚ¸: ëÔÓÎÛ˜ÂÌÂ äÓÓÎ¥‚ÒÚ‚Ó
ÇÂÎËÍÓª ÅËÚ‡Ì¥ª Ú‡ è¥‚Ì¥˜ÌÓª ßÎ‡Ì‰¥ª, ÎË¯Â ˜‡Ò ÔÓÍ‡ÊÂ,

– ÓÁ¯ËÂÌÌfl Ô‡ÍÚËÍË ·Û‰¥‚ÌËˆÚ‚‡ ÊËÚÎ‡ Á‡ ÔËÌˆË-
Ô‡ÏË åÜä, Á‡·ÂÁÔÂ˜ÂÌÌfl Ï‡ÍÒËÏ‡Î¸ÌÓ ÔÓ‚ÌÓ„Ó ‚ËÍÓËÒ-
Ú‡ÌÌfl ÊËÚÎÓ‚Ó„Ó ÙÓÌ‰Û, Á‡ÔÓ‚‡‰ÊÂÌÌfl Ô‡ÍÚËÍË ÔÓ‚Â-
‰ÂÌÌfl ÍÓÌÍÛÒ¥‚ Ì‡ ÈÓ„Ó ÂÏÓÌÚ Ú‡ ‚¥‰·Û‰Ó‚Û; ÓÁ‚ËÚÓÍ
ËÌÍÛ ÊËÚÎ‡ ¯ÎflıÓÏ Ì‡‰‡ÌÌfl ‰Ó‚„ÓÚÂÏ¥ÌÓ‚Ëı ˆ¥Î¸Ó‚Ëı
ÍÂ‰ËÚ¥‚ Ì‡ÒÂÎÂÌÌ˛ Á ÍÓ¯Ú¥‚ Ï¥ÒˆÂ‚Ëı ·˛‰ÊÂÚ¥‚;

– ¥Ì‚ÂÒÚÛ‚‡ÌÌfl Ú‡ Ô¥Î¸„Ó‚Â ÍÂ‰ËÚÛ‚‡ÌÌfl ÒÚ‚ÓÂÌÌfl
ÌÓ‚Ëı Ó·Ó˜Ëı Ï¥Òˆ¸ Û Â∂¥ÓÌ‡ı, ‰Â π Á‡„ÓÁ‡ Ï‡ÒÓ‚Ó„Ó ·ÂÁ-
Ó·¥ÚÚfl (ÏÓÌÓÙÛÌÍˆ¥ÓÌ‡Î¸Ì¥ ÏÂÚ‡ÎÛ„¥ÈÌ¥, „¥ÌË˜Ó-‚Ë‰Ó·Û‚-
Ì¥ Ú‡ ÂÌÂ„ÂÚË˜Ì¥ ˆÂÌÚË ÑÓÌ·‡ÒÛ ¥ èË‰Ì¥ÔÓ‚’fl);

– Ì‡‰‡ÌÌfl ‡ÍÚË‚ÌÓª ‰ÂÊ‡‚ÌÓª Ô¥‰ÚËÏÍË Ô¥‰ÔËπÏ-
ÒÚ‚‡Ï, ˘Ó ÒÚ‚Ó˛˛Ú¸ ‰Ó‰‡ÚÍÓ‚¥ Ó·Ó˜¥ Ï¥Òˆfl Ú‡ ‚ËÔÛÒÍ‡-
˛Ú¸ ÔÓ‰ÛÍˆ¥˛ Ô¥‰‚Ë˘ÂÌÓª ÒÓˆ¥‡Î¸ÌÓª ÁÌ‡˜ËÏÓÒÚË.

III. ÖÍÓÎÓ„¥˜Ì‡ ÔÓÎ¥ÚËÍ‡
ÑÂÊ‡‚Ì‡ Â∂¥ÓÌ‡Î¸Ì‡ ÔÓÎ¥ÚËÍ‡ ∂ÛÌÚÛ‚‡ÚËÏÂÚ¸Òfl Ì‡

ÔËÌˆËÔ‡ı ÒÚ‡ÎÓ„Ó ÓÁ‚ËÚÍÛ ¥ ·Û‰Â ÒÔflÏÓ‚‡Ì‡ Ì‡ ÒÚ‚Ó-
ÂÌÌfl ÂÍÓÎÓ„¥˜ÌÓ ·ÂÁÔÂ˜ÌËı ÛÏÓ‚ ÔÓÊË‚‡ÌÌfl Ì‡ÒÂÎÂÌÌfl,
Á·ÂÂÊÂÌÌfl Ú‡ ‚¥‰Ú‚ÓÂÌÌfl ÔËÓ‰ÌËı ÂÒÛÒ¥‚ Í‡ªÌË.

è¥ÓËÚÂÚÌÂ Á‡‚‰‡ÌÌfl Â∂¥ÓÌ‡Î¸ÌÓª ÂÍÓÎÓ„¥˜ÌÓª ÔÓÎ¥ÚË-
ÍË – Á‡ ‰ÓÔÓÏÓ„Ó˛ Ó„‡Ì¥Á‡ˆ¥ÈÌÓ-ÂÍÓÌÓÏ¥˜ÌËı, ÌÓÏ‡ÚË‚-
ÌÓ-Ô‡‚Ó‚Ëı, Ì‡ÛÍÓ‚Ó-ÚÂıÌ¥˜ÌËı ÔËÓ‰ÓÓıÓÓÌÌËı Á‡ıÓ‰¥‚
ÒÔÓ‚¥Î¸ÌËÚË ÚÂÏÔË ÔÓ„¥¯ÂÌÌfl ÒÚ‡ÌÛ ÔËÓ‰ÌÓ„Ó ÒÂÂ‰Ó-

‚Ë˘‡ ¥ Á‡·ÂÁÔÂ˜ËÚË ÔÂÂ‰ÛÏÓ‚Ë ‰Îfl ‡ÍÚË‚¥Á‡ˆ¥ª ÔËÓ‰ÓÓ-
ıÓÓÌÌÓª ‰¥flÎ¸ÌÓÒÚË Á¥ ÒÚ‡·¥Î¥Á‡ˆ¥ª ¥ ÔÓÒÚÛÔÓ‚Ó„Ó ÔÓÎ¥Ô¯ÂÌ-
Ìfl ÂÍÓÎÓ„¥˜ÌÓª ÒËÚÛ‡ˆ¥ª ‚ Â∂¥ÓÌ‡ı. ÑÎfl ‚Ë¥¯ÂÌÌfl ˆ¸Ó„Ó
Á‡‚‰‡ÌÌfl ÚÂ·‡:

– Á‡·ÂÁÔÂ˜ËÚË ÓÔÚËÏ‡Î¸ÌËÈ ÓÁÔÓ‰¥Î ÙÛÌÍˆ¥È Û ÒÙÂ¥
ÓıÓÓÌË Ì‡‚ÍÓÎË¯Ì¸Ó„Ó ÒÂÂ‰Ó‚Ë˘‡ Ï¥Ê ‚Î‡‰ÌËÏË ÒÚÛÍ-
ÚÛ‡ÏË ¥ÁÌËı ¥‚Ì¥‚ ¥ ÔËÓ‰ÓÓıÓÓÌÌËÏË Ó„‡Ì‡ÏË, Ì‡-
Î‡„Ó‰ËÚË ÂÙÂÍÚË‚Ì¥ ÔÓˆÂ‰ÛË ‚Á‡πÏÓ‰¥ª Ï¥Ê ÌËÏË;

– ÂÍÓÎÓ„¥ÁÛ‚‡ÚË ÒËÒÚÂÏÛ ‰ÂÊ‡‚ÌÓ„Ó ÛÔ‡‚Î¥ÌÌfl ¥ Ï¥Ò-
ˆÂ‚Ó„Ó Ò‡ÏÓ‚fl‰Û‚‡ÌÌfl: Á‡·ÂÁÔÂ˜ËÚË ÂÍÓÎÓ„¥˜ÌÛ Â„Î‡-
ÏÂÌÚ‡ˆ¥˛ ÂÍÓÌÓÏ¥˜ÌËı ÂÙÓÏ Ì‡ ÂÚ‡Ô¥ ÔËÈÌflÚÚfl Á‡ÍÓ-
ÌÓ‰‡‚˜Ëı ¥ ÌÓÏ‡ÚË‚ÌËı ‡ÍÚ¥‚, Á‡ÔÓ‚‡‰ËÚË ÂÍÒÔÂÚËÁÛ
ÔÓÂÍÚ¥‚ ÛÔ‡‚Î¥ÌÒ¸ÍËı ¥¯ÂÌ¸ Ó·Î‡ÒÌËı ¥ Ï¥ÒˆÂ‚Ëı Ó„‡-
Ì¥‚ ‚Î‡‰Ë;

– ÔÓ‚ÂÒÚË ÍÓÏÔÎÂÍÒ Á‡ıÓ‰¥‚ Á Û‰ÓÒÍÓÌ‡ÎÂÌÌfl ÒËÒÚÂÏË
ÒÔÓÒÚÂÂÊÂÌ¸ (ÏÓÌ¥ÚÓËÌ„Û) Á‡ ÒÚ‡ÌÓÏ ÔËÓ‰ÌÓ„Ó ÒÂÂ-
‰Ó‚Ë˘‡ ¥ ÒÚ‚ÓÂÌÌfl Â∂¥ÓÌ‡Î¸ÌËı ·‡ÌÍ¥‚ ÂÍÓÎÓ„¥˜ÌÓª ¥ÌÙÓ-
Ï‡ˆ¥ª,

– ÒÚ‚ÓËÚË Ì‡ÛÍÓ‚Ó-ÏÂÚÓ‰Ë˜ÌÛ ·‡ÁÛ ÔËÓ‰ÓÓıÓÓÌÌÓª
‰¥flÎ¸ÌÓÒÚË ‚ Â∂¥ÓÌ‡ı Á ‚ËÍÓËÒÚ‡ÌÌflÏ ÂÁÛÎ Ú̧‡Ú¥‚ „ÓÚÓ-
‚Ëı ÓÁÓ·ÓÍ ¥ ÔÓ‚Â‰ÂÌÌflÏ ‰Ó‰‡ÚÍÓ‚Ëı Ì‡ÛÍÓ‚Ëı ‰ÓÒÎ¥-
‰ÊÂÌ¸;
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Ì‡ÒÍ¥Î¸ÍË ˆfl Í‡ªÌ‡ ÁÏÓÊÂ ·ÛÚË Ó·’π‰Ì‡ÌÓ˛. ÅÂÁ ÒÛÏÌ¥‚Û,
¥Î‡Ì‰Ò¸Í¥ Í‡ÚÓÎËÍË ·ÓflÚ¸Òfl Á‡ ÌÂÁ‡ÎÂÊÌ¥ÒÚ¸ ‚¥‰ ÇÂÎË-
ÍÓ·ËÚ‡Ì¥ª È ‚ÓÁÁ’π‰Ì‡ÌÌfl Á êÂÒÔÛ·Î¥ÍÓ˛ ßÎ‡Ì‰¥π˛. ì
òÓÚÎ‡Ì‰¥ª Ú‡ Ç‡ÎÎ¥ª È‰ÂÚ¸Òfl ÔÂÂ‰Ó‚Ò¥Ï ÔÓ ÓÁ¯ËÂÌÌfl
‡‚ÚÓÌÓÏ¥ª, ‡ÎÂ È ÚÛÚ ‰ÂıÚÓ Ô‡„ÌÂ ÔÓ‚ÌÓª ÌÂÁ‡ÎÂÊÌÓÒÚË.
èËÍÎ‡‰Ë ßÒÔ‡Ì¥ª Ú‡ ÇÂÎËÍÓ·ËÚ‡Ì¥ª Ò‚¥‰˜‡Ú¸: ÙÂ‰Â‡ÚË‚-
Ì¥ ÚÂÌ‰ÂÌˆ¥ª ÏÓÊÛÚ¸ Ú‡Í ÔÓÒËÎËÚËÒfl, ˘Ó Â‡Î¸ÌËÏ ‚ËıÓ-
‰ÓÏ ÒÚ‡ÌÂ ‚¥‰ÓÍÂÏÎÂÌÌfl. ñfl ÔÓ·ÎÂÏ‡ ·ÛÎ‡ ‡ÍÚÛ‡Î¸Ì‡ ¥
‚ ëòÄ Ô¥‰ ˜‡Ò „ÓÏ‡‰flÌÒ¸ÍÓª ‚¥ÈÌË, ÍÓÎË è¥‚Ì¥˜ ‚Ó˛‚‡Î‡
Á è¥‚‰ÌÂÏ Á‡ Ô‡‚Ó äÓÌÙÂ‰Â‡ˆ¥ª Ì‡ ‚Ëı¥‰ ¥Á ‰ÂÊ‡‚ÌÓ„Ó
ëÓ˛ÁÛ.

í‡‰Ëˆ¥ÈÌÓ Ì‡ÈˆÂÌÚ‡Î¥ÁÓ‚‡Ì¥¯Ó˛ ‰ÂÊ‡‚Ó˛ Û Ö‚Ó-
Ô¥ Á‡‚Ê‰Ë ·ÛÎ‡ î‡Ìˆ¥fl – «π‰ËÌËÈ Ì‡Ó‰». éÒÌÓ‚‡ Ô¥‰ ̂ ÂÌ-
Ú‡Î¥ÁÓ‚‡ÌÛ ÒÚÛÍÚÛÛ ªª ‚Î‡‰Ë ·ÛÎ‡ Á‡ÍÎ‡‰ÂÌ‡ ˘Â ‚ ˜‡ÒË
‡·ÒÓÎ˛ÚËÁÏÛ ·Û·ÓÌÒ¸ÍËı ÍÓÓÎ¥‚, ‡ Ô¥ÁÌ¥¯Â ÁÏ¥ˆÌÂÌ‡
Ô‡‚Î¥ÌÌflÏ ç‡ÔÓÎÂÓÌ‡ I Ú‡ ç‡ÔÓÎÂÓÌ‡ III. ÇÌ‡ÒÎ¥‰ÓÍ ˆËı
¥ÒÚÓË˜ÌËı ÔÓ‰¥È è‡ËÊ Ú‡Í ‰ÓÏ¥ÌÛπ Ì‡‰ Í‡ªÌÓ˛, flÍ ÊÓ‰-
Ì‡ ¥Á Â‚ÓÔÂÈÒ¸ÍËı ÒÚÓÎËˆ¸. Ç¥Ì ÌÂ Ú¥Î¸ÍË ÔÓÎ¥ÚË˜ÌËÈ, ‡ÎÂ,
ÁÌ‡˜ÌÓ˛ Ï¥Ó˛, È ÍÛÎ Ú̧ÛÌËÈ, ¥ÌÚÂÎÂÍÚÛ‡Î¸ÌËÈ Ú‡ ÂÍÓÌÓ-
Ï¥˜ÌËÈ ̂ ÂÌÚ î‡Ìˆ¥ª. å‡ÈÊÂ ÍÓÊÌËÈ ̃ ÂÚ‚ÂÚËÈ Ù‡ÌˆÛÁ
ÊË‚Â Û ÒÚÓÎËˆ¥ Í‡ªÌË. ßÁ è‡ËÊ‡ Ì‡ Â¯ÚÛ î‡Ìˆ¥ª ˜‡ÒÚÓ
‰Ë‚ÎflÚ¸Òfl Á‚ÂıÌ¸Ó, flÍ Ì‡ ÔÓ‚¥Ìˆ¥˛.

ÑÂÔ‡Ú‡ÏÂÌÚË, Ì‡ flÍ¥ ÔÓ‰¥ÎÂÌ‡ î‡Ìˆ¥fl, ÌÂ fl‚Îfl˛Ú¸
ÒÓ·Ó˛ ˆÂÌÚ¥‚ Ï¥ÒˆÂ‚Ó„Ó Ò‡ÏÓ‚fl‰Û‚‡ÌÌfl, ‡ π ‚Ò¸Ó„Ó ÎË¯
·˛ÓÍ‡ÚË˜ÌËÏË ÓÍÛ„‡ÏË ˆÂÌÚ‡Î¥ÁÓ‚‡ÌÓ„Ó ÛÔ‡‚Î¥ÌÌfl.
ì ˆ¥Î¥È î‡Ìˆ¥ª Ì‡ Ûfl‰Ó‚Ëı ·Û‰ËÌÍ‡ı ‰‡ÂÏÌÓ ·ÛÎÓ · ¯Û-
Í‡ÚË Â∂¥ÓÌ‡Î¸ÌËı Ô‡ÔÓ¥‚ – ‚Ë‚¥¯Û˛Ú¸Òfl ÎË¯Â ÒËÌ¸Ó-·¥ÎÓ-
˜Â‚ÓÌ¥ Ì‡ˆ¥ÓÌ‡Î¸Ì¥ ÒÚfl„Ë. ÄÎÂ Ì‡‚¥Ú¸ Û ̂ ¥È Í‡ªÌ¥ Â∂¥ÓÌ‡Î¸Ì¥
ÛıË ÔÓ˜‡ÎË ‰ÓÏ‡„‡ÚËÒfl ¯Ë¯Óª Ï¥ÒˆÂ‚Óª ‡‚ÚÓÌÓÏ¥ª, ÔË-
Ï¥ÓÏ, Û ÅÂÚ‡Ì¥ Ú‡ Ì‡ äÓÒËˆ¥. î‡Ìˆ¥fl È ‰‡Î¥ Á‡ÎË¯‡πÚ¸-
Òfl Í‡ªÌÓ˛ ¥Á ‰ÛÊÂ ‚ËÒÓÍËÏ ¥‚ÌÂÏ ˆÂÌÚ‡Î¥Á‡ˆ¥ª.

ì Ô’flÚË Ì‡È·¥Î¸¯Ëı ‰ÂÏÓÍ‡ÚË˜ÌËı Í‡ªÌ‡ı Ö‚ÓÔË Á’fl‚-
Îfl˛Ú¸Òfl ÙÂ‰Â‡ÚË‚Ì¥ ÚÂÌ‰ÂÌˆ¥ª, ıÓ˜‡ Ô¥‰ÒÚ‡‚Ë ‰Îfl ªı ‚Ë-
ÌËÍÌÂÌÌfl ·Û‚‡˛Ú¸ ¥ÁÌËÏË ‚ Á‡ÎÂÊÌÓÒÚ¥ ‚¥‰ ÒÔÂˆËÙ¥ÍË Í‡ª-
ÌË. ëÂÂ‰ ÏÂÌ¯Ëı ‰ÂÏÓÍ‡ÚË˜ÌËı Í‡ªÌ ÙÂ‰Â‡ÚË‚Ì¥ ÚÂÌ-
‰ÂÌˆ¥ª Ì‡ÈÔÓÏ¥ÚÌ¥¯¥ Û ÅÂÎ¸∂¥ª, flÍ‡ ‡Ì¥¯Â ·ÛÎ‡ ‰ÛÊÂ ˆÂÌ-
Ú‡Î¥ÁÓ‚‡Ì‡. Å¥Îfl ‚ËÚÓÍ¥‚ ̂ ¥πª ÁÏ¥ÌË ÎÂÊËÚ¸ ‰ÂÎ¥Í‡ÚÌÂ ÏÓ‚-
ÌÂ ÔËÚ‡ÌÌfl. ÅÂÎ¸∂¥fl Ò¸Ó„Ó‰Ì¥ ÔÓ‰¥ÎÂÌ‡ Ì‡ ÚË Â∂¥ÓÌË: Ù‡Ì-
ÍÓÏÓ‚Ì‡ Ç‡ÎÎÓÌ¥fl, ÙÎ‡Ï‡Ì‰Ò¸ÍÓÏÓ‚Ì‡ îÎ‡Ì‰¥fl Ú‡ ‰‚Ó-
ÏÓ‚ÌËÈ Å˛ÒÒÂÎ¸. éÍ¥Ï ̂ Ëı Ú¸Óı Â∂¥ÓÌ¥‚, ‡‰Ï¥Ì¥ÒÚ‡ÚË‚-
Ì‡ ÒÚÛÍÚÛ‡ ‚ËÓÍÂÏÎ˛π ‰‚¥ Ú. Á‚. ÍÛÎ Ú̧ÛÌ¥ ÒÔ¥Î¸ÌÓÚË –
Ù‡ÌÍÓÏÓ‚ÌÛ ¥ ÙÎ‡Ï‡Ì‰Ò¸ÍÓÏÓ‚ÌÛ* . ñÂÈ ÔÓ‰‚¥ÈÌËÈ ÙÂ‰Â-

– Ô¥‰ÌÂÒÚË ¥‚ÂÌ¸ ÂÍÓÎÓ„¥˜ÌÓª Ò‚¥‰ÓÏÓÒÚË Ì‡ÒÂÎÂÌÌfl
˜ÂÂÁ ‡ÍÚË‚¥Á‡ˆ¥˛ ÔÓÒ‚¥ÚÌËˆ¸ÍÓª ¥ ‚ËıÓ‚ÌÓª Ó·ÓÚË;

– ÒÚ‚ÓËÚË ÒËÒÚÂÏÛ ¥ÌÙÓÏÛ‚‡ÌÌfl Ì‡ÒÂÎÂÌÌfl ÔÓ ÒÚ‡Ì
ÔËÓ‰ÌÓ„Ó ÒÂÂ‰Ó‚Ë˘‡, ÓÁÓ·ËÚË ÌÓÏ‡ÚË‚ÌÓ-Ô‡‚Ó‚Û
·‡ÁÛ ‚Â„ÛÎ˛‚‡ÌÌfl ÍÓÌÙÎ¥ÍÚÌËı ÒËÚÛ‡ˆ¥È, ˘Ó ‚ËÌËÍ‡˛Ú¸
Ì‡ ∂ÛÌÚ¥ ÈÏÓ‚¥ÌÓ„Ó ÂÍÓÎÓ„¥˜ÌÓ„Ó ËÁËÍÛ Â‡Î¥Á‡ˆ¥ª ÛÔ‡‚-
Î¥ÌÒ¸ÍËı ¥¯ÂÌ¸ ¥ „ÓÒÔÓ‰‡Ò¸ÍËı ÔÓÂÍÚ¥‚;

– Á‡·ÂÁÔÂ˜ËÚË ÓıÓÓÌÛ ¥ Á·ÂÂÊÂÌÌfl ‡ÌÚÓÔÓ„ÂÌÌÓ ÌÂ-
ÁÏ¥ÌÂÌËı ‡·Ó ÒÎ‡·Ó Ú‡ÌÒÙÓÏÓ‚‡ÌËı ÔËÓ‰ÌËı Î‡Ì-
‰¯‡ÙÚ¥‚;

– ÒÚ‚ÓËÚË ÒÔËflÚÎË‚¥ ÂÍÓÌÓÏ¥ÍÓ-Ô‡‚Ó‚¥ ÛÏÓ‚Ë ‰Îfl
Á‡ÎÛ˜ÂÌÌfl Ô¥‰ÔËπÏÌËˆ¸ÍËı ÒÚÛÍÚÛ ‰Ó Â‡Î¥Á‡ˆ¥ª ÂÍÓÎÓ-
„¥˜ÌËı ÔÓ„‡Ï ¥ ÔÓÂÍÚ¥‚;

– Ô¥‰‚Ë˘ËÚË ÂÙÂÍÚË‚Ì¥ÒÚ¸ ÏÂı‡Ì¥ÁÏ¥‚ ÂÍÓÌÓÏ¥˜ÌÓ„Ó
Â„ÛÎ˛‚‡ÌÌfl ÂÍÓÎÓ„¥˜ÌÓª ·ÂÁÔÂÍË;

– Ì‡Î‡„Ó‰ËÚË ÍÓÌÒÚÛÍÚË‚Ì¥ ‚Á‡πÏÓ‚¥‰ÌÓÒËÌË ‚ ÒÙÂ¥
ÔËÓ‰ÓÓıÓÓÌÌÓ„Ó ÒÔ¥‚Ó·¥ÚÌËˆÚ‚‡ Á Á‡Û·¥ÊÌËÏË Í‡ª-
Ì‡ÏË ¥ Ï¥ÊÌ‡Ó‰ÌËÏË ÂÍÓÎÓ„¥˜ÌËÏË Ó„‡Ì¥Á‡ˆ¥flÏË.

äÓÌÍÂÚÌ¥ ÔÓ·ÎÂÏË, ÔÓ‚’flÁ‡Ì¥ Á¥ ÁÏÂÌ¯ÂÌÌflÏ ‚ËÍË‰¥‚
¯Í¥‰ÎË‚Ëı Â˜Ó‚ËÌ ‚ ‡ÚÏÓÒÙÂÛ, ÒÍË‰¥‚ Á‡·Û‰ÌÂÌËı ÒÚÓ-
Í¥‚ Û ‚Ó‰ÓÈÏË, ÛÚËÎ¥Á‡ˆ¥π˛ ÔÓÏËÒÎÓ‚Ëı ‚¥‰ıÓ‰¥‚ ÚÓ˘Ó ‚Ë-
¥¯Û‚‡ÚËÏÛÚ¸ Û ‡ÏÍ‡ı ‰ÂÊ‡‚ÌËı, „‡ÎÛÁÂ‚Ëı ¥ Ï¥ÒˆÂ‚Ëı

ÔÓ„‡Ï ‚¥‰ÔÓ‚¥‰ÌÓ ‰Ó Â‡Î¸ÌËı Ù¥Ì‡ÌÒÓ‚Ëı ¥ ÂÒÛÒÌËı
ÏÓÊÎË‚ÓÒÚÂÈ.

IV. ç‡ÛÍÓ‚Ó-ÚÂıÌ¥˜Ì‡ ÔÓÎ¥ÚËÍ‡
ÑÂÊ‡‚Ì‡ Â∂¥ÓÌ‡Î¸Ì‡ Ì‡ÛÍÓ‚Ó-ÚÂıÌ¥˜Ì‡ ÔÓÎ¥ÚËÍ‡ ÒÔfl-

ÏÓ‚‡Ì‡ Ì‡ Á·ÂÂÊÂÌÌfl Ú‡ ‚¥‰Ú‚ÓÂÌÌfl Ì‡ÛÍÓ‚Ó„Ó, ÚÂıÌ¥˜-
ÌÓ„Ó È ¥ÌÚÂÎÂÍÚÛ‡Î¸ÌÓ„Ó ÔÓÚÂÌˆ¥‡ÎÛ Â∂¥ÓÌ¥‚, ÒÚ‚ÓÂÌÌfl
ÒÔËflÚÎË‚Ëı ÛÏÓ‚ ‰Îfl ÈÓ„Ó ÂÙÂÍÚË‚ÌÓ„Ó ‚ËÍÓËÒÚ‡ÌÌfl ‚
Á‡„‡Î¸ÌÓÌ‡ˆ¥ÓÌ‡Î¸ÌËı ¥ÌÚÂÂÒ‡ı. ∫ª Â‡Î¥Á‡ˆ¥fl ÁÛÏÓ‚Î˛π
ÔÓÚÂ·Û:

– ‡ÍÚË‚ÌÓª ‰ÂÊ‡‚ÌÓª Ô¥‰ÚËÏÍË ·˛‰ÊÂÚÌËı Ì‡ÛÍÓ‚Ó-
‰ÓÒÎ¥‰ÌËı Ú‡ ÔÓÂÍÚÌÓ-ÍÓÌÒÚÛÍÚÓÒ¸ÍËı ÛÒÚ‡ÌÓ‚, Á‡ÔÓ-
‚‡‰ÊÂÌÌfl ‰¥π‚Ëı ÒÚËÏÛÎ¥‚ ‰Îfl Ú‚Ó˜Óª ‰¥flÎ¸ÌÓÒÚË Ì‡ÛÍÓ-
‚Ëı Ô‡ˆ¥‚ÌËÍ¥‚ Á ÏÂÚÓ˛ Á·ÂÂÊÂÌÌfl ÔÓ‚¥‰ÌËı Í‡‰¥‚;

– ÔÓÒËÎÂÌÌfl ‚ÔÎË‚Û, Û Ú¥Ï ˜ËÒÎ¥ Ù¥Ì‡ÌÒÓ‚Ó„Ó, Ï¥ÒˆÂ‚Ëı
Ó„‡Ì¥‚ ‚Î‡‰Ë Ì‡ ‚Â‰ÂÌÌfl Ì‡ÛÍÓ‚Ëı ‰ÓÒÎ¥‰ÊÂÌ¸ Ú‡ ‚ÔÓ‚‡-
‰ÊÂÌÌfl ªıÌ¥ı ÂÁÛÎ Ú̧‡Ú¥‚ Û Ô‡ÍÚËÍÛ „ÓÒÔÓ‰‡˛‚‡ÌÌfl;

– ÔÓÒËÎÂÌÌfl ÓÎ¥ Â∂¥ÓÌ‡Î¸ÌËı Ì‡ÛÍÓ‚Ëı ˆÂÌÚ¥‚ çÄçì
‚ ÍÓÓ‰ËÌ‡ˆ¥ª Ì‡ÛÍÓ‚Ëı ‰ÓÒÎ¥‰ÊÂÌ¸, Ô‡ÍÚË˜ÌÓÏÛ ‚ËÍÓËÒ-
Ú‡ÌÌ¥ Ì‡ÛÍÓ‚Ó-ÚÂıÌ¥˜ÌËı ÓÁÓ·ÓÍ;

– ‚ËÁÌ‡˜ÂÌÌfl Ô¥ÓËÚÂÚÌËı Ì‡ÔflÏ¥‚ ÓÁ‚ËÚÍÛ Ì‡ÛÍÓ-
‚Ó-ÚÂıÌ¥˜ÌÓ„Ó ÔÓÚÂÌˆ¥‡ÎÛ Â∂¥ÓÌ¥‚, ÒÚ‚ÓÂÌÌfl ÒÔËflÚÎË‚Ëı
ÛÏÓ‚ ‰Îfl ¥ÌÌÓ‚‡ˆ¥È;

* ∏ Ú‡ÍÓÊ ÌÂ‚ÂÎË˜Í‡ Ì¥ÏÂˆ¸ÍÓÏÓ‚Ì‡ ÒÔ¥Î¸ÌÓÚ‡. – êÂ‰.
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ЮР¢ ШТАЙНЕР
ЕВРОПЕЙСЬКА
ДЕМОКРАТІЯ
І ФЕДЕРАЛІЗМ

‡Î¥ÁÏ Â∂¥ÓÌ¥‚ ¥ ÒÛÒÔ¥Î¸ÒÚ‚Ó ÔËÁ‚¥‚ ‰Ó ÒÍÎ‡‰ÌÓ„Ó ÔÓ‰¥ÎÛ
‚¥‰ÔÓ‚¥‰‡Î¸ÌÓÒÚË ÔÓÏ¥Ê ˆÂÌÚ‡Î¸ÌËÏ ÛÔ‡‚Î¥ÌÌflÏ, Ú¸Ó-
Ï‡ Â∂¥ÓÌ‡ÏË Ú‡ ‰‚ÓÏ‡ ÍÛÎ Ú̧ÛÌËÏË ÒÔ¥Î¸ÌÓÚ‡ÏË. å‡ÎÓ
ÚÓ„Ó, ÌÂÁÌ‡˜Ì‡ Ì¥ÏÂˆ¸ÍÓÏÓ‚Ì‡ ÏÂÌ¯ËÌ‡ ÚÂÊ Ï‡π Ò‚Óª ÛÔ-
‡‚Î¥ÌÒ¸Í¥ ¥ÌÒÚËÚÛˆ¥ª, flÍ¥ Ô¥‰ÚËÏÛ˛Ú¸ ªª ‚Î‡ÒÌÛ ¥‰ÂÌÚË˜Ì¥ÒÚ¸.

òÇÄâñÄêßü üä îÖÑÖêÄíàÇçÄ åéÑÖãú

Ç ÍÛÎ Ú̧ÛÌÓÏÛ ‚¥‰ÌÓ¯ÂÌÌ¥ ò‚‡Èˆ‡¥fl Ì‡‰Á‚Ë˜‡ÈÌÓ ¥Á-
ÌÓÏ‡Ì¥ÚÌ‡. ì Ì¥È 4 ÓÙ¥ˆ¥ÈÌ¥ ÏÓ‚Ë: 70% ̄ ‚‡Èˆ‡ˆ¥‚ „Ó‚ÓflÚ¸
Ì¥ÏÂˆ¸ÍÓ˛, 20% – Ù‡ÌˆÛÁ¸ÍÓ˛, 10% – ¥Ú‡Î¥ÈÒ¸ÍÓ˛, ‡ ÏÂÌ¯
1% ÍÓËÒÚÛπÚ¸Òfl ÌÂÁ‡ÎÂÊÌÓ˛ ̄ ‚‡Èˆ‡Ò¸ÍÓ˛ ÏÓ‚Ó˛, Ú.Á‚.
ÂÚÓÓÏ‡ÌÒ¸ÍÓ˛. ÅÎËÁ¸ÍÓ ÔÓÎÓ‚ËÌË ¯‚‡Èˆ‡ˆ¥‚ ÒÚ‡ÌÓ‚-
ÎflÚ¸ ÔÓÚÂÒÚ‡ÌÚË, ‰Û„Û ˜‡ÒÚËÌÛ – Í‡ÚÓÎËÍË. ò‚‡Èˆ‡¥fl –
ˆÂ Ì‡‰Á‚Ë˜‡ÈÌÓ ‰ËÙÂÂÌˆ¥ÈÓ‚‡Ì‡ Í‡ªÌ‡: ÔÓfl‰ Á „¥Ò¸ÍË-
ÏË ‰ÓÎËÌ‡ÏË Û flÍËı ÔÓÊË‚‡π Ï¥ÒˆÂ‚Â Ì‡ÒÂÎÂÌÌfl, ÚÛÚ ÁÌ‡-
ıÓ‰flÚ¸Òfl Ú‡Í¥ ÍÓÒÏÓÔÓÎ¥ÚË˜Ì¥ Ï¥ÒÚ‡, flÍ ÜÂÌÂ‚‡ Ú‡ ñ˛¥ı.
ñfl ÁÌ‡˜Ì‡ ‰ËÙÂÂÌˆ¥‡ˆ¥fl ÒÔÓÒÚÂ¥„‡πÚ¸Òfl ‚ Í‡ªÌ¥, flÍ‡ Ì‡-
Î¥˜Ûπ ‚Ò¸„Ó ¯¥ÒÚ¸ Ï¥Î¸ÈÓÌ¥‚ Ì‡ÒÂÎÂÌÌfl, Á¥·‡ÌÓ„Ó Ì‡ ‚¥‰-
ÌÓÒÌÓ ÌÂ‚ÂÎËÍ¥È ÚÂËÚÓ¥ª. ß ÌÂÁ‚‡Ê‡˛˜Ë Ì‡ ˆÂ, ò‚‡Èˆ‡-
¥fl ‚ËÊËÎ‡ flÍ ÔÓÎ¥ÚË˜Ì‡ Ó‰ËÌËˆfl ‚ÔÓ‰Ó‚Ê ·‡„‡Ú¸Óı ÒÚÓ-
Î¥Ú¸ Û ‰Ó·Ó·ÛÚ¥ È ÒÚ‡·¥Î¸ÌÓÒÚ¥.

ÉÓÎÓ‚ÌÓ˛ ÔË˜ËÌÓ˛ ªª ÛÒÔ¥ıÛ π ¯ËÓÍ‡ ÙÂ‰Â‡ÚË‚Ì‡
ÒÚÛÍÚÛ‡. ä‡ªÌ‡ ÔÓ‰¥ÎÂÌ‡ Ì‡ 26 ‡‚ÚÓÌÓÏÌËı Í‡ÌÚÓÌ¥‚, flÍ¥
„Ó‰Ó ¥ÏÂÌÛ˛Ú¸ ÒÂ·Â ÂÒÔÛ·Î¥Í‡ÏË. ç‡ÔËÍÎ‡‰, ÓÙ¥ˆ¥ÈÌ‡
Ì‡Á‚‡ ÊÂÌÂ‚Ò¸ÍÓ„Ó Í‡ÌÚÓÌÛ – êÂÒÔÛ·Î¥Í‡ ÜÂÌÂ‚Ë.

ò‚‡Èˆ‡Ò¸ÍËÈ ÙÂ‰Â‡Î¥ÁÏ ÏÓÊÂ ·ÛÚË ÍÓËÒÌÓ˛ ÏÓ-
‰ÂÎÎ˛ ‰Îfl ¥Ì¯Ëı Â‚ÓÔÂÈÒ¸ÍËı Í‡ªÌ, flÍ¥ ÔÂÂ‰·‡˜‡˛Ú¸
‚‚Â‰ÂÌÌfl ‰ÂˆÂÌÚ‡Î¥Á‡ˆ¥ª. é‰Ì‡Í ò‚‡Èˆ‡¥fl ‚ Ö‚ÓÔ¥ π
‚ËÈÌflÚÍÓ‚Ó˛ Á ÚÓ˜ÍË ÁÓÛ ÓÁ‚ËÚÍÛ ÙÂ‰Â‡ÚË‚ÌÓª ÒÚÛÍ-
ÚÛË, ‡ ˆÂ ÏÓÊÂ Á‡¯ÍÓ‰ËÚË ‚ËÍÓËÒÚ‡ÌÌ˛ ªª ‰ÓÒ‚¥‰Û. íÛ-
ÚÂ¯Ì¥È ÙÂ‰Â‡Î¥ÁÏ ÓÁ‚Ë‚‡‚Òfl Ò‡ÏÓÒÚ¥ÈÌÓ ‚ ÚÓÏÛ ÒÂÌÒ¥,
˘Ó Í‡ÌÚÓÌË ¥ÒÌÛ‚‡ÎË Á‡‰Ó‚„Ó ‰Ó ¯‚‡Èˆ‡Ò¸ÍÓª ÍÓÌÙÂ‰Â-
‡ˆ¥ª. ä‡ÌÚÓÌË ÛÚ‚ÓËÎË foedus, ÚÓ·ÚÓ ÒÓ˛Á, flÍËÈ ÔÓπ‰Ì‡‚
ªı ‚ Ó‰ÌÛ ÔÓÎ¥ÚË˜ÌÛ ÒËÒÚÂÏÛ. íËÏ-ÚÓ ¯‚‡Èˆ‡Ò¸ÍËÈ ÙÂ‰Â-
‡Î¥ÁÏ ÏÓÊÌ‡ ÔË¥‚ÌflÚË ‰Ó ÙÂ‰Â‡Î¥ÁÏÛ ‚ ëÔÓÎÛ˜ÂÌËı
òÚ‡Ú‡ı, ‰Â ¯Ú‡ÚË Ú‡ÍÓÊ ¥ÒÌÛ‚‡ÎË ‰Ó Ó·’π‰Ì‡ÌÌfl.

ôÓ· ÁÓÁÛÏ¥ÚË ¯‚‡Èˆ‡Ò¸ÍËÈ ÙÂ‰Â‡Î¥ÁÏ, ÚÂ·‡ Ô¥‰-
ÍÂÒÎËÚË, ˘Ó ÙÛÌ‰‡ÏÂÌÚÓÏ ÈÓ„Ó ÒÚÛÍÚÛË π ‚Î‡ÒÌÂ Í‡Ì-
ÚÓÌË, ‡ ÌÂ ÏÓ‚Ì¥ ÒÔ¥Î¸ÌÓÚË. ìÒ¥ Í‡ÌÚÓÌË, Á‡ ‚ËÌflÚÍÓÏ ˜ÓÚË-
¸Óı, Û ÏÓ‚ÌÓÏÛ ‚¥‰ÌÓ¯ÂÌÌ¥ Ó‰ÌÓ¥‰Ì¥, ÚÓ·ÚÓ Ì‡ Ò‚ÓªÈ ÚÂ-
ËÚÓ¥ª ‚ËÁÌ‡˛Ú¸ ÎË¯Â Ó‰ÌÛ ÏÓ‚Û. Ç ÊÂÌÂ‚Ò¸ÍÓÏÛ Í‡ÌÚÓÌ¥,
Ì‡ÔËÍÎ‡‰, π‰ËÌÓ˛ ÓÙ¥ˆ¥ÈÌÓ˛ ÏÓ‚Ó˛ π Ù‡ÌˆÛÁ¸Í‡, È Û˜Ì¥
‚ ÒÂÂ‰Ì¥ı ¯ÍÓÎ‡ı ‚˜‡Ú¸Òfl Ú¥Î¸ÍË Ù‡ÌˆÛÁ¸ÍÓ˛. éÒ‚¥ÚÌ¥

– ÒÔËflÌÌfl Ì‡Ó˘Û‚‡ÌÌ˛ Ì‡ÛÍÓπÏÌÓª ÔÓ‰ÛÍˆ¥ª ‚ Â∂¥-
ÓÌ‡ı Ú‡ Ô¥‰‚Ë˘ÂÌÌ˛ ªª ÍÓÌÍÛÂÌÚÓÒÔÓÏÓÊÌÓÒÚË Ì‡ Ò‚¥ÚÓ-
‚ÓÏÛ ËÌÍÛ.

V. ÉÛÏ‡Ì¥Ú‡Ì‡ ÔÓÎ¥ÚËÍ‡
ÑÂÊ‡‚Ì‡ Â∂¥ÓÌ‡Î¸Ì‡ „ÛÏ‡Ì¥Ú‡Ì‡ ÔÓÎ¥ÚËÍ‡ Ï‡π Á‡·ÂÁ-

ÔÂ˜ËÚË ‰ÛıÓ‚ÌËÈ ÓÁ‚ËÚÓÍ ÒÛÒÔ¥Î¸ÒÚ‚‡, ÔÓÎ¥Ô¯ÂÌÌfl ÈÓ„Ó
ÏÓ‡Î¸ÌÓ„Ó ÒÚ‡ÌÛ ¥ Ù¥ÁË˜ÌÓ„Ó Á‰ÓÓ‚’fl, ÙÓÏÛ‚‡ÌÌfl Ì‡ˆ¥-
ÓÌ‡Î¸ÌÓª Ò‚¥‰ÓÏÓÒÚË, ‚¥‰Ó‰ÊÂÌÌfl ÏÓ‚Ë, ÓÒ‚¥ÚË ¥ ÍÛÎ Ú̧ÛË
ÛÍ‡ªÌÒ¸ÍÓ„Ó Ì‡Ó‰Û, ÓÁ‚ËÚÓÍ ÍÛÎ Ú̧ÛË Ì‡ˆ¥ÓÌ‡Î¸ÌËı ÏÂÌ-
¯ËÌ Ú‡ ªıÌπ ÔÓ‚ÌÓˆ¥ÌÌÂ ‚ıÓ‰ÊÂÌÌfl ‚ ÔÓÎ¥ÚË˜ÌÂ, ‰ÛıÓ‚ÌÓ-
¥ÌÚÂÎÂÍÚÛ‡Î¸ÌÂ Ú‡ ¥ÌÙÓÏ‡ˆ¥ÈÌÓ-ÍÓÏÛÌ¥Í‡ÚË‚ÌÂ ÊËÚÚfl Ì‡-
ˆ¥ª, ‚¥‰Ú‚ÓÂÌÌfl ÂÚÌÓÍÛÎ Ú̧ÛÌÓª Ò‡ÏÓ·ÛÚÌÓÒÚË Â∂¥ÓÌ¥‚.

ÉÓÎÓ‚Ì¥ Ì‡ÔflÏË Â‡Î¥Á‡ˆ¥ª „ÛÏ‡Ì¥Ú‡ÌÓª ÔÓÎ¥ÚËÍË Ú‡Í¥:
– ‰ÂÊ‡‚Ì‡ Ú‡ Â∂¥ÓÌ‡Î¸Ì‡ Ô¥‰ÚËÏÍ‡ „ÛÏ‡Ì¥Ú‡ÌÓª

ÒÙÂË, ÒÚ‚ÓÂÌÌfl ÌÂÓ·ı¥‰ÌËı ÛÏÓ‚ ‰Îfl Ú‚Ó˜Ëı Ô‡ˆ¥‚ÌË-
Í¥‚, ÏËÚˆ¥‚, ‰¥fl˜¥‚ ÍÛÎ Ú̧ÛË;

– ‡ÍÚË‚¥Á‡ˆ¥fl ‰¥È Ó„‡Ì¥‚ ‚Î‡‰Ë ‚Ò¥ı ¥‚Ì¥‚ ˘Ó‰Ó ‚¥‰Ó-
‰ÊÂÌÌfl ¥ÒÚÓË˜ÌÓª Ô‡Ï’flÚ¥, ÏÓ‚Ë ¥ ÍÛÎ Ú̧ÛË ÛÍ‡ªÌˆ¥‚ flÍ
ÍÓ¥ÌÌÓª Ì‡ˆ¥ª;

– ‚ÒÂ·¥˜ÌÂ ÒÔËflÌÌfl ÓÁ‚ËÚÍÛ ÍÛÎ Ú̧ÛÌÓª Ò‡ÏÓ·ÛÚÌÓÒ-
ÚË Ì‡ˆ¥ÓÌ‡Î¸ÌËı ÏÂÌ¯ËÌ, ªıÌπ ‡ÍÚË‚ÌÂ Á‡ÎÛ˜ÂÌÌfl ‰Ó ‰Â-
Ê‡‚ÓÚ‚Ó˜Ëı ÔÓˆÂÒ¥‚;

– Á‡·ÂÁÔÂ˜ÂÌÌfl „‡‡ÌÚ¥È Ô‡‚ „ÓÏ‡‰flÌ Ì‡ Ò‚Ó·Ó‰Û ‚¥-
ÓÒÔÓ‚¥‰‡ÌÌfl, Ï¥ÊÍÓÌÙÂÒ¥ÈÌÓ„Ó ÏËÛ ¥ ÁÎ‡„Ó‰Ë ‚ Â∂¥ÓÌ‡ı;

– ÒÔËflÌÌfl ÓÁ·Û‰Ó‚¥ Ì‡ˆ¥ÓÌ‡Î¸ÌÓª ÒËÒÚÂÏË ÓÒ‚¥ÚË Á
Û‡ıÛ‚‡ÌÌflÏ ÁÏ¥Ì Û ‚Ò¥ı ÒÙÂ‡ı ÒÛÒÔ¥Î¸ÌÓ„Ó ÊËÚÚfl Ú‡ ÒÔÂ-
ˆËÙ¥ÍË Â∂¥ÓÌ¥‚;

– ÒÚ‚ÓÂÌÌfl ÒÔËflÚÎË‚Ëı ÂÍÓÌÓÏ¥˜ÌËı ÛÏÓ‚ ‰Îfl ÓÁ-
‚ËÚÍÛ ÍÌË„Ó‚Ë‰‡‚ÌË˜Óª ÒÔ‡‚Ë, Á·¥Î¸¯ÂÌÌfl ˜‡ÒÚÍË ÛÍ‡ª-
ÌÓÏÓ‚ÌËı ‚Ë‰‡Ì¸;

– Á‡ÔÓ‚‡‰ÊÂÌÌfl ‰¥π‚Ëı ÏÂı‡Ì¥ÁÏ¥‚ Ù¥Ì‡ÌÒÓ‚Óª Ô¥‰-
ÚËÏÍË ÙÛÌÍˆ¥ÓÌÛ‚‡ÌÌfl Á‡ÍÎ‡‰¥‚ ÍÛÎ Ú̧ÛË (ÏÛÁÂª, ÚÂ‡ÚË,
·¥·Î¥ÓÚÂÍË);

– Á·ÂÂÊÂÌÌfl Ú‡ ÔËÏÌÓÊÂÌÌfl ¥ÒÚÓËÍÓ-ÍÛÎ Ú̧ÛÌËı
Ô‡Ï’flÚÓÍ Û Â∂¥ÓÌ‡ı, ‡ÍÚË‚ÌÂ ÒÔËflÌÌfl ÔÓ‚ÂÌÂÌÌ˛ ÍÛÎ¸-
ÚÛÌËı ˆ¥ÌÌÓÒÚÂÈ ÛÍ‡ªÌÒ¸ÍÓ„Ó Ì‡Ó‰Û;

– ÒÚ‚ÓÂÌÌfl ÌÂÓ·ı¥‰ÌËı ÛÏÓ‚ ‰Îfl ÔÓÎ¥Ô¯ÂÌÌfl Ù¥ÁË˜-
ÌÓ„Ó Á‰ÓÓ‚’fl Ì‡ÒÂÎÂÌÌfl, ÓÁ¯ËÂÌÌfl ÈÓ„Ó ‰ÓÒÚÛÔÛ ‰Ó Á‡-
ÌflÚ¸ Ù¥ÁÍÛÎ Ú̧ÛÓ˛ ¥ ÒÔÓÚÓÏ.

êÂ‡Î¥Á‡ˆ¥fl ‰ÂÊ‡‚ÌÓª Â∂¥ÓÌ‡Î¸ÌÓª ÔÓÎ¥ÚËÍË ÔÂÂ‰·‡-
˜‡π ÔÓÂÚ‡ÔÌÂ ‰ÓÒfl„ÌÂÌÌfl ªª ˆ¥ÎÂÈ Ú‡ Á‡‚‰‡Ì¸. ç‡ ÔÂ¯ÓÏÛ
ÂÚ‡Ô¥ (‰Ó 2002 .) ÔÓÚ¥·ÌÓ Î¥Í‚¥‰Û‚‡ÚË Î¥Ï¥ÚÛ˛˜¥ ˜ËÌÌËÍË ¥
ÒÚ‚ÓËÚË ÔÂÂ‰ÛÏÓ‚Ë ‰Îfl ‚¥‰Ú‚ÓÂÌÌfl ÒÓˆ¥‡Î¸ÌÓ-ÂÍÓÌÓÏ¥˜-
ÌÓ„Ó ÔÓÚÂÌˆ¥‡ÎÛ Â∂¥ÓÌ¥‚, ‡ÍÚË‚ÌÓª ÒÚÛÍÚÛÌÓª ÔÂÂ·Û‰Ó-
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ÒÔ‡‚Ë Û ÜÂÌÂ‚¥ Á‡ÎÂÊ‡Ú¸ ‚¥‰ Ù‡ÌÍÓÏÓ‚ÌËı „ÓÏ‡‰flÌ,
flÍ¥ ÏÓÊÛÚ¸ Ó„‡Ì¥ÁÓ‚Û‚‡ÚË ¯ÍÓÎË ‚¥‰ÔÓ‚¥‰ÌÓ ‰Ó ‚Î‡ÒÌËı
ÍÛÎ Ú̧ÛÌËı ÛÔÓ‰Ó·‡Ì¸. á‡ÎË¯ÂÌÌfl ÓÒ‚¥ÚÌ¥ı ¥ ÍÛÎ Ú̧ÛÌËı
ÔËÚ‡Ì¸ Ì‡ ÓÁ„Îfl‰ Ó‰ÌÓ¥‰ÌËı Û ÏÓ‚ÌÓÏÛ ‚¥‰ÌÓ¯ÂÌÌ¥ Í‡Ì-
ÚÓÌ¥‚ Á„Î‡‰ÊÛπ ‰‡ÒÚË˜Ì¥ ÔÓ·ÎÂÏË ·‡„‡ÚÓÌ‡ˆ¥ÓÌ‡Î¸ÌÓª
Í‡ªÌË; ÒÍ‡Ê¥ÏÓ, ¯‚‡Èˆ‡ˆflÏ Ì‡ Á‡„‡Î¸ÌÓÌ‡ˆ¥ÓÌ‡Î¸ÌÓÏÛ
¥‚Ì¥ ÌÂ ÚÂ·‡ ·ÓÓÚËÒfl Á‡ ÚÂ, flÍ¥ Ô¥‰Û˜ÌËÍË ‚ËÍÓËÒÚÓ‚Û-
‚‡ÚËÏÛÚ¸Òfl ‚ ¯ÍÓÎ‡ı.

á‡‚Ê‰Ë ¥ÒÌÛπ ÏÓÊÎË‚¥ÒÚ¸ ‚ËÌËÍÌÂÌÌfl ·ÎÓÍ¥‚ Ó‰ÌÓ¥‰-
ÌËı Á‡ ÏÓ‚ÌÓ˛ ÓÁÌ‡ÍÓ˛ Í‡ÌÚÓÌ¥‚, ¥ ‚ Ú‡ÍÓÏÛ ‚ËÔ‡‰ÍÛ ÏÓ‚-
Ì‡ ‰ËÙÂÂÌˆ¥‡ˆ¥fl ÏÓ„Î‡ ·Ë ‚¥‰¥„‡‚‡ÚË ‚ÂÎË˜ÂÁÌÛ ÔÓÎ¥ÚË˜-
ÌÛ ÓÎ¸.

í‡Í, ‚Î‡ÒÌÂ, ¥ ÒÚ‡ÎÓÒfl ÌÂ˘Ó‰‡‚ÌÓ, ÍÓÎË Ù‡ÌÍÓÏÓ‚Ì¥
Í‡ÌÚÓÌË Á‡ÍË‰‡ÎË ÔÂ‰ÒÚ‡‚ÌËÍ‡Ï Ì¥ÏÂˆ¸ÍÓÏÓ‚ÌËı, ̆ Ó ÔË
ÓÁÔÓ‰¥Î¥ Û ÙÂ‰Â‡Î¸ÌÓÏÛ Ô‡Î‡ÏÂÌÚ¥ Ù¥Ì‡ÌÒÓ‚Ëı ‰ÓÚ‡-
ˆ¥È Ú¥ ‚¥‰‰‡ÎË ÔÂÂ‚‡„Û ‡ÂÓÔÓÚÓ‚¥ ‚ ñ˛¥ıÛ, ‡ ÌÂ ÊÂÌÂ‚-
Ò¸ÍÓÏÛ ÎÂÚÓ‚Ë˘Û. ü‚Ì¥ ÒÛÔÂÂ˜ÍË Ï¥Ê ¥ÁÌËÏË Í‡ÌÚÓÌ‡ÏË
Ì‡ ∂ÛÌÚ¥ ÏÓ‚Ë ÁÛÒÚ¥˜‡˛Ú¸Òfl ‚¥‰ÌÓÒÌÓ ¥‰ÍÓ. é‰Ì¥π˛ Á
ÔË˜ËÌ ̂ ¸Ó„Ó π Ù‡ÍÚ, ̆ Ó ÍÓ‰ÓÌ Ï¥Ê Ù‡ÌÍÓ- Ú‡ Ì¥ÏÂˆ¸ÍÓ-
ÏÓ‚ÌÓ˛ ò‚‡Èˆ‡¥π˛ ÔÓıÓ‰ËÚ¸ ˜ÂÂÁ ÚË ‰‚ÓÏÓ‚Ì¥ Í‡Ì-
ÚÓÌË, ˘Ó ÒÚË‡π ¥ÁÌËˆ˛ Ï¥Ê ÏÓ‚ÌËÏË ·ÎÓÍ‡ÏË Í‡ÌÚÓÌ¥‚.
Ç‡ÊÎË‚Ó, ˘Ó Ì¥ Ì¥ÏÂˆ¸ÍÓ-, Ì¥ Ù‡ÌÍÓÏÓ‚Ì¥ ˜‡ÒÚËÌË ò‚‡È-

ˆ‡¥ª ‚ÌÛÚ¥¯Ì¸Ó ÌÂ Ú‡Í¥ ‚ÊÂ È Ó‰ÌÓ¥‰Ì¥. ßÒÚÓÚÌ¥ ‚¥‰Ï¥ÌÌÓÒ-
Ú¥ ÔÓÌËÍ‡˛Ú¸ ̃ ÂÂÁ ÏÓ‚Ì¥ ·‡’πË, ¥ ‰Ó ÔÂ‚ÌÓª Ï¥Ë «Ì¥ÏÂˆ¸-
Í¥» ÚÂÂÌË ÏÓÊÛÚ¸ Ï‡ÚË ·¥Î¸¯Â ÒÔ¥Î¸ÌÓ„Ó Á «Ù‡ÌˆÛÁ¸ÍË-
ÏË», ‡Ì¥Ê Á ¥Ì¯ËÏË «Ì¥ÏÂˆ¸ÍËÏË». ñÂ fl‚Ë˘Â, ÁÓÍÂÏ‡, ÒÔÓÒ-
ÚÂ¥„‡πÚ¸Òfl ‚ ÂÍÓÌÓÏ¥˜ÌÓÏÛ ÒÂÌÒ¥: ÚÛËÁÏ ÓÁ‚Ë‚‡πÚ¸Òfl Û
‚Ò¥ı ˜ÓÚË¸Óı ÏÓ‚ÌËı Â∂¥ÓÌ‡ı, ˘Ó ‚Â‰Â ‰Ó Ú¥ÒÌÓ„Ó ÒÔ¥‚Ó-
·¥ÚÌËˆÚ‚‡ Ï¥Ê ÌËÏË. ÅÛÎÓ · ÁÓ‚Ò¥Ï ¥Ì‡Í¯Â, ÍÓÎË · ̂ fl „‡ÎÛÁ¸
ÍÓÌˆÂÌÚÛ‚‡Î‡Òfl, ÒÍ‡Ê¥ÏÓ, ÎË¯Â Ì‡ Ù‡ÌÍÓÏÓ‚Ì¥È ÚÂË-
ÚÓ¥ª. íÓ‰¥ ÂÍÓÌÓÏ¥˜Ì¥ È ÏÓ‚Ì¥ ¥ÌÚÂÂÒË ‚Á‡πÏÌÓ · ÁÏ¥ˆÌ˛‚‡-
ÎËÒfl. Å‡„‡ÚÓ ¥Ì¯Ëı „‡ÎÛÁÂÈ ‚ËÓ·ÌËˆÚ‚‡, ıÓ˜ ·Ë „Ó‰ËÌÌË-
Í¥‚ ¥ ÒËÛ, ÚÂÊ ÓÁÚ‡¯Ó‚‡Ì¥ Û ˘ÓÌ‡ÈÏÂÌ¯Â ‰‚Óı Ì‡È·¥Î¸-
¯Ëı ÏÓ‚ÌËı ÚÂËÚÓ¥flı. éÚÓÊ, ‚ Í¥ÌˆÂ‚ÓÏÛ ÂÁÛÎ Ú̧‡Ú¥ ¥ÌÚÂ-
ÂÒË ÓÒÌÓ‚ÌËı „‡ÎÛÁÂÈ ÂÍÓÌÓÏ¥ÍË ÌÂ ÏÓÌÓÔÓÎ¥ÁÛ˛Ú¸Òfl flÍÓ-
˛Ò¸ ÓÍÂÏÓ˛ ÏÓ‚ÌÓ˛ „ÛÔÓ˛.

ÑÎfl ¯‚‡Èˆ‡Ò¸ÍÓ„Ó ÏÓ‚ÌÓ„Ó ÙÂ‰Â‡Î¥ÁÏÛ ‚‡ÊÎË‚Â
Ú‡ÍÓÊ ¥ ÚÂ, ˘Ó È ÂÎ¥∂¥ÈÌ¥ ÔÂÂ‰¥ÎË (Í‡ÚÓÎËÍË – ÔÓÚÂÒÚ‡Ì-
ÚË) ÚÂÊ ÔÓıÓ‰flÚ¸ ÔÓÁ‡ ÔÓ‰¥ÎÓÏ Ì‡ Ù‡ÌˆÛÁ¸Í¥ È Ì¥ÏÂˆ¸Í¥
Í‡ÌÚÓÌË. Ç Ó‰ÌËı Í‡ÌÚÓÌ‡ı Á Ì¥ÏÂˆ¸ÍÓ˛ ÏÓ‚Ó˛ ‰ÓÏ¥ÌÛ˛Ú¸
Í‡ÚÓÎËÍË, ‡ ‚ ¥Ì¯Ëı – ÔÓÚÂÒÚ‡ÌÚË, ¥ Ú‡ÍËÈ ÊÂ ÔÓ‰¥Î ‚¥‰·Û-
‚‡πÚ¸Òfl Û Ù‡ÌÍÓÏÓ‚ÌËı Í‡ÌÚÓÌ‡ı. üÍ·Ë ÂÎ¥∂¥ÈÌ¥ È ÏÓ‚Ì¥
ÚÂËÚÓ¥ª ‚Á‡πÏÌÓ ÔÂÂÍË‚‡ÎËÒfl, ÈÏÓ‚¥Ì¥ÒÚ¸ ÍÓÌÙÓÌÚ‡-
ˆ¥ª Ï¥Ê Ó‰ÌÓ¥‰ÌËÏË ·ÎÓÍ‡ÏË Í‡ÌÚÓÌ¥‚ ·ÛÎ‡ ·Ë Ì‡·‡„‡ÚÓ

‚Ë ¥ ÔÂÂıÓ‰Û ‰Ó ÔÓÁËÚË‚ÌÓª ‰ËÌ‡Ï¥ÍË ÂÍÓÌÓÏ¥˜ÌËı ÔÓˆÂ-
Ò¥‚.

ç‡ ‰Û„ÓÏÛ ÂÚ‡Ô¥ (2002-2004 .) ÔÓÎ¥ÚËÍ‡ Â∂¥ÓÌ‡Î¸-
ÌÓ„Ó ÓÁ‚ËÚÍÛ ÔÓ‚ËÌÌ‡ Á‡·ÂÁÔÂ˜ËÚË ÔÓ‰ÓÎ‡ÌÌfl ÂÍÓÌÓÏ¥˜-
ÌÓª ÍËÁË ¥ ÒÚ‚ÓËÚË ÛÏÓ‚Ë ‰Îfl ÔÓÒÚÛÔÓ‚Ó„Ó Ì‡Ó˘Û‚‡ÌÌfl
ÚÂÏÔ¥‚ ÒÓˆ¥‡Î¸ÌÓ-ÂÍÓÌÓÏ¥˜ÌÓ„Ó ÁÓÒÚ‡ÌÌfl.

íÂÚ¥Ï ÂÚ‡ÔÓÏ (2005-2010 .) ÔÂÂ‰·‡˜ÂÌÓ ÒÚ‚ÓÂÌ-
Ìfl ÛÏÓ‚ ‰Îfl ÒÚ‡·¥Î¸ÌÓ„Ó ÓÁ‚ËÚÍÛ Ú‡ Á·‡Î‡ÌÒÓ‚‡ÌÓ„Ó ‚¥‰-
Ú‚ÓÂÌÌfl ÒÓˆ¥‡Î¸ÌÓ-ÂÍÓÌÓÏ¥˜ÌÓ„Ó ÔÓÚÂÌˆ¥‡ÎÛ Â∂¥ÓÌ¥‚,
ÒÙÓÏÛ‚‡ÌÌfl ËÌÍÓ‚Óª ÏÓ‰ÂÎ¥ ÙÛÌÍˆ¥ÓÌÛ‚‡ÌÌfl ÂÍÓÌÓÏ¥˜-
ÌÓª ÒËÒÚÂÏË, ˘Ó Á‡·ÂÁÔÂ˜ËÚ¸ ‡ÍÚË‚ÌÛ ÏÓÚË‚‡ˆ¥˛ ‰Ó ÚÛ-
‰Ó‚Óª Ú‡ Ô¥‰ÔËπÏÌËˆ¸ÍÓª ‰¥flÎ¸ÌÓÒÚË, ‚ËÒÓÍ¥ ÒÓˆ¥‡Î¸Ì¥ ÒÚ‡Ì-
‰‡ÚË ÔÓÊË‚‡ÌÌfl Ì‡ÒÂÎÂÌÌfl, ¥‚ÌÓÔ‡‚ÌÂ Ô‡ÚÌÂÒÚ‚Ó
Û Ò‚¥ÚÓ‚ÓÏÛ ÒÔ¥‚ÚÓ‚‡ËÒÚ‚¥.

1 ò‡·Î¥È é. ÑÂflÍ¥ ÔËÚ‡ÌÌfl ÏÂÚÓ‰ÓÎÓ„¥ª ¥ ÚÂÓ¥ª Ï‡ÍÓÂ∂¥ÓÌ‡Î¥-
Á‡ˆ¥ª ìÍ‡ªÌË // Ç¥ÒÌËÍ ã¸‚¥‚Ò¸ÍÓ„Ó ÛÌ¥‚ÂÒËÚÂÚÛ. ëÂ. „ÂÓ„. –
1999. – ÇËÔ. 24. – ë. 4.
2 èÓÔÓ‚Í¥Ì Ç.Ä. êÂ„¥ÓÌ‡Î¸ÌÓ-ˆ¥Î¥ÒÌËÈ Ô¥‰ı¥‰ ‚ ÂÍÓÌÓÏ¥ˆ¥. – ä.:
ç‡ÛÍ. ‰ÛÏÍ‡, 1993. – 220 Ò.
3 ÑÁÂÌËÒ á.Ö. åÂÚÓ‰ÓÎÓ„Ëfl Ë ÏÂÚÓ‰ËÍ‡ ÒÓˆË‡Î¸ÌÓ-˝ÍÓÌÓÏ-„ÂÓ-
„‡ÙË˜ÂÒÍËı ËÒÒÎÂ‰Ó‚‡ÌËÈ. – êË„‡: áËÌ‡ÚÌÂ, 1980. – 262 Ò.
4 Ä‰Ï¥Ì¥ÒÚ‡ÚË‚ÌÓ-ÚÂËÚÓ¥‡Î¸ÌËÈ ÛÒÚ¥È ìÍ‡ªÌË Í¥Á¸ ÔËÁ-
ÏÛ ¥ÌÚÂÂÒ¥‚ Â∂¥ÓÌ¥‚ Ú‡ ‰ÂÊ‡‚Ë: íÂÁË ‰ÓÔÓ‚. Ï¥ÊÂ∂¥ÓÌ. ÍÓÌÙ.
«êÂ∂¥ÓÌË ‚ ÌÂÁ‡ÎÂÊÌ¥È ìÍ‡ªÌ¥: ÔÓ¯ÛÍ ÒÚ‡ÚÂ„¥ª ÓÔÚËÏ‡Î¸ÌÓ„Ó
ÓÁ‚ËÚÍÛ». ï‡Í¥‚, 1994. – ï‡Í¥‚, 1994. – ë. 5-6.
5 ëÓˆ¥‡Î¸ÌÓ-ÂÍÓÌÓÏ¥˜Ì‡ „ÂÓ„‡Ù¥fl ìÍ‡ªÌË: ç‡‚˜. ÔÓÒ¥·ÌËÍ / á‡
Â‰. ÔÓÙ. é.ß. ò‡·Î¥fl. – ã¸‚¥‚: ë‚¥Ú, 1994. – 608 Ò.
6 èÓÔÓ‚Í¥Ì Ç.Ä. ÑÓ ÍÓÌˆÂÔˆ¥ª ‰ÂÊ‡‚ÌÓª Â∂¥ÓÌ‡Î¸ÌÓª ÂÍÓÌÓ-
Ï¥˜ÌÓª ÔÓÎ¥ÚËÍË. – ä.: çßëÑ, 1995. – ë. 58.

ÑÊÂÂÎÓ: êÂ∂¥ÓÌ‡Î¸Ì‡ ÔÓÎ¥ÚËÍ‡: ÏÂÚÓ‰ÓÎÓ„¥fl, ÏÂÚÓ‰Ë-
Í‡, Ô‡ÍÚËÍ‡. – ç‡ˆ¥ÓÌ‡Î¸Ì‡ ÄÍ‡‰ÂÏ¥fl ç‡ÛÍ ìÍ‡ªÌË, ßÌÒÚË-
ÚÛÚ Â∂¥ÓÌ‡Î¸ÌËı ‰ÓÒÎ¥‰ÊÂÌ¸, ã¸‚¥‚, 2001.
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ЮР¢ ШТАЙНЕР
ЕВРОПЕЙСЬКА
ДЕМОКРАТІЯ
І ФЕДЕРАЛІЗМ

·¥Î¸¯Ó˛. ì ÒËÚÛ‡ˆ¥ª ÒÍÎ‡‰ÌËı ÏÓ‚ÌËı, ÂÍÓÌÓÏ¥˜ÌËı, ÂÎ¥∂¥È-
ÌËı Á‚’flÁÍ¥‚ ̄ ‚‡Èˆ‡Ò¸ÍÛ ÔÓÎ¥ÚËÍÛ ı‡‡ÍÚÂËÁÛπ Ì‡fl‚Ì¥ÒÚ¸
ÍÓ‡Î¥ˆ¥È, flÍ¥ ÔÓÒÚ¥ÈÌÓ ÁÏ¥Ì˛˛Ú¸Òfl. ç¥ÏÂˆ¸ÍÓÏÓ‚ÌËÈ ÙÂ-
ÏÂ ¥Á „¥, Í‡ÚÓÎËÍ, ÏÓÊÂ Ï‡ÚË ÒÔ¥Î¸Ì¥ ¥ÌÚÂÂÒË Á ¥Ì¯ËÏË
«Ì¥ÏˆflÏË» ‚ Ó‰Ì¥È „‡ÎÛÁ¥, Á ¥Ì¯ËÏË Í‡ÚÓÎËÍ‡ÏË – ÌÂÁ‚‡Ê‡-
˛˜Ë Ì‡ ÏÓ‚Û – ‚ Ì‡ÒÚÛÔÌ¥È, ‡ Á ¥Ì¯ËÏ „¥Ò¸ÍËÏ ÙÂÏÂÓÏ –
ÌÂÁ‡ÎÂÊÌÓ ‚¥‰ ÏÓ‚Ë È ÂÎ¥∂¥ª – ˘Â ‚ flÍ¥ÈÒ¸ ÚÂÚ¥È ÒÔ‡‚¥.
ÇÌ‡ÒÎ¥‰ÓÍ ˆËı ‰ËÌ‡Ï¥˜ÌËı Á‚’flÁÍ¥‚ ÊÓ‰Ì‡ ÓÍÂÏ‡ „ÛÔ‡ ÌÂ
π ‰Ó‚„ÓÚË‚‡ÎÓ˛ ·¥Î¸¯¥ÒÚ˛: ÍÓÊÌ‡ ËÁËÍÛπ ÓÔËÌËÚËÒfl ‚
ÏÂÌ¯ÓÒÚ¥ ÔÓ ‚¥‰ÌÓ¯ÂÌÌ˛ ˘ÓÌ‡ÈÏÂÌ¯Â ‰Ó Í¥Î¸ÍÓı ÒÔ‡‚.

Å‡Í Ú¥ÒÌËı ÏÓ‚ÌËı ·ÎÓÍ¥‚ ÔÓÒÎ¥‰Ó‚ÌÓ ÔÓÁ·‡‚Îflπ ÏÓ‚Û
ªª ÔÂ¯Ófl‰ÌÓ„Ó ÁÌ‡˜ÂÌÌfl. ì ÔÂ‚ÌËı ÔËÚ‡ÌÌflı ¯‚‡Èˆ‡-
Ò¸ÍÓª ÔÓÎ¥ÚËÍË, Ú‡ÍËı, flÍ ‚Ë˘Â Á„‡‰‡Ì¥ ‰ÓÚ‡ˆ¥ª ‰Îfl ‡ÂÓ-
ÔÓÚ¥‚ Û ñ˛¥ıÛ Ú‡ ÜÂÌÂ‚¥, ÏÓ‚Ì‡ ÔËÌ‡ÎÂÊÌ¥ÒÚ¸ Ì‡·Ë‡π
‚Ë¥¯‡Î¸ÌÓ„Ó ÁÌ‡˜ÂÌÌfl. ÄÎÂ ÔË ÓÁ‚’flÁ‡ÌÌ¥ ¥Ì¯Ëı ÔÓ·-
ÎÂÏ ‚‡ÊÎË‚¥¯ËÏË ÒÚ‡˛Ú¸ ¥Ì¯¥ ̂ ¥ÌÌÓÒÚ¥ – Í‡ÌÚÓÌ, ÂÎ¥∂¥fl ̃ Ë
ÔÓÙÂÒ¥fl. éÍ¥Ï ÚÓ„Ó, Ì¥ÏÂˆ¸ÍÓÏÓ‚Ì¥ ¯‚‡Èˆ‡ˆ¥ ‚ËÍÓËÒ-
ÚÓ‚Û˛Ú¸ ·‡„‡ÚÓ ‰¥‡ÎÂÍÚ¥‚, ÚÓÊ Ò‡ÏÓ¥Ì‰ÂÙ¥Í‡ˆ¥fl Î˛‰ÂÈ Á
‰¥‡ÎÂÍÚÓÏ ÚÂÊ ÏÓÊÂ ‚¥‰¥„‡‚‡ÚË ¥ÒÚÓÚÌÛ ÓÎ¸. èË ‚Ò¥È
‰ÂÏÓ∂‡Ù¥˜Ì¥È ÒÍÎ‡‰ÌÓÒÚ¥ «Ì¥Ïˆ¥», ÌÂÁ‚‡Ê‡˛˜Ë Ì‡ ÚÂ, ˘Ó
ÒÚ‡ÌÓ‚ÎflÚ¸ ·¥Î¸¯¥ÒÚ¸, ¥‰ÍÓ ‚ËÍÓÌÛ˛Ú¸ ÙÛÌÍˆ¥˛ ÏÓÌÓÎ¥Ú-
ÌÓ„Ó È ‰ÓÏ¥ÌÛ˛˜Ó„Ó ·ÎÓÍÛ ‚ ¯‚‡Èˆ‡Ò¸Í¥È ÔÓÎ¥ÚËˆ¥.

ì ·‡„‡Ú¸Óı ¥Ì¯Ëı Í‡ªÌ‡ı Ö‚ÓÔË, «ÔÓ˜‡ÚÍÓÏ» ÙÂ‰Â-
‡Î¥ÁÏÛ ̃ ‡ÒÚÓ ÒÚ‡˛Ú¸ ÍÛÎ Ú̧ÛÌ¥ ̃ Ë ÏÓ‚Ì¥ „ÛÔË. ÅÂÎ¸∂¥ª ÔÓÒ-
Ú¥ÈÌÓ Á‡„ÓÊÛπ ÌÂ·ÂÁÔÂÍ‡ ÌÂÔËıÓ‚Û‚‡ÌËı ÍÓÌÙÎ¥ÍÚ¥‚ Ï¥Ê
«Ù‡ÌˆÛÁ‡ÏË» (‚‡ÎÎÓÌˆflÏË) Ú‡ «„ÓÎÎ‡Ì‰ˆflÏË» (ÙÎ‡Ï‡Ì-
‰ˆflÏË). óË ÅÂÎ¸∂¥fl ÏÓ„Î‡ ‚ ÏËÌÛÎÓÏÛ ‚Ë·‡ÚË ¯‚‡Èˆ‡-
Ò¸ÍÛ ÏÓ‰ÂÎ¸ ÙÂ‰Â‡ˆ¥ª? å‡·ÛÚ¸, ˆÂ ·ÛÎÓ ÌÂÏÓÊÎË‚Ó, ÔÓ-
Á‡flÍ ·ÂÎ¸∂¥ÈÒ¸Í¥ ÔÓ‚¥Ìˆ¥ª ÌÂ ÓÁ‚ËÌÛÎË Ï¥ˆÌËı ÎÓÍ‡Î¸ÌËı
ÒÔ¥Î¸ÌÓÚ, flÍ ¯‚‡Èˆ‡Ò¸Í¥ Í‡ÌÚÓÌË. ÅÂÎ¸∂¥ÈÒ¸ÍËÈ ÙÂ‰Â‡-
Î¥ÁÏ, ̆ Ó ÓÔË‡πÚ¸Òfl Ì‡ ÔÓ‚¥Ìˆ¥ª, ·Û‚ ·Ë ̄ ÚÛ˜ÌËÏ ¥ ÔÓÁ·‡‚-
ÎÂÌËÏ ‡‚ÚÂÌÚË˜ÌËı ¥ÒÚÓË˜ÌËı ÍÓÂÌ¥‚.

ì ò‚‡Èˆ‡¥ª, Ì‡ ‚¥‰Ï¥ÌÛ ‚¥‰ ÅÂÎ¸∂¥ª, ÌÂÏ‡π ÒÚÓÎËˆ¥-‰ÓÏ¥-
Ì‡ÌÚË; ̂ Â ̆ Â Ó‰ËÌ ̃ ËÌÌËÍ, flÍËÈ ÔÓÎÂ„¯Ûπ ÙÛÌÍˆ¥ÓÌÛ‚‡ÌÌfl
ÙÂ‰Â‡Î¥ÁÏÛ. üÍ˘Ó Í‡ªÌ‡ Ï‡π ‰ÛÊÂ Ï¥ˆÌËÈ ˆÂÌÚ, Ú‡ÍËÈ,
flÍ Å˛ÒÒÂÎ¸ Û ÅÂÎ¸∂¥ª, è‡ËÊ Û î‡Ìˆ¥ª ‡·Ó ãÓÌ‰ÓÌ Û ÇÂÎË-
ÍÓ·ËÚ‡Ì¥ª, ÚÓ ‚‡ÊÍÓ ‰ÂˆÂÌÚ‡Î¥ÁÛ‚‡ÚË ‚Î‡‰Û ÌÂ ÎË¯Â ÙÓ-
Ï‡Î¸ÌÓ, ‡ÎÂ È Ù‡ÍÚË˜ÌÓ. ò‚‡Èˆ‡Ò¸Í¥ ÙÂ‰Â‡Î¸Ì¥ ‚Î‡ÒÚ¥
Ï¥ÒÚflÚ¸Òfl ‚ ÒÚÓÎËˆ¥, ÅÂÌ¥, ‡ÎÂ ÇÂıÓ‚ÌËÈ ÒÛ‰ ÁÌ‡ıÓ‰ËÚ¸Òfl
Û Ù‡ÌÍÓÏÓ‚Ì¥È ãÓÁ‡ÌÌ¥, ‡ ò‚‡Èˆ‡Ò¸ÍËÈ ç‡ˆ¥ÓÌ‡Î¸ÌËÈ ßÌ-
ÒÚËÚÛÚ ÒÚ‡ıÛ‚‡ÌÌfl ‚¥‰ ÌÂ˘‡ÒÌËı ‚ËÔ‡‰Í¥‚ – Û ã˛ˆÂÌ¥. ÅÂÌ
– ÎË¯Â ˜ÂÚ‚ÂÚÂ Á‡ ‚ÂÎË˜ËÌÓ˛ Ï¥ÒÚÓ ò‚‡Èˆ‡¥ª; ñ˛¥ı,
Å‡ÁÂÎ¸ Ú‡ ÜÂÌÂ‚‡ ÔÂÂ‚Ë˘Û˛Ú¸ ÈÓ„Ó Á‡ Í¥Î¸Í¥ÒÚ˛ Ì‡ÒÂ-
ÎÂÌÌfl. Å‡ÌÍË, ÔËÏ¥ÓÏ, ÒÍÓÌˆÂÌÚÓ‚‡Ì¥ Û ‚ÂÎËÍËı Ï¥ÒÚ‡ı.
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перспективи

реґіональної політики

україни в контексті

европейського досвіду

Ç ÓÒÚ‡ÌÌ¥ ÓÍË ÂÍÓÌÓÏ¥˜Ì‡ ÔÓÁËˆ¥fl ñ˛¥ı‡ ÔÓ˜‡Î‡ ‚ËÍ-
ÎËÍ‡ÚË ÔÂ‚Ì¥ ÔÓ·ÎÂÏË Û ÒÍÎ‡‰ÌÓÏÛ È ‰ÂÎ¥Í‡ÚÌÓÏÛ ·‡Î‡Ì-
Ò¥ ¯‚‡Èˆ‡Ò¸ÍÓ„Ó ÒÛÒÔ¥Î¸ÒÚ‚‡. èÂ‰ÒÚ‡‚ÌËÍË ¥Ì¯Ëı Í‡Ì-
ÚÓÌ¥‚ Ì‡¥Í‡˛Ú¸, ̆ Ó ‚ÒÂ ·¥Î¸¯Â ‚ÂÎËÍËı ÍÓÏÔ‡Ì¥È ÔÂÂÌÓ-
ÒflÚ¸ Ò‚Óª ÍÂ¥‚Ì¥ Ó„‡ÌË ‰Ó ̂ ¸Ó„Ó Ï¥ÒÚ‡. ÇÊÂ Ï‡ÈÊÂ ̄ ÓÒÚ‡
˜‡ÒÚËÌ‡ Ì‡ÒÂÎÂÌÌfl Í‡ªÌË ÔÓÊË‚‡π ‚ Í‡ÌÚÓÌ¥ ñ˛¥ı‡.

ÑÎfl Á·‡Î‡ÌÒÛ‚‡ÌÌfl ‚ÔÎË‚Û ÒËÎ¸Ì¥¯Ëı Í‡ÌÚÓÌ¥‚
¯‚‡Èˆ‡Ò¸ÍËÈ ÙÂ‰Â‡Î¥ÁÏ Ì‡‰‡π ÒÔÂˆËÙ¥˜ÌÓª ‚‡„Ë ÒÎ‡·-
¯ËÏ Í‡ÌÚÓÌ‡Ï. üÍ ¥ ‚ ëÔÓÎÛ˜ÂÌËı òÚ‡Ú‡ı ÄÏÂËÍË, Ô‡-
Î‡ÏÂÌÚ Û ò‚‡Èˆ‡¥ª Ï‡π ‰Û„Û Ô‡Î‡ÚÛ, ‚ flÍ¥È ÍÓÊÌËÈ Í‡Ì-
ÚÓÌ ÔÂ‰ÒÚ‡‚ÎÂÌËÈ ‰‚ÓÏ‡ Ï¥ÒˆflÏË, ÌÂÁ‚‡Ê‡˛˜Ë Ì‡ Í¥Î¸-
Í¥ÒÚ¸ ÏÂ¯Í‡Ìˆ¥‚. Ä·Ë ÔÓÈÚË Ì‡ Á‡„‡Î¸ÌÓÏÛ ÂÙÂÂÌ‰ÛÏ¥,
ÔÓÔ‡‚ÍË ‰Ó ÍÓÌÒÚËÚÛˆ¥ª ‚ËÏ‡„‡˛Ú¸ ÌÂ ÎË¯Â Ô¥‰ÚËÏÍË
·¥Î¸¯ÓÒÚË ‚Ë·Óˆ¥‚, ‡ È ·¥Î¸¯ÓÒÚË Í‡ÌÚÓÌ¥‚, ̆ Ó ‰ÛÊÂ ÁÏ¥ˆ-
Ì˛π ÔÓÁËˆ¥ª Ï‡ÎËı Í‡ÌÚÓÌ¥‚. ôÂ Ó‰ÌËÏ ‚‡ÊÎË‚ËÏ ÍÓÍÓÏ
‰Ó ÓÁÛÏ¥ÌÌfl ¯‚‡Èˆ‡Ò¸ÍÓ„Ó ÙÂ‰Â‡Î¥ÁÏÛ π Â∂ÛÎflÚÓÌ¥
ÍÓÌÒÛÎ Ú̧‡ˆ¥ª Á Ï‡ÎËÏË Í‡ÌÚÓÌ‡ÏË Ì‡ ÚÂÏÛ ÔÓÂÍÚ¥‚ ÙÂ‰Â-
‡Î¸ÌÓ„Ó Á‡ÍÓÌÓ‰‡‚ÒÚ‚‡. ñÂ Á·¥Î¸¯Ûπ ‚‡ÊÎË‚¥ÒÚ¸ Ï‡ÎËı
Í‡ÌÚÓÌ¥‚, ‡ÎÂ ÌÂ Á‡ÔÓ·¥„‡π ÔÂ‚ÌÓÏÛ ÓÒÎ‡·ÎÂÌÌ˛ ÙÂ‰Â‡-
Î¥ÁÏÛ. ò‚‡Èˆ‡¥fl, flÍ ‚ËÒÓÍÓ ÓÁ‚ËÌÛÚ‡ Û ÔÓÏËÒÎÓ‚ÓÏÛ
‚¥‰ÌÓ¯ÂÌÌ¥ Í‡ªÌ‡, ÔÓÒÚ‡π ÔÂÂ‰ ‰ÛÊÂ ÒÍÎ‡‰ÌËÏË ÔÓ·ÎÂ-
Ï‡ÏË, flÍ¥ ÔÓÚÂ·Û˛Ú¸ ÒÔÂˆ¥‡Î¸ÌËı ÂÍÒÔÂÚËÁ, ÒÍ‡Ê¥ÏÓ, ‚Ë-

ÍÓËÒÚ‡ÌÌfl fl‰ÂÌÓª ÂÌÂ∂¥ª. ñ¥ÎÍÓÏ ÔËÓ‰ÌÓ, ÏÂÌ¯¥ Í‡Ì-
ÚÓÌË ÓÔËÌfl˛Ú¸Òfl ‚ ÌÂ‚Ë„¥‰Ì¥È ÒËÚÛ‡ˆ¥ª, ÓÒÍ¥Î¸ÍË ªÏ ˜‡ÒÚÓ
ÌÂ ‚ËÒÚ‡˜‡π ‚¥‰ÔÓ‚¥‰ÌËı Í‡‰¥‚ ‰Îfl ÓÁÓ·ÓÍ ¥¯ÂÌ¸ ‰Îfl
ÙÂ‰Â‡Î¸ÌËı ‚Î‡ÒÚÂÈ. ñÂ ‚ËÍÎËÍ‡π ÔËÚ‡ÌÌfl Ì‡ Á‡ÁÓÍ: ‰Ó
flÍÓª ÏÂÊ¥ ‚ Ì‡¯ÓÏÛ ÒÍÎ‡‰ÌÓÏÛ Ò‚¥Ú¥ ÏÓÊÌ‡ ÔÓ‚Ó‰ËÚË ‰Â-
ˆÂÌÚ‡Î¥Á‡ˆ¥˛, ̆ Ó· ÔË ̂ ¸ÓÏÛ ÌÂ Á‡¯ÍÓ‰ËÚË ÏÓÊÎË‚ÓÒÚflÏ
¥ÁÌËı Í‡ªÌ ‚Ë¥¯Û‚‡ÚË Ò‚Óª ÔÓ·ÎÂÏË? ç‡ÔËÍÎ‡‰, ÔÓ·-
ÎÂÏË, ÔÓ‚’flÁ‡Ì¥ Á fl‚Ë˘ÂÏ Ú. Á‚. ÍËÒÎÓÚÌËı ‰Ó˘¥‚, ÛÊÂ ÔÂÂ-
ıÓ‰flÚ¸ ÏÂÊ¥ ¯‚‡Èˆ‡Ò¸ÍÓ„Ó Í‡ÌÚÓÌÛ ˜Ë Ì¥ÏÂˆ¸ÍÓª ÒÓ˛ÁÌÓª
ÁÂÏÎ¥, ‡ Ì‡‚¥Ú¸ ‰ÂÊ‡‚Ì¥ ÍÓ‰ÓÌË. íÓÊ Ì¥˜Ó„Ó ‰Ë‚ÌÓ„Ó ÌÂ-
Ï‡π ‚ ÚÓÏÛ, ˘Ó Ö‚ÓÔ‡ ÔflÏÛπ ÌÂ ÎË¯Â ‰Ó ÙÂ‰Â‡Î¥ÁÏÛ,
‡ÎÂ È ‰Ó Ì‡‰Ì‡ˆ¥ÓÌ‡Î¸ÌÓª ¥ÌÚÂ∂‡ˆ¥ª. åË ÔÂÂÍÓÌ‡Ì¥, ˘Ó Ú‡-
ÍËÈ Ì‡ÔflÏ ‰¥È ÁÓ‚Ò¥Ï ÌÂ ÏÛÒËÚ¸ ·ÛÚË ‚ËÍÎ˛˜ÂÌËÏ. ç‡‚Ô‡-
ÍË, ‚ÓÌË ÏÓÊÛÚ¸ ‚Á‡πÏÌÓ ‰ÓÔÓ‚Ì˛‚‡ÚËÒfl, ‚ ÚÓÏÛ ÒÂÌÒ¥, ̆ Ó
ÓÁ‚’flÁ‡ÌÌfl ÔÂ‚ÌËı ÍÓÌÍÂÚÌËı Á‡‚‰‡Ì¸ ‚ËÏ‡„‡π ÔÂÂÌÂ-
ÒÂÌÌfl ªı ¥Á ˆÂÌÚ‡Î¸ÌÓ„Ó Ì‡ Ï¥ÒˆÂ‚ËÈ ¥‚ÂÌ¸, ÚÓ‰¥ flÍ ÛÒÔ¥¯-
ÌÂ ÓÁ‚’flÁ‡ÌÌfl ¥Ì¯Ëı – ÔÂÂÌÂÒÂÌÌfl Û Á‚ÓÓÚÌ¸ÓÏÛ Ì‡ÔflÏ-
ÍÛ, ÚÓ·ÚÓ Á ÔÎÓ˘ËÌË Ì‡ˆ¥ÓÌ‡Î¸ÌÓª Ì‡ Â‚ÓÔÂÈÒ¸ÍÛ. Ç‡ÚÓ
ÎË¯Â ‚¥‰ÁÌ‡˜ËÚË, ˘Ó ·‡„‡ÚÓ Î˛‰ÂÈ, ÍÓÚ¥ ÔÓÔ‡∂Û˛Ú¸ ÙÂ-
‰Â‡Î¥ÁÏ, ÒÔËfl˛Ú¸ Ú‡ÍÓÊ ¥ÌÚÂ∂‡ˆ¥ª Ö‚ÓÔË.

èÂÂÍÎ‡‚ ÉË„Ó¥È óÓÔËÍ

© ë.å‡ÍÒËÏÂÌÍÓ, 2001
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німецький федералізм:

історія, сучасний стан,

потенціал

реформування

ç‡ ÂÚ‡Ô¥ ÔÂÂıÓ‰Û ìÍ‡ªÌË ‰Ó ÒÓˆ¥‡Î¸ÌÓ Ó¥πÌ-
ÚÓ‚‡ÌÓª ËÌÍÓ‚Óª ÂÍÓÌÓÏ¥ÍË Ú‡ ‰ÂÏÓÍ‡ÚË˜ÌËı Á‡-
Ò‡‰ ÛÔ‡‚Î¥ÌÌfl ‰ÂÊ‡‚Ó˛ ÓÒÓ·ÎË‚Ó„Ó ÁÌ‡˜ÂÌÌfl
Ì‡·Û‚‡π Â∂¥ÓÌ‡Î¸Ì‡ ÔÓ·ÎÂÏ‡ÚËÍ‡: ‚‰ÓÒÍÓÌ‡ÎÂÌ-
Ìfl ÒËÒÚÂÏË Ï¥ÒˆÂ‚Ó„Ó Ò‡ÏÓ‚fl‰Û‚‡ÌÌfl flÍ ¥ÌÒÚËÚÛÚÛ
ÔÛ·Î¥˜ÌÓª ‚Î‡‰Ë, Ú‡ ¥ÏÔÎÂÏÂÌÚ‡ˆ¥fl ÒÛ˜‡ÒÌËı Ô¥‰ıÓ‰¥‚
‰Ó Ï¥ÒˆÂ‚Ó„Ó Ú‡ Â∂¥ÓÌ‡Î¸ÌÓ„Ó ÓÁ‚ËÚÍÛ ‚ ¯Ë¯Ó-
ÏÛ ÍÓÌÚÂÍÒÚ¥. ëÎ¥‰ ‚¥‰ÁÌ‡˜ËÚË, ˘Ó Û ˆ¸ÓÏÛ ‚¥‰ÌÓ-
¯ÂÌÌ¥ ìÍ‡ªÌ‡ ÌÂ π, ¥ ÌÂ ÏÓÊÂ ·ÛÚË, ‚ËÌflÚÍÓÏ, flÍ˘Ó
ÔÓ¥‚Ì˛‚‡ÚË Ì‡Ò Á Ì‡¯ËÏË ˆÂÌÚ‡Î¸ÌÓ-Òı¥‰ÌÓ-Â‚-
ÓÔÂÈÒ¸ÍËÏË ÒÛÒ¥‰‡ÏË. ßÌ¯Â ÔËÚ‡ÌÌfl, ˘Ó flÍ ¥ Ì‡
ÔÂÂ‚‡ÊÌ¥È ·¥Î¸¯ÓÒÚ¥ ¥Ì¯Ëı ‰¥ÎflÌÓÍ ‰ÂÊ‡‚ÌÓ„Ó ·Û-
‰¥‚ÌËˆÚ‚‡, ÚÛÚ ÏË ‰ÓÒËÚ¸ ‚ÔÂ‚ÌÂÌÓ ÔÓ‰Ó‚ÊÛπÏÓ
Ô‡ÒÚË Á‡‰Ì¥ı.

êÂÙÓÏ‡ÚÓÒ¸Í¥ ÒÔÓ·Ë ÔÓÚfl„ÓÏ ÓÒÚ‡ÌÌ¥ı ‰Â-
ÒflÚË ÓÍ¥‚ ÌÂÁ‡ÎÂÊÌÓÒÚË ÌÂ ÔËÁ‚ÂÎË ‰Ó ÒÛÚÚπ‚Ëı
ÁÏ¥Ì Ì‡ Í‡˘Â. ÑÓ ÓÒÌÓ‚ÌËı ÔÓ·ÎÂÏ Ì‡ Ò¸Ó„Ó‰-
Ì¥¯Ì¥È ‰ÂÌ¸ ÏÓÊÌ‡ ‚¥‰ÌÂÒÚË Ì‡ÒÚÛÔÌÂ:

1. çÂÁ‚‡Ê‡˛˜Ë Ì‡ ÍÓÌÒÚËÚÛˆ¥ÈÌ¥ „‡‡ÌÚ¥ª Ï¥ÒˆÂ-
‚Ó„Ó Ò‡ÏÓ‚fl‰Û‚‡ÌÌfl ¥ ÔËÈÌflÚÚfl á‡ÍÓÌÛ «èÓ Ï¥Ò-
ˆÂ‚Â Ò‡ÏÓ‚fl‰Û‚‡ÌÌfl» (1997 .), Ì‡ Ò¸Ó„Ó‰Ì¥¯Ì¥È
‰ÂÌ¸ ˘Â ÌÂ ÒÙÓÏÓ‚‡Ì¥ ‰¥π‚¥ ÏÂı‡Ì¥ÁÏË, flÍ¥ · Á‡-

·ÂÁÔÂ˜ËÎË Â‡Î¸ÌÛ Ò‡ÏÓ‰ÓÒÚ‡ÚÌ¥ÒÚ¸ ÚÂËÚÓ¥‡Î¸ÌÓª
„ÓÏ‡‰Ë, ¥, ÔÂ¯ Á‡ ‚ÒÂ, ªª ·˛‰ÊÂÚÌÓ-Ù¥Ì‡ÌÒÓ‚Û Ò‡-
ÏÓÒÚ¥ÈÌ¥ÒÚ¸. êÓÁÔÓ‰¥Î ÍÓ¯Ú¥‚ ‰Îfl Ï¥ÒˆÂ‚Ëı ·˛‰ÊÂÚ¥‚,
flÍ Ô‡‚ËÎÓ, Á‡ÎÂÊËÚ¸ ‚¥‰ ÒÛ·’πÍÚË‚ÌËı Ù‡ÍÚÓ¥‚ Ú‡
ÓÒÓ·ËÒÚËı ‚¥‰ÌÓÒËÌ Ï¥Ê ÍÂ¥‚ÌËÍ‡ÏË ¥ÁÌËı ¥‚Ì¥‚.

2. Ç ìÍ‡ªÌ¥ ‚¥‰ÒÛÚÌπ Â‡Î¸ÌÂ Â∂¥ÓÌ‡Î¸ÌÂ Ò‡-
ÏÓ‚fl‰Û‚‡ÌÌfl. êÓÎ¸ Ó·Î‡ÒÌËı ¥ ‡ÈÓÌÌËı ‡‰, flÍ¥,
ÔÓ ÒÛÚ¥, ÌÂ Ï‡˛Ú¸ Ó„‡Ì¥Á‡ˆ¥ÈÌÓ-Ù¥Ì‡ÌÒÓ‚Óª Ò‡ÏÓÒ-
Ú¥ÈÌÓÒÚË, flÍ Ô‡‚ËÎÓ, Á‚Ó‰flÚ¸Òfl ‰Ó ÙÓÏ‡Î¥Á‡ˆ¥ª ¥-
¯ÂÌ¸, ˘Ó ÔËÈÏ‡˛Ú¸Òfl Â∂¥ÓÌ‡Î¸ÌËÏË Ó„‡Ì‡ÏË
‰ÂÊ‡‚ÌÓª ‚ËÍÓÌ‡‚˜Óª ‚Î‡‰Ë. ç‡ÈÌÂ„‡ÚË‚Ì¥¯Â Ú‡Í‡
Ô‡ÍÚËÍ‡ ‚ÔÎË‚‡π Ì‡ ·˛‰ÊÂÚÌÓ-Ù¥Ì‡ÌÒÓ‚¥ ‚¥‰ÌÓÒË-
ÌË, ‡ Ú‡ÍÓÊ Ì‡ ÏÓÊÎË‚¥ÒÚ¸ ̃ ¥ÚÍÓ„Ó ÓÁÔÓ‰¥ÎÛ ÔÓ‚ÌÓ-
‚‡ÊÂÌ¸ Ï¥Ê ¥‚ÌflÏË ÛÔ‡‚Î¥ÌÌfl ˘Ó‰Ó Ì‡‰‡ÌÌfl ÔÓ-
ÒÎÛ„ Ì‡ÒÂÎÂÌÌ˛.

3. ëÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌÌfl ¥ ÔÓ‚ÌÓˆ¥ÌÌËÈ ÓÁ‚ËÚÓÍ Ò‡ÏÓ-
‰ÓÒÚ‡ÚÌ¸Óª ÚÂËÚÓ¥‡Î¸ÌÓª „ÓÏ‡‰Ë ÌÂÏÓÊÎË‚¥ ·ÂÁ
‚ÒÂ·¥˜ÌÓ„Ó ÔÂÂ„Îfl‰Û ‡ı‡ª˜ÌÓ„Ó ‡‰Ï¥Ì¥ÒÚ‡ÚË‚ÌÓ-
ÚÂËÚÓ¥‡Î¸ÌÓ„Ó ÛÒÚÓ˛, flÍ¥ ‰¥ÒÚ‡ÎËÒfl Û ÒÔ‡‰ÓÍ ‚¥‰
Ô‡Ú¥ÈÌÓ-ÍÓÏÛÌ¥ÒÚË˜ÌÓª ÒËÒÚÂÏË. êÓÁÔÓ˜‡Ú‡ ‚ ìÍ‡ªÌ¥
‡‰Ï¥Ì¥ÒÚ‡ÚË‚Ì‡ ÂÙÓÏ‡ Ì‡ ‰‡ÌËÈ ÏÓÏÂÌÚ Ó·ÏÂ-
ÊÛπÚ¸Òfl ̃ ‡ÒÚÍÓ‚Ó˛ ÂÒÚÛÍÚÛËÁ‡ˆ¥π˛ ̂ ÂÌÚ‡Î¸ÌËı

© à.ÅÛÒ˚„ËÌ‡, 2000
© èÓÎËÒ, 2000
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ç¥ÏÂ˜˜ËÌ‡ – Ì‡È·¥Î¸¯‡ Á‡ı¥‰ÌÓÂ‚ÓÔÂÈÒ¸Í‡ ÙÂ-
‰Â‡ˆ¥fl, ˘Ó ÒÎ‡‚ËÚ¸Òfl ÌÂ ÎË¯Â ÛÌ¥Í‡Î¸ÌËÏ ÓÁÏ‡-
ªÚÚflÏ Â∂¥ÓÌ‡Î¸ÌËı Î‡Ì‰¯‡ÙÚ¥‚, ‡ È ‚Î‡ÒÌÓ˛ ÏÓ-
‰ÂÎÎ˛ «ÍÓÓÔÂ‡ÚË‚ÌÓ„Ó ÙÂ‰Â‡Î¥ÁÏÛ». Ç ÓÒÚ‡ÌÌ¥
ÓÍË ¥ÁÌÓÏ‡Ì¥ÚÌ¥ ÒÂÏ¥Ì‡Ë, ÁÛÒÚ¥˜¥ ÂÍÒÔÂÚ¥‚, ‰Â
Ó·„Ó‚Ó˛πÚ¸Òfl Ì¥ÏÂˆ¸Í‡ Ô‡ÍÚËÍ‡ ÙÂ‰Â‡ÚË‚ÌÓ„Ó
·Û‰¥‚ÌËˆÚ‚‡, ÒÚ‡ÎË ‰Ó‚ÓÎ¥ ÔÓÔÛÎflÌËÏË ‚ êÓÒ¥ª. ä¥Ï
ÛÒ¸Ó„Ó ¥Ì¯Ó„Ó, ÒÂÌÒ Ú‡ÍÓ„Ó Á‡ÎÛ˜ÂÌÌfl ˜ÛÊÓ„Ó ‰ÓÒ-
‚¥‰Û, Ì‡ ÏÓ˛ ‰ÛÏÍÛ, ÔÓÎfl„‡π Û ÚÓÏÛ, ˘Ó ÒÚ‡ÚÓ‚¥
ÛÏÓ‚Ë ÙÓÏÛ‚‡ÌÌfl ÙÂ‰Â‡ÚË‚ÌËı ÒËÒÚÂÏ Ì‡¯Ëı
‰ÂÊ‡‚ ‰Â ‚ ˜ÓÏÛ ÔÓ‰¥·Ì¥. ß ÒÔ‡‚‰¥, ‚ÒÛÔÂÂ˜ ¥ÒÌÛ-
˛˜¥È ‰ÛÏˆ¥, Ú‡ Ì¥ÏÂˆ¸Í‡ ÒËÒÚÂÏ‡ ÙÂ‰Â‡Î¥ÁÏÛ, flÍÛ
ÏË ÁÌ‡πÏÓ Ò¸Ó„Ó‰Ì¥, Ì‡Ó‰ËÎ‡Òfl Ô¥ÒÎfl Í‡Ô¥ÚÛÎflˆ¥ª
ç¥ÏÂ˜˜ËÌË ‚ ÑÛ„¥È ë‚¥ÚÓ‚¥È ‚¥ÈÌ¥; ·‡„‡ÚÓ ‚ ˜ÓÏÛ
‚ÓÌ‡ π ÔÓ‰ÛÍÚÓÏ ‰¥flÎ¸ÌÓÒÚË ÒÓ˛ÁÌËÍ¥‚. í‡ÍËÏ ˜Ë-
ÌÓÏ, Ì¥ÏÂˆ¸ÍËÈ ¥ ÓÒ¥ÈÒ¸ÍËÈ ÙÂ‰Â‡Î¥ÁÏË Û ÔÂ‚ÌÓ-
ÏÛ ÒÂÌÒ¥ π ÏÓ‰ÂÎflÏË Ò‚¥‰ÓÏÓ„Ó ‰ËÁ‡ÈÌÛ.

Å¥Î¸¯ ÚÓ„Ó, ¥ ÔÓ‚ÓπÌÌ‡ ç¥ÏÂ˜˜ËÌ‡, ¥ êÓÒ¥fl ‚ ÓÒ-
Ú‡ÌÌ¥ ‰ÂÒflÚ¸ ÓÍ¥‚ ÔÂÂÊË‚‡ÎË „ÎË·ËÌÌ¥ ÒËÒÚÂÏÌ¥
Ú‡ÌÒÙÓÏ‡ˆ¥ª (ÌÂı‡È ‚ÓÌË ¥ Ó·ÛÏÓ‚ÎÂÌ¥ ¥ÁÌËÏË
ÔË˜ËÌ‡ÏË ¥ ÔÓıÓ‰flÚ¸ ÌÂÓ‰Ì‡ÍÓ‚Ó), ‰Â ÔÓ·Û‰Ó‚‡

ÙÂ‰Â‡ÚË‚ÌËı ‚¥‰ÌÓÒËÌ ·ÛÎ‡ ÎË¯Â Ó‰ÌËÏ ¥Á Ì‡ÔflÏ-
Í¥‚. è¥ÒÎfl ‚¥ÈÌË ‚ ç¥ÏÂ˜˜ËÌ¥ ÌÂ ·ÛÎÓ ÌÂ ÚÂ ˘Ó ÙÂ‰Â-
‡Î¥ÁÏÛ, ÁÌË˘ÂÌÓ„Ó Ì‡ˆ¥ÓÌ‡Î-ÒÓˆ¥‡Î¥ÁÏÓÏ, – ÌÂÓ·-
ı¥‰ÌÓ ·ÛÎÓ ÔÓ·Û‰Û‚‡ÚË ÒÛ˜‡ÒÌÛ ‰ÂÊ‡‚Ì¥ÒÚ¸, ‡ ‰Îfl
ˆ¸Ó„Ó Ì‡Ò‡ÏÔÂÂ‰ ÔËÈÌflÚË ÌÓ‚Û äÓÌÒÚËÚÛˆ¥˛. ç‡-
Â¯Ú¥, ‚Ó‰ÌÓ˜‡Ò ¥Á ÍÓÌÒÚÛ˛‚‡ÌÌflÏ Ô‡‚Ó‚Ëı Á‡-
Ò‡‰ Ú‡ÌÒÙÓÏ‡ˆ¥ª ‚ ç¥ÏÂ˜˜ËÌ¥, flÍ ¥ ‚ êÓÒ¥ª, Ó‰ÌËÏ Á
·‡ÁÓ‚Ëı ÂÎÂÏÂÌÚ¥‚ ·ÛÎË ÂÍÓÌÓÏ¥˜Ì¥ ÂÙÓÏË.

ç¥ÏÂˆ¸Í‡ ÙÂ‰Â‡ÚË‚Ì‡ Ú‡‰Ëˆ¥fl ‚ËÓÒÎ‡ Á ¥ÒÚÓ-
¥ª Í‡ªÌË, ‚¥Í ªª ÒÛÚÚπ‚Ó ÔÂÂ‚Ë˘Ûπ ‚¥Í Ò‡ÏÓ„Ó ÙÂ‰Â-
‡Î¥ÁÏÛ. é‰Ì‡Í ÛÊÂ Á ÔÓ˜‡ÚÍÛ ïßï ÒÚÓ¥˜˜fl ÏÓÊÌ‡
„Ó‚ÓËÚË ÔÓ ÙÂ‰Â‡ÚË‚ÌËÈ ÂÎÂÏÂÌÚ Û ‰ÂÊ‡‚ÌÓ-
ÏÛ ÛÒÚÓª ç¥ÏÂ˜˜ËÌË. Ç¥‰ÁÌ‡˜Û, ̆ Ó Ì¥ÏÂˆ¸Í‡ ÍÓÌÒÚË-
ÚÛˆ¥ÈÌ‡ ‰ÓÍÚËÌ‡ ˜¥ÚÍÓ ÓÁÏÂÊÓ‚Ûπ ÒÓ˛Á ‰ÂÊ‡‚
(Sttatenbund) ¥ ÒÓ˛ÁÌÛ ‰ÂÊ‡‚Û (Bundesstaat), ÚÓ·ÚÓ
ÍÓÌÙÂ‰Â‡ˆ¥˛ Ú‡ ÙÂ‰Â‡ˆ¥˛. í‡Í, Û ‡ÏÍ‡ı ÍÓÌÙÂ-
‰Â‡ˆ¥ª ÒÛ‚ÂÂÌÌ¥ ‰ÂÊ‡‚Ë Ó·’π‰ÌÛ˛Ú¸Òfl Ì‡ Ï¥ÊÌ‡-
Ó‰ÌÓ-Ô‡‚Ó‚¥È ÓÒÌÓ‚¥, ÒÚ‚Ó˛˛Ú¸ ÒÓ˛ÁÌ¥ – ÙÂ‰Â-
‡Î¸Ì¥ – Ó„‡ÌË È ‚ËÍÓÌÛ˛Ú¸ ÔÂ‚Ì¥ «Ô‡ÚÌÂÒ¸Í¥»
Ó·Ó‚’flÁÍË, Á‡ÎË¯‡˛˜ËÒ¸, Ó‰Ì‡Í, Ò‡ÏÓÒÚ¥ÈÌËÏË ÒÛ·’-
πÍÚ‡ÏË Ï¥ÊÌ‡Ó‰ÌÓ„Ó Ô‡‚‡. îÂ‰Â‡ˆ¥fl Ê Ï‡π ‰Â-
Ê‡‚ÌËÈ ı‡‡ÍÚÂ, ªª ÒÛ·’πÍÚË Ô¥‰ÍÓfl˛Ú¸Òfl ÌÓÏ‡Ï
Á‡„‡Î¸ÌÓª ÒÓ˛ÁÌÓª ÍÓÌÒÚËÚÛˆ¥ª ¥ ÏÓÊÛÚ¸ ‚ÓÎÓ‰¥ÚË Ï¥Ê-

Ó„‡Ì¥‚ ‚ËÍÓÌ‡‚˜Óª ‚Î‡‰Ë ¥ ÌÂ ÚÓÍ‡πÚ¸Òfl ÊËÚÚπ‚Ó
‚‡ÊÎË‚Ëı ‰Îfl ÛÍ‡ªÌÒ¸ÍÓª ‰ÂÊ‡‚ÌÓÒÚË ÔÓ·ÎÂÏ
ÏÛÌ¥ˆËÔ‡Î¸ÌËı Ú‡ Â∂¥ÓÌ‡Î¸ÌËı ÔÂÂÚ‚ÓÂÌ¸. á‚Ó-
Î¥Í‡ÌÌfl ‚ ̂ ¸ÓÏÛ ÏÓÊÂ ÔËÁ‚ÂÒÚË ̃ ÂÂÁ Í¥Î¸Í‡ ÓÍ¥‚
‰Ó Ú‡ÍÓª ÒËÚÛ‡ˆ¥ª, ÍÓÎË Ì‡‚¥Ú¸ ÁÌ‡˜ÌÓ ‚‰ÓÒÍÓÌ‡ÎÂ-
Ì¥È ‰ÂÊ‡‚Ì¥È Ï‡¯ËÌ¥ ‚ÊÂ Ì¥ÍËÏ ¥ Ì¥˜ËÏ ·Û‰Â ÍÂÛ-
‚‡ÚË – ‚¥‰ ¥ÒÌÛ˛˜Ëı Ò¸Ó„Ó‰Ì¥ Û ÁÎË‰Ìflı ÚËÒfl˜ ÚÂË-
ÚÓ¥‡Î¸ÌËı „ÓÏ‡‰ Á‡ÎË¯‡Ú¸Òfl Ú¥Î¸ÍË Ì‡Á‚Ë, ‡ ªı
„ÓÏ‡‰flÌË ÓÒÚ‡ÚÓ˜ÌÓ ‚Ú‡ÚflÚ¸ ‚¥Û Û ˆÂÌÚ‡Î¸Ì¥
Ó„‡ÌË ‚Î‡‰Ë ¥ ÔÓ‚Ì¥ÒÚ˛ ·Û‰ÛÚ¸ ÁÏÛ¯ÂÌ¥ ÔÂÂÈÚË
Ì‡ Ì‡ÚÛ‡Î¸ÌÂ „ÓÒÔÓ‰‡ÒÚ‚Ó.

4. Ç ìÍ‡ªÌ¥ ‚¥‰ÒÛÚÌfl ÒËÒÚÂÏ‡ Ù¥Ì‡ÌÒÓ‚Ó„Ó ‚Ë-
¥‚Ì˛‚‡ÌÌfl, flÍ‡ ‚ ·‡„‡Ú¸Óı Í‡ªÌ‡ı Ò‚¥ÚÛ π ÂÙÂÍ-
ÚË‚ÌËÏ ¥ÌÒÚÛÏÂÌÚÓÏ ÔÓÁ·‡‚ÎÂÌÌfl ÒÛÚÚπ‚Ëı ‚¥‰Ï¥Ì-
ÌÓÒÚÂÈ ‚ ¥‚Ìflı ÒÓˆ¥‡Î¸ÌÓ-ÂÍÓÌÓÏ¥˜ÌÓ„Ó ÓÁ‚ËÚÍÛ
ÓÍÂÏËı Â∂¥ÓÌ¥‚ ¥ ÚÂËÚÓ¥‡Î¸ÌËı „ÓÏ‡‰, Á‡·ÂÁ-
ÔÂ˜Ûπ ÍÓÌÒÚËÚÛˆ¥ÈÌÂ Ô‡‚Ó ÍÓÊÌÓ„Ó „ÓÏ‡‰flÌËÌ‡
ÌÂÁ‡ÎÂÊÌÓ ‚¥‰ Ï¥Òˆfl ÔÓÊË‚‡ÌÌfl Ì‡ ÔÂ‚ÌËÈ Ó·Òfl„ ¥
flÍ¥ÒÚ¸ ÔÓÒÎÛ„, flÍ¥ „‡‡ÌÚÛπ ‰ÂÊ‡‚‡. Ç¥‰ÒÛÚÌ¥ÒÚ¸ Ú‡-
ÍÓª ÒËÒÚÂÏË ¥ ªª ÂÙÂÍÚË‚ÌËı ÏÂı‡Ì¥ÁÏ¥‚ ÁÌ‡˜ÌÓ ÛÒ-
ÍÎ‡‰Ì˛πÚ¸Òfl Ú‡ÍÓÊ ‚¥‰ÒÛÚÌ¥ÒÚ˛ ‰ÂÊ‡‚ÌÓª ÔÓ„‡-
ÏË Ï¥Ì¥Ï‡Î¸ÌËı ÒÓˆ¥‡Î¸ÌËı ÒÚ‡Ì‰‡Ú¥‚: äÓÌÒÚËÚÛˆ¥fl

ìÍ‡ªÌË ˘Â‰Ó Á‡Ù¥ÍÒÛ‚‡Î‡ ˜ËÒÎÂÌÌ¥ Ô‡‚‡ „ÓÏ‡-
‰flÌ Û ÒÓˆ¥‡Î¸Ì¥È ÒÙÂ¥ (ÒÚ. 43, 46, 47, 48, 49, 53),
ÔÓÚÂ ‰‡Ì¥ ÔÓÎÓÊÂÌÌfl ÌÂ ÍÓÌÍÂÚËÁÛ˛Ú¸Òfl Á‡ ¥‚-
ÌÂÏ ¥ Ó·Òfl„ÓÏ „‡‡ÌÚÓ‚‡ÌËı ÔÓÒÎÛ„, ˘Ó ÏÓÊÂ ÓÁ-
„Îfl‰‡ÚËÒfl flÍ ˜ËÒÚÓ ‰ÂÍÎ‡‡ÚË‚Ì¥ ÚÂÁË, flÍ¥ ÌÂ Á‡·ÂÁ-
ÔÂ˜ÂÌ¥ (¥ ˘Â ‰Ó‚„Ó ÌÂ ÁÏÓÊÛÚ¸ ·ÛÚË Á‡·ÂÁÔÂ˜ÂÌ¥)
ÂÍÓÌÓÏ¥˜ÌËÏ ÔÓÚÂÌˆ¥‡ÎÓÏ ‰ÂÊ‡‚Ë Á ÔÂÂı¥‰ÌÓ˛
ÂÍÓÌÓÏ¥ÍÓ˛. èÓÎ¥ÚË˜Ì‡ ‚ÓÎfl ‚ËÁÌ‡ÚË ‰‡ÌËÈ Ù‡ÍÚ
‚¥‰ÒÛÚÌfl ÌÂ ÎË¯Â Û ˆÂÌÚ‡Î¸ÌËı Ó„‡Ì‡ı ‚ËÍÓÌ‡‚-
˜Óª ¥ Á‡ÍÓÌÓ‰‡‚˜Óª ‚Î‡‰, ‡ÎÂ È Û Â∂¥ÓÌ‡ı, ÚÂËÚÓ¥-
‡Î¸ÌËı „ÓÏ‡‰‡ı.

5. é‰Ì¥π˛ Á Ì‡È‡ÍÚÛ‡Î¸Ì¥¯Ëı ÔÓ·ÎÂÏ ‰ÂÊ‡‚-
ÌÓ„Ó ·Û‰¥‚ÌËˆÚ‚‡ ‚ ìÍ‡ªÌ¥ π ‚¥‰ÒÛÚÌ¥ÒÚ¸ ÒÛ˜‡ÒÌÓª
‰ÂÊ‡‚ÌÓª Â∂¥ÓÌ‡Î¸ÌÓª ÔÓÎ¥ÚËÍË, flÍÛ ÒÎ¥‰ ÓÁÛÏ¥ÚË
flÍ ÌÂÓ·ı¥‰Ì¥ÒÚ¸ ÔÂÂÌÂÒÂÌÌfl Ô¥ÓËÚÂÚ¥‚ ÓÁ‚ËÚÍÛ Á
‚¥‰ÓÏ˜Ó-„‡ÎÛÁÂ‚Ëı Ô¥‰ıÓ‰¥‚ Ì‡ ˆ¥Î¥ÒÌÓ-ÚÂËÚÓ¥‡Î¸-
Ì¥, ÓÔÚËÏ¥Á‡ˆ¥˛ ‚¥‰ÌÓÒËÌ Ï¥Ê ̂ ÂÌÚÓÏ ¥ ÚÂËÚÓ¥flÏË,
‚‡ıÛ‚‡ÌÌfl Â‚ÓÂ∂¥ÓÌ‡Î¸ÌËı ÚÂÌ‰ÂÌˆ¥È ÓÁ‚ËÚÍÛ
‰ÂÊ‡‚Ë, flÍ‡ ÁÌ‡ıÓ‰ËÚ¸Òfl ‚ Ò‡ÏÓÏÛ ˆÂÌÚ¥ Ö‚ÓÔË.

ê¥Í ÚÓÏÛ ‡‚ÚÓ ÓÚËÏ‡‚ ÔÓ¯ÚÓ˛ ÔËÏ¥ÌËÍ ÍÌËÊ-
ÍË Á‡ Â‰‡Íˆ¥π˛ ‚¥‰ÓÏÓ„Ó ‚ Ö‚ÓÔ¥ ‰ÓÒÎ¥‰ÌËÍ‡ Á
ÔËÚ‡Ì¸ Â∂¥ÓÌ‡Î¸ÌÓª ÔÓÎ¥ÚËÍË, ÔÓÙÂÒÓ‡ ¥Á òÓÚ-
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Ì‡Ó‰ÌÓ˛ Ô‡‚ÓÒÛ·’πÍÚÌ¥ÒÚ˛ ÎË¯Â Û Ú¥È Ï¥¥, ‚ flÍ¥È
ˆÂ ‰ÓÔÛÒÍ‡πÚ¸Òfl ÍÓÌÒÚËÚÛˆ¥π˛ [ÅÂÌı‡‰Ú 1994; 43].

ìÊÂ ‚ è¥‚Ì¥˜ÌÓÌ¥ÏÂˆ¸ÍÓÏÛ ÒÓ˛Á¥, flÍËÈ ·Û‚ ·ÂÁ-
ÔÓÒÂÂ‰Ì¥Ï ÔÓÔÂÂ‰ÌËÍÓÏ ç¥ÏÂˆ¸ÍÓª ¥ÏÔÂ¥ª – ÔÂ-
¯Óª Ì¥ÏÂˆ¸ÍÓª ÒÓ˛ÁÌÓª (ÙÂ‰Â‡ÚË‚ÌÓª) ‰ÂÊ‡‚Ë, –
ÙÓÏÛ‚‡ÌÌfl ÙÂ‰Â‡ÚË‚ÌËı ÒÚÛÍÚÛ Û ÔËÌˆËÔ¥ Ó·Û-
ÏÓ‚Î˛‚‡ÎÓÒfl Ô‡„ÌÂÌÌflÏË Ì‡ÒÂÎÂÌÌfl ÓÁ’π‰Ì‡ÌËı
ÍÌflÁ¥‚ÒÚ‚ ÒÚ‡ÚË Ì¥ÏˆflÏË, „ÓÒÔÓ‰‡flÏË π‰ËÌÓª ‰Â-
Ê‡‚Ë, Á‡ÎË¯‡˛˜ËÒ¸ ÔË ˆ¸ÓÏÛ ·‡‚‡ˆflÏË, ·‡‰ÂÌ-
ˆflÏË, ‚˛ÚÂÏ·ÂÁˆflÏË ¥ Ú.‰., ‰ÓÒfl„ÚË π‰ÌÓÒÚË ÔË
Á·ÂÂÊÂÌÌ¥ ¥ÁÌÓÏ‡Ì¥ÚÌÓÒÚË – ÓÒ¸ Ì‡ÈÔÂ¯‡ ÔÓ·-
ÎÂÏ‡, ÍÓÚÛ ‚Ë¥¯Û‚‡Î‡ Ì¥ÏÂˆ¸Í‡ ÙÂ‰Â‡ÚË‚Ì‡ ‰Â-
Ê‡‚‡. ßÌ‡Í¯Â Í‡ÊÛ˜Ë, ‚ËÒÎÓ‚Î˛˛˜ËÒ¸ ‰Â˘Ó ÔË¯-
ÌÓÏÓ‚ÌÓ, Ì‡ ÏÓÏÂÌÚ ÛÚ‚ÓÂÌÌfl ç¥ÏÂˆ¸ÍÓª ¥ÏÔÂ¥ª
‰ÂÊ‡‚ÌËÈ ÒÓ˛Á (Sttatenbund) ·Û‚ ‚¥‰Ó·‡ÊÂÌÌflÏ
status quo, ÒÓ˛ÁÌ‡ ‰ÂÊ‡‚‡ (Bundesstaat) ÔÂÂÚ‚Ó-
ËÎ‡Ò¸ Û ÒËÏ‚ÓÎ Ì‡‰¥ª, Û ÒËÏ‚ÓÎ Ï‡È·ÛÚÌ¸Ó„Ó.

ç¥ÏÂˆ¸Í‡ ¥ÏÔÂ¥fl 1871 . fl‚ÎflÎ‡ ÒÓ·Ó˛ ÌÓ‚Û
ÙÓÏÛ ÙÂ‰Â‡ÚË‚ÌÓ„Ó ÛÒÚÓ˛, ¥ ªª ÍÓÌÒÚËÚÛˆ¥˛ Ì¥-
ÏÂˆ¸Í¥ ‰ÓÒÎ¥‰ÌËÍË ‚‚‡Ê‡˛Ú¸ ÔËÍÎ‡‰ÓÏ ÍÓÌÒÚËÚÛˆ¥ª
ÙÂ‰Â‡ÚË‚ÌÓª ‰ÂÊ‡‚Ë [ÅÂÌı‡‰Ú 1994; 44].

èÓÚÂ ÌÓ‚‡ ‰ÂÊ‡‚‡ Ï‡Î‡ ‰ÛÊÂ ÂÍÎÂÍÚË˜ÌÛ ÔË-
Ó‰Û ¥ Ì‡ÈıËÏÂÌ¥¯ËÏ ̃ ËÌÓÏ ÔÓπ‰ÌÛ‚‡Î‡ ‚ ÒÓ·¥ ¥Á-

ÌÓÏ‡Ì¥ÚÌ¥ Ú‡‰Ëˆ¥ª ¥ ÔËÌˆËÔË: ÛÌ¥Ú‡Ì¥ Á ÙÂ‰Â‡-
ÚË‚ÌËÏË, Î¥·Â‡Î¸Ì¥ Á ‰ÂÒÔÓÚË˜ÌËÏË, ‡ÌÚËÔ‡Î‡ÏÂÌ-
ÚÒ¸ÍËÏË. éÚÊÂ, ˆÂ ·Û‚, ÒËÌÚÂÁ, ÏÓÊÎË‚Ó, Ï‡ÈÒÚÂ-
ÌËÈ, ‡ÎÂ, Ì‡ÔÂ‚ÌÓ, ÁÏ‡ÈÒÚÓ‚‡ÌËÈ ̄ ÚÛ˜ÌÓ. ç¥ÏÂˆ¸-
ÍËÈ ÙÂ‰Â‡Î¥ÁÏ Ì‡ ÚÓÈ ˜‡Ò ÔÓπ‰ÌÛ‚‡‚ ‚¥‰ÌÓÒÌÛ ‡‚-
ÚÓÌÓÏ¥˛ Í‡ªÌ-˜ÎÂÌ¥‚, ªıÌ˛ Û˜‡ÒÚ¸ Û ‚Ë¥¯ÂÌÌ¥ ‰Â-
Ê‡‚ÌËı ÔËÚ‡Ì¸ Á ÔÛÒ¸ÍÓ˛ „Â∂ÂÏÓÌ¥π˛ Ú‡ ÁÓÒÚ‡˛-
˜ËÏ ÔÓ˜ÛÚÚflÏ ÔËÌ‡ÎÂÊÌÓÒÚË ‰Ó π‰ËÌÓª ‰ÂÊ‡‚Ë.
ôÓ ‰‡‚ Ú‡ÍËÈ ÒËÌÚÂÁ, ˜Ë, ÒÍ‡Ê¥ÏÓ Ú‡Í, ÍÓÏÔÓÏ¥Ò
«ÙÂ‰Â‡Î¥ÒÚÒ¸ÍÓ„Ó» ∂‡ÚÛÌÍÛ (‡ ÙÂ‰Â‡Î¥ÁÏ, flÍ ‚¥‰Ó-
ÏÓ, Ò‡Ï π ÒËÒÚÂÏÓ˛ ÍÓÏÔÓÏ¥Ò¥‚)? èÂ¯ Á‡ ‚ÒÂ –
‚‰‡ÎÓÒfl ‰ÓÒfl„ÚË ·‡Î‡ÌÒÛ Ï¥Ê ¥ÌÚÂÂÒ‡ÏË ¥ÏÔÂ¥ª Û
ˆ¥ÎÓÏÛ Ú‡ ªª ÓÍÂÏËı ÒÍÎ‡‰Ó‚Ëı.

èÂ¯‡ ë‚¥ÚÓ‚‡ ‚¥ÈÌ‡ ÒÚ‡Î‡ ‚ÂÎËÍËÏ «‚Ë¥‚Ì˛-
‚‡˜ÂÏ» Ú‡ ÛÒÂÂ‰Ì˛‚‡˜ÂÏ, È ¥ÏÔÂ¥fl ÒÛÚÚπ‚Ó ÓÁ-
¯ËËÎ‡ Ò‚Óª ÍÓÏÔÂÚÂÌˆ¥ª. ôÓÔ‡‚‰‡, ‚ÊÂ Ì‡ÔË-
Í¥Ìˆ¥ ‚¥ÈÌË ‚¥‰ÁÌ‡˜‡ÎÓÒfl ÔÓÒËÎÂÌÌfl ÔÓÙÂ‰Â‡Î¥Ò-
ÚÒ¸ÍËı Ì‡ÒÚÓª‚, ÓÒÓ·ÎË‚Ó ÔÓÏ¥ÚÌÂ ‚ Å‡‚‡¥ª, Ó‰Ì‡Í
ªı ÓÁÔÓ‚Ò˛‰ÊÂÌÌfl ·ÛÎÓ ‚ÂÎ¸ÏË ÒÔÓ‡‰Ë˜ÌËÏ ¥
ÊÓ‰ÌËı Ô‡ÍÚË˜ÌËı Ì‡ÒÎ¥‰Í¥‚ ÌÂ Ï‡ÎÓ.

ç‡ÒÚÓª 1918-1919 . Û ç¥ÏÂ˜˜ËÌ¥ ̆ Ó‰Ó ªª ‰Â-
Ê‡‚ÌÓ„Ó ÛÒÚÓ˛ ‚ ̂ ¥ÎÓÏÛ ·ÛÎË ·¥Î¸¯ ÔÓˆÂÌÚ‡Î¥Ò-
ÚÒ¸ÍËÏË, Ì¥Ê Û 1871 ., ̆ Ó ÔÓfl‚ËÎÓÒ¸ ÔË ÓÁÓ·-
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Î‡Ì‰¥ª ÑÊÓÌ‡ Å‡ıÚÎÂ‡. äÌËÊÍ‡ Ì‡ÁË‚‡πÚ¸Òfl «èÂ-
Âı¥‰ÌËÈ ÔÂ¥Ó‰, ÍÓÌÒÓÎ¥‰‡ˆ¥fl ÒÛÒÔ¥Î¸ÒÚ‚‡ Ú‡ Â∂¥Ó-
Ì‡Î¸Ì‡ ÔÓÎ¥ÚËÍ‡ ‚ Í‡ªÌ‡ı ñÂÌÚ‡Î¸ÌÓª ¥ ëı¥‰ÌÓª
Ö‚ÓÔË» (Transition, Cohesion and Regional Policy in
Central and Eastern Europe). è‡Ì Å‡ıÚÎÂ Á‡ÔÓÔÓ-
ÌÛ‚‡‚ ÏÂÌ¥ ‚ËÒÎÓ‚ËÚË Óˆ¥ÌÍÛ ˆ¸Ó„Ó ‚Ë‰‡ÌÌfl, Ì‡ ˘Ó
fl ‚¥‰ÔËÒ‡‚ ÈÓÏÛ, ˘Ó ÍÌËÊÍ‡ ‰ÛÊÂ „‡Ì‡, ÏÓÊÎË‚Ó
Ì‡ÈÍ‡˘ËÈ Ì‡ Ò¸Ó„Ó‰Ì¥¯Ì¥È ‰ÂÌ¸ ‡Ì‡Î¥Á ÓÒÓ·ÎË-
‚ÓÒÚÂÈ Â∂¥ÓÌ‡Î¸ÌÓª ÔÓÎ¥ÚËÍË ‚ Í‡ªÌ‡ı ëı¥‰ÌÓª Ö‚-
ÓÔË. èË ̂ ¸ÓÏÛ fl Á‡Û‚‡ÊË‚, ̆ Ó ÍÌËÊÍ‡ Ï‡π ‚ÒÂ Ê
Ú‡ÍË Ó‰ËÌ ÒÛÚÚπ‚ËÈ ÌÂ‰ÓÎ¥Í – ‚ Ì¥È Ì‡‚¥Ú¸ ÌÂ Á„‡‰Û-
πÚ¸Òfl ÔÓ Ó‰ÌÛ ¥Á Í‡ªÌ ñÂÌÚ‡Î¸ÌÓ-ëı¥‰ÌÓª Ö‚ÓÔË
– ìÍ‡ªÌÛ. ÜÓ‰ÌÓ„Ó ‡ÁÛ. üÍ ˆÂ ÌÂ ÔËÍÓ, ‡ÎÂ
ÏÛ¯Û ÍÓÌÒÚ‡ÚÛ‚‡ÚË, ˘Ó ‡‚ÚÓË Ï‡ÎË ‡ˆ¥˛. Ç‡ÊÍÓ
‡Ì‡Î¥ÁÛ‚‡ÚË ÚÂ, ˜Ó„Ó ÌÂ ¥ÒÌÛπ. å‡πÚ¸Òfl Ì‡ Û‚‡Á¥ ÌÂ
ìÍ‡ªÌ‡, ‡ ‚¥‰ÒÛÚÌ¥ÒÚ¸ Â∂¥ÓÌ‡Î¸ÌÓª ÔÓÎ¥ÚËÍË ‚ Ì‡-
¯¥È Í‡ªÌ¥, flÍ˘Ó ÔÓÎ¥ÚËÍÛ ÓÁÛÏ¥ÚË flÍ ÙÓÏ‡Î¥ÁÓ‚‡-ÙÓÏ‡Î¥ÁÓ‚‡-ÙÓÏ‡Î¥ÁÓ‚‡-ÙÓÏ‡Î¥ÁÓ‚‡-ÙÓÏ‡Î¥ÁÓ‚‡-
ÌÛ ÒÚ‡ÚÂ„¥˛ ‰ÂÊ‡‚Ë, ¥ÒÌÛ‚‡ÌÌfl flÍÓª ˜¥ÚÍÓ ¥ ÁÓÁÛ-ÌÛ ÒÚ‡ÚÂ„¥˛ ‰ÂÊ‡‚Ë, ¥ÒÌÛ‚‡ÌÌfl flÍÓª ˜¥ÚÍÓ ¥ ÁÓÁÛ-ÌÛ ÒÚ‡ÚÂ„¥˛ ‰ÂÊ‡‚Ë, ¥ÒÌÛ‚‡ÌÌfl flÍÓª ˜¥ÚÍÓ ¥ ÁÓÁÛ-ÌÛ ÒÚ‡ÚÂ„¥˛ ‰ÂÊ‡‚Ë, ¥ÒÌÛ‚‡ÌÌfl flÍÓª ˜¥ÚÍÓ ¥ ÁÓÁÛ-ÌÛ ÒÚ‡ÚÂ„¥˛ ‰ÂÊ‡‚Ë, ¥ÒÌÛ‚‡ÌÌfl flÍÓª ˜¥ÚÍÓ ¥ ÁÓÁÛ-
Ï¥ÎÓ Á‡‰ÂÍÎ‡Ó‚‡ÌÓ, ‡ ‚ËÍÓÌ‡ÌÌfl Á‡·ÂÁÔÂ˜ÛπÚ¸ÒflÏ¥ÎÓ Á‡‰ÂÍÎ‡Ó‚‡ÌÓ, ‡ ‚ËÍÓÌ‡ÌÌfl Á‡·ÂÁÔÂ˜ÛπÚ¸ÒflÏ¥ÎÓ Á‡‰ÂÍÎ‡Ó‚‡ÌÓ, ‡ ‚ËÍÓÌ‡ÌÌfl Á‡·ÂÁÔÂ˜ÛπÚ¸ÒflÏ¥ÎÓ Á‡‰ÂÍÎ‡Ó‚‡ÌÓ, ‡ ‚ËÍÓÌ‡ÌÌfl Á‡·ÂÁÔÂ˜ÛπÚ¸ÒflÏ¥ÎÓ Á‡‰ÂÍÎ‡Ó‚‡ÌÓ, ‡ ‚ËÍÓÌ‡ÌÌfl Á‡·ÂÁÔÂ˜ÛπÚ¸Òfl
˜ÂÂÁ ‰¥π‚¥ ¥ÌÒÚËÚÛˆ¥ÈÌ¥, Ù¥Ì‡ÌÒÓ‚¥, ‡‰Ï¥Ì¥ÒÚ‡ÚË‚Ì¥˜ÂÂÁ ‰¥π‚¥ ¥ÌÒÚËÚÛˆ¥ÈÌ¥, Ù¥Ì‡ÌÒÓ‚¥, ‡‰Ï¥Ì¥ÒÚ‡ÚË‚Ì¥˜ÂÂÁ ‰¥π‚¥ ¥ÌÒÚËÚÛˆ¥ÈÌ¥, Ù¥Ì‡ÌÒÓ‚¥, ‡‰Ï¥Ì¥ÒÚ‡ÚË‚Ì¥˜ÂÂÁ ‰¥π‚¥ ¥ÌÒÚËÚÛˆ¥ÈÌ¥, Ù¥Ì‡ÌÒÓ‚¥, ‡‰Ï¥Ì¥ÒÚ‡ÚË‚Ì¥˜ÂÂÁ ‰¥π‚¥ ¥ÌÒÚËÚÛˆ¥ÈÌ¥, Ù¥Ì‡ÌÒÓ‚¥, ‡‰Ï¥Ì¥ÒÚ‡ÚË‚Ì¥
Ú‡ ¥Ì¯¥ ¥ÌÒÚÛÏÂÌÚË Ú‡ ÏÂı‡Ì¥ÁÏË.Ú‡ ¥Ì¯¥ ¥ÌÒÚÛÏÂÌÚË Ú‡ ÏÂı‡Ì¥ÁÏË.Ú‡ ¥Ì¯¥ ¥ÌÒÚÛÏÂÌÚË Ú‡ ÏÂı‡Ì¥ÁÏË.Ú‡ ¥Ì¯¥ ¥ÌÒÚÛÏÂÌÚË Ú‡ ÏÂı‡Ì¥ÁÏË.Ú‡ ¥Ì¯¥ ¥ÌÒÚÛÏÂÌÚË Ú‡ ÏÂı‡Ì¥ÁÏË. á‡‡‰Ë Ó·’πÍÚË‚-
ÌÓÒÚË ÒÎ¥‰ ‚¥‰ÁÌ‡˜ËÚË, ˘Ó Á‡ ¥Í, flÍËÈ ÏËÌÛ‚, ‚¥‰·Û-

ÎËÒfl ‰ÂflÍ¥ ÔÓÁËÚË‚Ì¥ ÁÛ¯ÂÌÌfl: ÔÂ¯ Á‡ ‚ÒÂ ÒÎ¥‰
Á„‡‰‡ÚË, ̆ Ó ‚ Ú‡‚Ì¥ 2001 ÓÍÛ èÂÁË‰ÂÌÚ ìÍ‡ªÌË
Ô¥‰ÔËÒ‡‚ ìÍ‡Á, flÍËÏ Ûı‚‡ÎË‚ äÓÌˆÂÔˆ¥˛ ‰ÂÊ‡‚ÌÓª
Â∂¥ÓÌ‡Î¸ÌÓª ÔÓÎ¥ÚËÍË ìÍ‡ªÌË. ç‡ Ì‡¯ ÔÓ„Îfl‰, ˆÂÈ
‰ÓÍÛÏÂÌÚ π Ì‡·‡„‡ÚÓ Í‡˘ËÏ, Ì¥Ê ÏÓÊÌ‡ ·ÛÎÓ Ó˜¥-
ÍÛ‚‡ÚË, ÒÔÓÒÚÂ¥„‡˛˜Ë Á‡ Ì‡‰Ï¥ÌÓ Á‡ÔÓÎ¥ÚËÁÓ‚‡-
ÌËÏ ÔÓˆÂÒÓÏ ÈÓ„Ó ÓÁÓ·ÍË. èÓfl‚‡ äÓÌˆÂÔˆ¥ª,
Ó‰Ì‡Í, ÌÂ ÓÁÌ‡˜‡π ÏËÚÚπ‚Ó„Ó Ì‡Ó‰ÊÂÌÌfl ÔÓÎ¥ÚË˜-
ÌÓª ÒÚ‡ÚÂ„¥ª. ñÂ ÔÓˆÂÒ, flÍËÈ Á‡·ÂÂ ‰ÓÒËÚ¸ ·‡„‡-
ÚÓ ˜‡ÒÛ.

êÂ‡Î¥ÁÓ‚Û‚‡ÚË äÓÌˆÂÔˆ¥˛ ·Û‰Â ÒÍÎ‡‰ÌÓ˛ ÒÔ‡-
‚Ó˛ Á ·‡„‡Ú¸Óı ÔË˜ËÌ.

é‰Ì‡ Á ÓÒÌÓ‚ÌËı ÔË˜ËÌ, flÍ ·Ë ˆÂ ·‡Ì‡Î¸ÌÓ ÌÂ
Á‚Û˜‡ÎÓ, – ‚ ÏÂÌÚ‡Î¥ÚÂÚ¥ ÁÌ‡˜ÌÓª ˜‡ÒÚËÌË ‡‰Ï¥Ì¥Ò-
Ú‡ÚË‚ÌÓ-ÛÔ‡‚Î¥ÌÒ¸ÍÓª ÂÎ¥ÚË. ïÓÚ¥‚ ·Ë Ì‡‚ÂÒÚË ÔËÍ-
Î‡‰ ¥Á ‚Î‡ÒÌÓ„Ó ‰ÓÒ‚¥‰Û ÒÔ¥ÎÍÛ‚‡ÌÌfl Á „ÓÎÓ‚Ó˛ Ó·-
Î‡ÒÌÓª ‡‰Ë Ó‰ÌÓ„Ó ¥Á Â∂¥ÓÌ¥‚ ìÍ‡ªÌË. â‰ÂÚ¸Òfl
Ì‡‚¥Ú¸ ÌÂ ÔÓ ÓÁÏÓ‚Û, ‡ ÔÓ Ó‰ËÌ ¥Á ÂÎÂÏÂÌÚ¥‚
‡ÌÚÛ‡ÊÛ ÈÓ„Ó Í‡·¥ÌÂÚÛ. ë‡ÏÂ ÔÓ ÔÓÚÂÚ èÂÁË-
‰ÂÌÚ‡, ˘Ó ‚ ÔËÌˆËÔ¥ π ‡·ÒÓÎ˛ÚÌÓ ÔËÓ‰ÌËÏ fl‚Ë-
˘ÂÏ. ßÌ¯‡ ¥˜, ˘Ó ‚ Î¥‚ÓÏÛ ÌËÊÌ¸ÓÏÛ ÍÛÚÓ˜ÍÛ ÌÓ-
Ï‡Î¸ÌËı ÓÁÏ¥¥‚ ÔÓÚÂÚ‡ „ÓÎÓ‚Ë ‰ÂÊ‡‚Ë, ÔË-



36

h t t p : / / w w w . j i - m a g a z i n e . l v i v . u a  h t t p : / / w w w . j i - m a g a z i n e . l v i v . u a

ˆ¥ äÓÌÒÚËÚÛˆ¥ª Ç‡ÈÏ‡Ò¸ÍÓª ÂÒÔÛ·Î¥ÍË. í‚ÓˆÂÏ
ÔÓÂÍÚÛ ˆ¸Ó„Ó ‡ÍÚÛ ÒÚ‡‚ ‰ÂÊÒÂÍÂÚ‡ Ï¥Ì¥ÒÚÂ-
ÒÚ‚‡ ‚ÌÛÚ¥¯Ì¥ı ÒÔ‡‚, ÔÓÙÂÒÓ Ô‡‚‡ É.èÓÈÒ.
âÓ„Ó ÓÒÌÓ‚Ì‡ ¥‰Âfl ·ÛÎ‡ ‚ÂÎ¸ÏË ‡‰ËÍ‡Î¸ÌÓ˛ –
Î¥Í‚¥‰Û‚‡ÚË ‰¥·Ì¥ ‰ÂÊ‡‚Ë È ÔÓ‰¥ÎËÚË èÛÒÒ¥˛ Á
ÏÂÚÓ˛ ÒÚ‚ÓÂÌÌfl ¥‚ÌÓˆ¥ÌÌËı, ÔÓ¥‚Ì˛‚‡ÌËı Á‡ ÓÁ-
Ï¥‡ÏË Ú‡ ̃ ËÒÂÎ¸Ì¥ÒÚ˛ Ì‡ÒÂÎÂÌÌfl, ÁÂÏÂÎ¸, flÍ¥ · ÊËÎË
Á‡ Á‡ÍÓÌ‡ÏË Ô‡Î‡ÏÂÌÚÒ¸ÍÓÎª ‰ÂÏÓÍ‡Ú¥ª. èÓÚÂ
Ô‡‡‰ÓÍÒ‡Î¸ÌËÏ ̃ ËÌÓÏ Ò‡ÏÂ ÁÂÏÎ¥, ÔÓÚÂÔ‡˛˜Ë ‚¥‰
„Â∂ÂÏÓÌ¥ª èÛÒÒ¥ª, ‚ËÒÚÛÔËÎË ÔÓÚË ªª ÔÓ‰¥ÎÛ, ‚‚‡Ê‡-
˛˜Ë ÈÓ„Ó Ì‡‰ÚÓ ‰ÓÓ„Ó˛ ˆ¥ÌÓ˛ Á‡ Á‚¥Î¸ÌÂÌÌfl ‚¥‰
„Â∂ÂÏÓÌ¥ª. êÓÁ‰Ó·ÎÂÌÌfl Ì‡ÈÔÓÚÛÊÌ¥¯Óª ÒËÎË, flÍ‡
ÒÍÎ‡Î‡Òfl ¥ÒÚÓË˜ÌÓ, ÔÓÁ‡ ÒÛÏÌ¥‚ÓÏ, ÔÓÒÎ‡·ËÎÓ ·
ÎÂ„¥ÚËÏÌ¥ÒÚ¸ ¥Ì¯Ëı ˜‡ÒÚËÌ Ì¥ÏÂˆ¸ÍÓª ¥ÏÔÂ¥ª. èÓ‰¥Î
èÛÒÒ¥ª Ì‡ÒÔ‡‚‰¥ ¯‚Ë‰¯Â ÔÓÒÔËfl‚ ·Ë ÁÏ¥ˆÌÂÌÌ˛
ˆÂÌÚ‡Î¥ÒÚÒ¸ÍËı Ì‡˜‡Î, Ì¥Ê ÔÓ·Û‰Ó‚¥ «˜ËÒÚÓª» ÙÂ-
‰Â‡ÚË‚ÌÓª ‰ÂÊ‡‚Ë.

Ç‡ÈÏ‡Ò¸Í‡ äÓÌÒÚËÚÛˆ¥fl 11 ÒÂÔÌfl 1919 ., Ú‡-
ÍËÏ ˜ËÌÓÏ, ÒÚ‡Î‡ ÍÓÏÔÓÏ¥ÒÓÏ Ï¥Ê ÍÓÌˆÂÔˆ¥π˛
èÓÈÒ‡ ¥ ‚ËÏÓ„‡ÏË ÁÂÏÂÎ¸. èÓ‰Ó‚ÊË‚¯Ë ÙÂ‰Â-
‡ÚË‚ÌÛ Ú‡‰Ëˆ¥˛ Û ÔËÌˆËÔ¥ Ú‡ ‚¥‰ÏÓ‚Ë‚¯ËÒ¸ ‚¥‰
ÔÓ‰¥ÎÛ èÛÒÒ¥ª, äÓÌÒÚËÚÛˆ¥fl, Ó‰Ì‡Í, Ï¥ÒÚËÎË ‚‡ÊÎË‚¥
ÌÓ‚Ó‚‚Â‰ÂÌÌfl: Ï¥ÒˆÂ ÏÓÌ‡ı¥ª Á‡ÈÌflÎ‡ ÂÒÔÛ·Î¥Í‡Ì-

Ò¸Í‡ ÙÓÏ‡ Ô‡‚Î¥ÌÌfl, ÔÓ‚ÌÓ‚‡ÊÂÌÌfl ˆÂÌÚ‡Î¸ÌÓª
‚Î‡‰Ë ‚ „‡ÎÛÁ¥ Á‡ÍÓÌÓ‰‡‚ÒÚ‚‡ È Ù¥Ì‡ÌÒÓ‚Óª ÔÓÎ¥ÚËÍË
·ÛÎË ÒÛÚÚπ‚Ó ÓÁ¯ËÂÌ¥ Á‡ ‡ıÛÌÓÍ ÍÓÏÔÂÚÂÌˆ¥È
ÒÛ·’πÍÚ¥‚ ÙÂ‰Â‡ˆ¥ª, ÔÓÒËÎË‚Òfl ÒÛ‰Ó‚ËÈ ÍÓÌÚÓÎ¸ Ì‡‰
‰ÂÊ‡‚ÌÓ˛ ‚Î‡‰Ó˛ [Muench 1999]. á„¥‰ÌÓ Á äÓÌ-
ÒÚËÚÛˆ¥π˛, Ô¥ÓËÚÂÚ ¥ÏÔÂÒ¸ÍÓ„Ó Ô‡‚‡ Ì‡‰ Á‡ÍÓ-
ÌÓ‰‡‚ÒÚ‚ÓÏ ÁÂÏÂÎ¸ „‡‡ÌÚÛ‚‡‚Òfl ÒÚ.13. èËÌˆËÔÓ-
‚Â ÁÌ‡˜ÂÌÌfl Ï‡Î‡ È ÒÚ.48, flÍ‡ ‚ÒÚ‡ÌÓ‚Î˛‚‡Î‡ Ô‡-
‚ÓÏÓ˜Ì¥ÒÚ¸ ÔÂÁË‰ÂÌÚ‡ ÔË ÌÂÓ·ı¥‰ÌÓÒÚË ‚ËÍÓËÒ-
ÚÓ‚Û‚‡ÚË Á·ÓÈÌÛ ÒËÎÛ ÔÓÚË ÁÂÏÎ¥, ˘Ó ‚Ëfl‚ËÎ‡
ÌÂÔÓÍÓÛ, ‡ Ú‡ÍÓÊ Ì‡‰‡‚‡Î‡ ÔÂÁË‰ÂÌÚÓ‚¥ ‰ÛÊÂ
¯ËÓÍ¥ ÔÓ‚ÌÓ‚‡ÊÂÌÌfl ‚Á‡„‡Î¥, ˘Ó Ô¥ÁÌ¥¯Â ‚¥‰¥„‡-
ÎÓ, flÍ ‚¥‰ÓÏÓ, Ú‡„¥˜ÌÛ ÓÎ¸.

ß‰ÂÓÎÓ„¥fl Ì‡ˆ¥ÓÌ‡Î-ÒÓˆ¥‡Î¥ÒÚ¥‚ Ï‡Î‡ flÒÍ‡‚Ó ‚Ë-
‡ÊÂÌÛ ˆÂÌÚ‡Î¥ÒÚÒ¸ÍÛ Ó¥πÌÚ‡ˆ¥˛. ÑÎfl ÌËı π‰Ì¥ÒÚ¸
Ì‡ˆ¥ª, Á’π‰Ì‡ÌÌfl ‚Ò¥ı ªª ÒËÎ Û ÍÛÎ‡Í Ô¥‰ „‡ÒÎÓÏ «Ein
Reich, ein Folk, ein Fuehrer», «‚ÓÊ‰ËÁÏ», ‰ËÍÚ‡ÚÛ‡,
ÌÂÒ‡ÏÓ‚ËÚÂ ÔÓÍÎÓÌ¥ÌÌfl Ò‡ÏËÏ ÒÓ·¥, ·ÛÎË ‚Ë˘ËÏË
ˆ¥ÌÌÓÒÚflÏË. Ä ÓÚ ÙÂ‰Â‡Î¥ÁÏ ÒÚ‡ÎË ‚‚‡Ê‡ÚË ÂÎ¥Í-
ÚÓÏ, ÔÓ„‡ÌÓ˛ Ú‡‰Ëˆ¥π˛ Ì¥ÏÂˆ¸ÍÓª ¥ÒÚÓ¥ª, flÍÓª ÒÎ¥‰
ÔÓÁ·ÛÚËÒfl. è¥‰ ˜‡Ò ‚¥ÈÌË ˆÂÌÚ‡Î¥ÒÚÒ¸Í¥ Ì‡˜‡Î‡ ÌÂ-
ÏËÌÛ˜Â ˘Â ·¥Î¸¯Â ÔÓÒËÎËÎËÒfl (·Û‰¸-flÍ¥ Í‡Ú‡ÍÎ¥ÁÏË
ÔËÁ‚Ó‰flÚ¸ ‰Ó ÁÓÒÚ‡ÌÌfl ‰ÓˆÂÌÚÓ‚Ëı ÚÂÌ‰ÂÌˆ¥È).

ÏÓÒÚËÎ‡Ò¸ Ì‡Ô¥‚Î˛·ËÚÂÎ¸Ò¸Í‡ ÙÓÚÓ„‡Ù¥fl ÓÁÏ¥ÓÏ
ÔË·ÎËÁÌÓ 9 Ì‡ 15 ÒÏ „ÓÎÓ‚Ë ‚¥‰ÔÓ‚¥‰ÌÓª Ó·Î‡ÒÌÓª
‰ÂÊ‡‚ÌÓª ‡‰Ï¥Ì¥ÒÚ‡ˆ¥ª. äÓÏÂÌÚ‡¥ Á‡È‚¥. óË, flÍ˘Ó
ÔÓ‰Ë‚ËÚËÒfl Á ¥Ì¯Ó„Ó ·ÓÍÛ, ÍÓÏÂÌÚ‡¥‚ ‚ËÒÚ‡˜ËÎÓ ·
ÌÂ Ì‡ Ó‰ÌÛ ÔÓÎ¥ÚÓÎÓ„¥˜ÌÛ ‰ËÒÂÚ‡ˆ¥˛.

éÚÊÂ 2001 ¥Í Á‡ÔÓ˜‡ÚÍÛ‚‡‚ ‚ ìÍ‡ªÌ¥ ÔÓˆÂÒ
Ì‡Ó‰ÊÂÌÌfl Â∂¥ÓÌ‡Î¸ÌÓª ÔÓÎ¥ÚËÍË ÌÂÁ‡ÎÂÊÌÓª ‰Â-
Ê‡‚Ë. äÓÌˆÂÔˆ¥fl π Ú¥Î¸ÍË ÔÂ¯ËÏ ÍÓÍÓÏ, ‡ÎÂ ‚Òfl
ÓÒÌÓ‚Ì‡ Ó·ÓÚ‡ ÔÓÔÂÂ‰Û. üÍ˘Ó ‚¥‰ÒÛÚÌfl Â∂¥ÓÌ‡Î¸-
Ì‡ ÔÓÎ¥ÚËÍ‡, ÚÓ ˘Ó Ê ÏË Ï‡πÏÓ?

åË Ï‡πÏÓ Ô‡ÍÚËÍÛ ÛÔ‡‚Î¥ÌÌfl Â∂¥ÓÌ‡ÏË, flÍ‡
ı‡‡ÍÚÂËÁÛπÚ¸Òfl Ù‡„ÏÂÌÚ‡Ì¥ÒÚ˛ ÛÔ‡‚Î¥ÌÒ¸ÍËı
¥¯ÂÌ¸ Û ÒÙÂ¥ ÛÔ‡‚Î¥ÌÌfl Ï¥ÒˆÂ‚ËÏ Ú‡ Â∂¥ÓÌ‡Î¸-
ÌËÏ ÓÁ‚ËÚÍÓÏ, ÌÂÁ·‡Î‡ÌÒÓ‚‡Ì¥ÒÚ˛ ‚ËÍÓËÒÚ‡ÌÌfl
‰ÂflÍËı ¥ÌÒÚÛÏÂÌÚ¥‚ Â∂¥ÓÌ‡Î¸ÌÓ„Ó ÓÁ‚ËÚÍÛ (Ì‡ÔËÍ-
Î‡‰, ·ÛÎÓ ÒÚ‚ÓÂÌÓ ÁÌ‡˜ÌÛ Í¥Î¸Í¥ÒÚ¸ ‚¥Î¸ÌËı ÂÍÓÌÓ-
Ï¥˜ÌËı ÁÓÌ, ‡ÎÂ ‚¥‰ÒÛÚÌπ Ô¥‰Ú‚Â‰ÊÂÌÌfl ªı ÂÍÓÌÓÏ¥˜-
ÌÓª ÂÙÂÍÚË‚ÌÓÒÚË), ÌÂ‰ÓÒÚ‡ÚÌ¥Ï ÓÁÛÏ¥ÌÌflÏ ÌÂÓ·-
ı¥‰ÌÓÒÚË ÔÂÂÌÂÒÂÌÌfl Ô¥ÓËÚÂÚ¥‚ ÓÁ‚ËÚÍÛ Á „‡ÎÛ-
ÁÂ‚Ó„Ó Ô¥‰ıÓ‰Û Ì‡ ˆ¥Î¥ÒÌÓ-ÚÂËÚÓ¥‡Î¸ÌËÈ.

ìÔÂÂ‰ÊÂÌ¥ÒÚ¸ Ú‡ ¥ÌÂÚÌ¥ÒÚ¸ ı‡‡ÍÚÂÌ¥ ·‡„‡Ú¸ÓÏ
ÍÂ¥‚ÌËÍ‡Ï Â∂¥ÓÌ¥‚, flÍ¥ ÁÌ‡˛Ú¸ ÎË¯Â Ó‰ËÌ ¯Îflı

ÓÁ‚’flÁ‡ÌÌfl ÔÓ·ÎÂÏ ÓÁ‚ËÚÍÛ: ÏË ÓÁÓ·ËÎË ÔÓ„-
‡ÏÛ ÒÓˆ¥‡Î¸ÌÓ-ÂÍÓÌÓÏ¥˜ÌÓ„Ó ÓÁ‚ËÚÍÛ Ò‚Óπª ÚÂË-
ÚÓ¥ª, ‡ ä‡·¥ÌÂÚ å¥Ì¥ÒÚ¥‚ Ï‡π Á‡·ÂÁÔÂ˜ËÚË Ù¥Ì‡ÌÒÛ-
‚‡ÌÌfl. Ç¥‰ÒÛÚÌπ ÓÁÛÏ¥ÌÌfl ÚÓ„Ó, ˘Ó ÔËÚ‡ÌÌfl Â∂¥Ó-
Ì‡Î¸ÌÓ„Ó ÓÁ‚ËÚÍÛ ÏÓÊÛÚ¸ ·ÛÚË ‚Ë¥¯ÂÌ¥ ÛÒÔ¥¯ÌÓ
ÎË¯Â Á‡ ÛÏÓ‚Ë ÒÔ¥Î¸ÌÓª ÛÁ„Ó‰ÊÂÌÓª Ó·ÓÚË ̂ ÂÌÚ‡Î¸-
ÌÓ„Ó Ûfl‰Û, Ó„‡Ì¥‚ ‰ÂÊ‡‚ÌÓ„Ó ÛÔ‡‚Î¥ÌÌfl Â∂¥Ó-
Ì‡Î¸ÌÓ„Ó ¥‚Ìfl (Ó·Î‡ÒÚ¸) ¥ Ó„‡Ì¥‚ Ï¥ÒˆÂ‚Ó„Ó Ò‡ÏÓ‚-
fl‰Û‚‡ÌÌfl. ÑÓ ˆ¸Ó„Ó Ï‡˛Ú¸ Ú‡ÍÓÊ ·ÛÚË ÔË˜ÂÚÌËÏË
¥ Ó„‡ÌË Â∂¥ÓÌ‡Î¸ÌÓ„Ó Ò‡ÏÓ‚fl‰Û‚‡ÌÌfl, flÍ¥ Ì‡ Ò¸Ó-
„Ó‰Ì¥ ÌÂ π ‰¥πÁ‰‡ÚÌËÏË, ˘Ó· ÂÙÂÍÚË‚ÌÓ ‚Ë¥¯Û‚‡ÚË
ÔËÚ‡ÌÌfl ÒÓˆ¥‡Î¸ÌÓ-ÂÍÓÌÓÏ¥˜ÌÓ„Ó ÓÁ‚ËÚÍÛ Ò‚Óªı ÚÂ-
ËÚÓ¥È. ñÂ, ·ÂÁÛÏÓ‚ÌÓ, π Ó‰Ì‡ Á Ì‡ÈÒÂÈÓÁÌ¥¯Ëı
ÔÓ·ÎÂÏ, ÔÓÁËÚË‚ÌÂ ÓÁ‚’flÁ‡ÌÌfl flÍÓª ÒÔËflÚËÏÂ,
ÁÓÍÂÏ‡, ¥ ÁÏ¥ˆÌÂÌÌ˛ Ï‡È·ÛÚÌ¸Óª ¥ÌÒÚËÚÛˆ¥ÈÌÓª ¥Ì-
Ù‡ÒÚÛÍÚÛË ‚ÔÓ‚‡‰ÊÂÌÌfl Â∂¥ÓÌ‡Î¸ÌÓª ÔÓÎ¥ÚËÍË
‚ ìÍ‡ªÌ¥.

ôé Ü íÄäÖ êÖ¢ßéçÄãúçÄ èéãßíàäÄ?
çÂ ÔÂÚÂÌ‰Û˛˜Ë Ì‡ ‚Ë˜ÂÔÌÂ ÙÓÏÛÎ˛‚‡ÌÌfl (˘Ó

ÁÓ·ËÚË ‰ÛÊÂ ‚‡ÊÍÓ, ‡ ̃ ‡ÒÓÏ È ÌÂ‰Óˆ¥Î¸ÌÓ), ÏÓÊÌ‡
‚ËıÓ‰ËÚË Á ÚÓ„Ó, ˘Ó ˆÂ ‰¥flÎ¸Ì¥ÒÚ¸ ‰ÂÊ‡‚Ë (ÒÚ‡ÚÂ-‰¥flÎ¸Ì¥ÒÚ¸ ‰ÂÊ‡‚Ë (ÒÚ‡ÚÂ-‰¥flÎ¸Ì¥ÒÚ¸ ‰ÂÊ‡‚Ë (ÒÚ‡ÚÂ-‰¥flÎ¸Ì¥ÒÚ¸ ‰ÂÊ‡‚Ë (ÒÚ‡ÚÂ-‰¥flÎ¸Ì¥ÒÚ¸ ‰ÂÊ‡‚Ë (ÒÚ‡ÚÂ-
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ÑÂÊ‡‚‡ íÂÚ¸Ó„Ó ‡ÈıÛ ·ÛÎ‡ Ì‡‚¥Ú¸ ÌÂ ‡‚ÚÓË-
Ú‡ÌÓ˛ ˆÂÌÚ‡Î¥ÁÓ‚‡ÌÓ˛ ‰ÂÊ‡‚Ó˛, ÍÂÓ‚‡ÌÓ˛
·˛ÓÍ‡ÚË˜ÌÓ˛ ‚Âı¥‚ÍÓ˛; ˆÂ ·ÛÎ‡ ‰ÂÊ‡‚‡ É¥Ú-
ÎÂ‡, ‰ÂÊ‡‚‡ Ô‡Ú¥ª, ‰ÂÊ‡‚‡ ÓÒÓ·ËÒÚÓ„Ó Ô‡ÌÛ-
‚‡ÌÌfl È ÔÂÒÓÌ‡Î¸ÌÓª, flÍ˘Ó Ú‡Í ÏÓÊÌ‡ ÒÍ‡Á‡ÚË,
ˆÂÌÚ‡Î¥Á‡ˆ¥ª. ñÂÌÚ‡Î¥Á‡ˆ¥fl ˜‡Ò¥‚ Ì‡ˆËÁÏÛ ÌÂ ‚
ÓÒÚ‡ÌÌ˛ ˜Â„Û È ÁÛÏÓ‚ËÎ‡ ÂÌÂÒ‡ÌÒ ÙÂ‰Â‡Î¥ÁÏÛ
‚ ç¥ÏÂ˜˜ËÌ¥ Ô¥ÒÎfl 1945 .

è¥ÒÎfl 1945 . Á‡ı¥‰Ì‡ ˜‡ÒÚËÌ‡ Í‡ªÌË ·ÛÎ‡ Ó-
„‡Ì¥ÁÓ‚‡Ì‡ Ì‡ ÙÂ‰Â‡ÚË‚ÌËı Á‡Ò‡‰‡ı flÍ îÂ‰Â‡-
ÚË‚Ì‡ êÂÒÔÛ·Î¥Í‡ ç¥ÏÂ˜˜ËÌ‡ (îêç). èÓÚÂ ˆÂ ÓÁ-
Ì‡˜‡ÎÓ ÌÂ ÒÚ¥Î¸ÍË Ò‚¥‰ÓÏËÈ ÔÓ‚ÓÓÚ ‰Ó ¥ÒÚÓË˜ÌÓª
Ú‡‰Ëˆ¥ª, ÒÍ¥Î¸ÍË ÛÚ‚ÓÂÌÌfl ÌÓ‚Óª ‰ÂÊ‡‚Ë. íÂ, ˘Ó
‚ ÓÒÌÓ‚Û ˆ¥πª ‰ÂÊ‡‚Ë ·ÛÎÓ ÔÓÍÎ‡‰ÂÌÓ ÙÂ‰Â‡ÚË‚-
ÌËÈ ÔËÌˆËÔ, ÁÛÏÓ‚Î˛‚‡ÎÓÒ¸ ˆ¥ÎÓ˛ ÌËÁÍÓ˛ ÔË-
˜ËÌ. é‰Ì‡ Á Ì‡È‚‡ÊÎË‚¥¯Ëı: ÙÂ‰Â‡ÚË‚Ì‡ ÒÚÛÍÚÛ-
‡ îêç ‚ËÁÌ‡˜‡Î‡Òfl ÒÓ˛ÁÌËÍ‡ÏË – ÇÂÎËÍÓ·ËÚ‡-
Ì¥π˛, ëòÄ, ‰Â˘Ó ÏÂÌ¯Â î‡Ìˆ¥π˛; ÔË ̂ ¸ÓÏÛ, ̆ Ó·
ÛÌËÍÌÛÚË ÌÓ‚Óª «Ì¥ÏÂˆ¸ÍÓª ÌÂ·ÂÁÔÂÍË» ÏÓ„ÎÓ ÈÚËÒfl
‡·Ó ÔÓ ÔÓ‰¥Î, ‡·Ó ÔÓ flÍÓÏÓ„‡ ÔÓ‚Ì¥¯Û ‰ÂˆÂÌ-
Ú‡Î¥Á‡ˆ¥˛ Í‡ªÌË.

üÍ ‚¥‰ÓÏÓ, ÔÂÂ„Ó‚ÓË ÔÓ ÔÓ‰¥Î ç¥ÏÂ˜˜ËÌË Ì‡
ÚË ÓÍÛÔ‡ˆ¥ÈÌ¥ ÁÓÌË Ú‡ ‚‚Â‰ÂÌÌfl ÓÒÓ·ÎË‚Ó„Ó ÛÔ-

‡‚Î¥ÌÌfl ‰Îfl ÅÂÎ¥Ì‡ ‚ÂÎËÒfl ÒÓ˛ÁÌËÍ‡ÏË ˘Â ‰Ó ªª
Í‡Ô¥ÚÛÎflˆ¥ª. í‡Í, êÓÒ¥fl Ï‡Î‡ ÓÚËÏ‡ÚË Òı¥‰ÌÛ, ÇÂÎË-
ÍÓ·ËÚ‡Ì¥fl – Ô¥‚Ì¥˜ÌÓ-Á‡ı¥‰ÌÛ, ëòÄ – Ô¥‚‰ÂÌÌÓ-Á‡-
ı¥‰ÌÛ ̃ ‡ÒÚËÌË Í‡ªÌË. è¥ÁÌ¥¯Â, Ì‡ ÍÓÌÙÂÂÌˆ¥ª ‚ üÎÚ¥
‚ Î˛ÚÓÏÛ 1945 ., ·ÛÎÓ ÛÁ„Ó‰ÊÂÌÓ ‚Ë‰¥ÎÂÌÌfl ÚÂË-
ÚÓ¥ª ¥ ‰Îfl î‡Ìˆ¥ª. ñfl ÚÂËÚÓ¥fl ÒÍÎ‡Î‡Òfl Á ˜‡ÒÚËÌ
‡Ì„Î¥ÈÒ¸ÍÓª È ‡ÏÂËÍ‡ÌÒ¸ÍÓª ÁÓÌ [‰Ë‚. áÓÌÚ„‡ÈÏÂ
1996]. ì ÔÂ¯¥ ÔÓ‚ÓπÌÌ¥ ÓÍË ÍÓ‰ÓÌË Ï¥Ê ÁÓÌ‡ÏË
Ï‡ÎË ÒÚ‡ÚÛÒ ‰ÂÊ‡‚ÌËı. ÑÓ ÒÍÎ‡‰Û ‡ÏÂËÍ‡ÌÒ¸ÍÓª
ÁÓÌË ‚ıÓ‰ËÎË Å‡‚‡¥fl, ÉÂÒÒÂÌ, Ô¥‚Ì¥˜Ì¥ ˜‡ÒÚËÌË Å‡-
‰ÂÌ‡ È Ç˛ÚÂÏ·Â„‡; Ò˛‰Ë Ê Ì‡ÎÂÊ‡‚ ÅÂÏÂÌ.
ÅËÚ‡Ìˆ¥, ÓÍ¥Ï ‚¥Î¸ÌÓ„Ó „‡ÌÁÂÈÒ¸ÍÓ„Ó É‡Ï·Û∂‡, ‚
ÂÁÛÎ¸Ú‡Ú¥ ÓÁ‚‡ÎÛ èÛÒÒ¥ª ÓÚËÏ‡ÎË ÌÓ‚ÓÛÚ‚ÓÂÌ-
Ìfl – è¥‚Ì¥˜ÌËÈ ê‡ÈÌ-ÇÂÒÚÙ‡Î¥˛, çËÊÌ˛ ë‡ÍÒÓÌ¥˛ ¥
òÎÂÁ‚¥∂-ÉÓÎ¸¯Ú‡ÈÌ. î‡ÌˆÛÁ¸Í‡ ÁÓÌ‡ ÒÍÎ‡‰‡Î‡Òfl
Á ÌÂ‚ÂÎËÍËı ÁÂÏÂÎ¸: (è¥‚‰ÂÌÌÓ„Ó) Å‡‰ÂÌ‡, Ç˛ÚÂÏ-
·Â∂-ÉÓ„ÂÌˆÓÎÂÌ‡, ‡ Ú‡ÍÓÊ ÁÂÏÂÎ¸ ê‡ÈÌÎ‡Ì‰-èÙ‡Î¸ˆ
¥ ë‡‡Î‡Ì‰ Ì‡ Ô¥‚‰ÂÌÌÓÏÛ Á‡ıÓ‰¥. îÂ‰Â‡Î¥ÁÏ, Ú‡-
ÍËÏ ̃ ËÌÓÏ, ÒÚ‡‚ ¥ÌÒÚÛÏÂÌÚÓÏ ÒÚ‚ÓÂÌÌfl Û Á‡ı¥‰ÌËı
˜‡ÒÚËÌ‡ı Í‡ªÌË ÓÒÎ‡·ÎÂÌÓª, «·ÂÁÔÂ˜ÌÓª» Ì¥ÏÂˆ¸ÍÓª
‰ÂÊ‡‚Ë. îÂ‰Â‡Î¥ÁÏ ¥Á ÈÓ„Ó ÒËÒÚÂÏÓ˛ checks and
balances ·Û‚ ÔÓÚËÒÚ‡‚ÎÂÌËÈ ˆÂÌÚ‡Î¥ÁÏÛ, ‡ÍÛÏÛ-
Îflˆ¥ª ÏÓ„ÛÚÌÓÒÚË Ú‡ ÁÎÓ‚ÊË‚‡ÌÌfl ÌÂ˛.

ІРІНА БУСИ¢ІНА
НІМЕЦЬКИЙ
ФЕДЕРАЛІЗМ:
ІСТОРІЯ,
СУЧАСНИЙ СТАН,
ПОТЕНЦІАЛ
РЕФОРМУВАННЯ

„¥fl ‰ÂÊ‡‚Ë), ÒÔflÏÓ‚‡Ì‡ Ì‡ ‡‰Ï¥Ì¥ÒÚ‡ÚË‚ÌÓ-ÂÍÓ-„¥fl ‰ÂÊ‡‚Ë), ÒÔflÏÓ‚‡Ì‡ Ì‡ ‡‰Ï¥Ì¥ÒÚ‡ÚË‚ÌÓ-ÂÍÓ-„¥fl ‰ÂÊ‡‚Ë), ÒÔflÏÓ‚‡Ì‡ Ì‡ ‡‰Ï¥Ì¥ÒÚ‡ÚË‚ÌÓ-ÂÍÓ-„¥fl ‰ÂÊ‡‚Ë), ÒÔflÏÓ‚‡Ì‡ Ì‡ ‡‰Ï¥Ì¥ÒÚ‡ÚË‚ÌÓ-ÂÍÓ-„¥fl ‰ÂÊ‡‚Ë), ÒÔflÏÓ‚‡Ì‡ Ì‡ ‡‰Ï¥Ì¥ÒÚ‡ÚË‚ÌÓ-ÂÍÓ-
ÌÓÏ¥˜ÌÛ ÓÔÚËÏ¥Á‡ˆ¥˛ Â∂¥ÓÌ‡Î¸ÌÓª ÒÚÛÍÚÛË Í‡ªÌËÌÓÏ¥˜ÌÛ ÓÔÚËÏ¥Á‡ˆ¥˛ Â∂¥ÓÌ‡Î¸ÌÓª ÒÚÛÍÚÛË Í‡ªÌËÌÓÏ¥˜ÌÛ ÓÔÚËÏ¥Á‡ˆ¥˛ Â∂¥ÓÌ‡Î¸ÌÓª ÒÚÛÍÚÛË Í‡ªÌËÌÓÏ¥˜ÌÛ ÓÔÚËÏ¥Á‡ˆ¥˛ Â∂¥ÓÌ‡Î¸ÌÓª ÒÚÛÍÚÛË Í‡ªÌËÌÓÏ¥˜ÌÛ ÓÔÚËÏ¥Á‡ˆ¥˛ Â∂¥ÓÌ‡Î¸ÌÓª ÒÚÛÍÚÛË Í‡ªÌË
¥ ‚¥‰ÌÓÒËÌ Ï¥Ê ˆÂÌÚÓÏ ¥ ÚÂËÚÓ¥flÏË Á ÏÂÚÓ˛ Á‡-¥ ‚¥‰ÌÓÒËÌ Ï¥Ê ˆÂÌÚÓÏ ¥ ÚÂËÚÓ¥flÏË Á ÏÂÚÓ˛ Á‡-¥ ‚¥‰ÌÓÒËÌ Ï¥Ê ˆÂÌÚÓÏ ¥ ÚÂËÚÓ¥flÏË Á ÏÂÚÓ˛ Á‡-¥ ‚¥‰ÌÓÒËÌ Ï¥Ê ˆÂÌÚÓÏ ¥ ÚÂËÚÓ¥flÏË Á ÏÂÚÓ˛ Á‡-¥ ‚¥‰ÌÓÒËÌ Ï¥Ê ˆÂÌÚÓÏ ¥ ÚÂËÚÓ¥flÏË Á ÏÂÚÓ˛ Á‡-
·ÂÁÔÂ˜ÂÌÌfl Á·‡Î‡ÌÒÓ‚‡ÌÓ„Ó ÓÁ‚ËÚÍÛ Á‡ ‡ıÛÌÓÍ·ÂÁÔÂ˜ÂÌÌfl Á·‡Î‡ÌÒÓ‚‡ÌÓ„Ó ÓÁ‚ËÚÍÛ Á‡ ‡ıÛÌÓÍ·ÂÁÔÂ˜ÂÌÌfl Á·‡Î‡ÌÒÓ‚‡ÌÓ„Ó ÓÁ‚ËÚÍÛ Á‡ ‡ıÛÌÓÍ·ÂÁÔÂ˜ÂÌÌfl Á·‡Î‡ÌÒÓ‚‡ÌÓ„Ó ÓÁ‚ËÚÍÛ Á‡ ‡ıÛÌÓÍ·ÂÁÔÂ˜ÂÌÌfl Á·‡Î‡ÌÒÓ‚‡ÌÓ„Ó ÓÁ‚ËÚÍÛ Á‡ ‡ıÛÌÓÍ
Ï‡ÍÒËÏ‡Î¸ÌÓ ÂÙÂÍÚË‚ÌÓ„Ó ‚ËÍÓËÒÚ‡ÌÌfl ¥ÒÌÛ˛˜ËıÏ‡ÍÒËÏ‡Î¸ÌÓ ÂÙÂÍÚË‚ÌÓ„Ó ‚ËÍÓËÒÚ‡ÌÌfl ¥ÒÌÛ˛˜ËıÏ‡ÍÒËÏ‡Î¸ÌÓ ÂÙÂÍÚË‚ÌÓ„Ó ‚ËÍÓËÒÚ‡ÌÌfl ¥ÒÌÛ˛˜ËıÏ‡ÍÒËÏ‡Î¸ÌÓ ÂÙÂÍÚË‚ÌÓ„Ó ‚ËÍÓËÒÚ‡ÌÌfl ¥ÒÌÛ˛˜ËıÏ‡ÍÒËÏ‡Î¸ÌÓ ÂÙÂÍÚË‚ÌÓ„Ó ‚ËÍÓËÒÚ‡ÌÌfl ¥ÒÌÛ˛˜Ëı
‚ÌÛÚ¥¯Ì¥ı ÂÒÛÒ¥‚ ¥ Á‡ÓıÓ˜ÂÌÌfl ÁÓ‚Ì¥¯Ì¥ı ‚ ÛÏÓ-‚ÌÛÚ¥¯Ì¥ı ÂÒÛÒ¥‚ ¥ Á‡ÓıÓ˜ÂÌÌfl ÁÓ‚Ì¥¯Ì¥ı ‚ ÛÏÓ-‚ÌÛÚ¥¯Ì¥ı ÂÒÛÒ¥‚ ¥ Á‡ÓıÓ˜ÂÌÌfl ÁÓ‚Ì¥¯Ì¥ı ‚ ÛÏÓ-‚ÌÛÚ¥¯Ì¥ı ÂÒÛÒ¥‚ ¥ Á‡ÓıÓ˜ÂÌÌfl ÁÓ‚Ì¥¯Ì¥ı ‚ ÛÏÓ-‚ÌÛÚ¥¯Ì¥ı ÂÒÛÒ¥‚ ¥ Á‡ÓıÓ˜ÂÌÌfl ÁÓ‚Ì¥¯Ì¥ı ‚ ÛÏÓ-
‚‡ı ∂ÎÓ·‡Î¥Á‡ˆ¥ª Ï¥ÊÌ‡Ó‰ÌÓª ÂÍÓÌÓÏ¥ÍË.‚‡ı ∂ÎÓ·‡Î¥Á‡ˆ¥ª Ï¥ÊÌ‡Ó‰ÌÓª ÂÍÓÌÓÏ¥ÍË.‚‡ı ∂ÎÓ·‡Î¥Á‡ˆ¥ª Ï¥ÊÌ‡Ó‰ÌÓª ÂÍÓÌÓÏ¥ÍË.‚‡ı ∂ÎÓ·‡Î¥Á‡ˆ¥ª Ï¥ÊÌ‡Ó‰ÌÓª ÂÍÓÌÓÏ¥ÍË.‚‡ı ∂ÎÓ·‡Î¥Á‡ˆ¥ª Ï¥ÊÌ‡Ó‰ÌÓª ÂÍÓÌÓÏ¥ÍË.

ç‡ Ì‡¯Û ‰ÛÏÍÛ, ‰ÛÊÂ ‚‡ÊÎË‚ËÏ π ÓÒÚ‡ÌÌπ, ÚÓ·-
ÚÓ ÊÓ‰Ì‡ Í‡ªÌ‡ Û Ò‚¥Ú¥ ÌÂ ÏÓÊÂ Ò¸Ó„Ó‰Ì¥ ÒÂÈÓÁÌÓ
ÓÁ„Îfl‰‡ÚË Ò‚Ó˛ Â∂¥ÓÌ‡Î¸ÌÛ ÔÓÎ¥ÚËÍÛ, ÌÂ ‚‡ıÓ‚Û-
˛˜Ë ÔÓÚÛÊÌÓ„Ó Ù‡ÍÚÓÛ ∂ÎÓ·‡Î¥Á‡ˆ¥ª Ò‚¥ÚÓ‚Óª ÂÍÓ-
ÌÓÏ¥ÍË, ÓÒÍ¥Î¸ÍË ªª ÒÛ·’πÍÚ‡ÏË ¥ Ó·’πÍÚ‡ÏË ‚ÒÂ ·¥Î¸-
¯Ó˛ Ï¥Ó˛ ÒÚ‡˛Ú¸ ÓÍÂÏ¥ ˜‡ÒÚËÌË ‰ÂÊ‡‚, ÚÓ·ÚÓ
Â∂¥ÓÌË.

ì ‰ÂÊ‡‚ÌÓ-Ô‡‚Ó‚ÓÏÛ ÓÁÛÏ¥ÌÌ¥ Â∂¥ÓÌ‡Î¸Ì‡
ÔÓÎ¥ÚËÍ‡ – ˆÂ, ÔÂ¯ Á‡ ‚ÒÂ, ¥ÌÒÚÛÏÂÌÚ Á‡·ÂÁÔÂ-
˜ÂÌÌfl ÍÓÌÒÚËÚÛˆ¥ÈÌËı Ô‡‚ „ÓÏ‡‰flÌ ÌÂÁ‡ÎÂÊÌÓ ‚¥‰
ÚÓ„Ó, ‚ flÍ¥È ˜‡ÒÚËÌ¥ Í‡ªÌË ‚ÓÌË ÔÓÊË‚‡˛Ú¸, ˜Ë ˆÂ
ÊËÚÂÎ¥ ÒÂÎ‡, ˜Ë Ï¥ÒÚ‡: Â∂¥ÓÌ‡Î¸Ì¥ ‰ËÒÔÓÔÓˆ¥ª (‡
ªı ÌÂ ÏÓÊÂ ÛÌËÍÌÛÚË ÊÓ‰Ì‡ ‰ÂÊ‡‚‡ Û Ò‚¥Ú¥), ÌÂÁ‡-
ÎÂÊÌÓ ‚¥‰ ¥‚Ìfl ÂÍÓÌÓÏ¥˜ÌÓ„Ó ÓÁ‚ËÚÍÛ ¥ ÔÓÎ¥ÚË˜ÌÓ-
„Ó ÛÒÚÓ˛, ÌÂ ÔÓ‚ËÌÌ¥ ÔË‚Ó‰ËÚË ‰Ó ÒÛÚÚπ‚Óª ¥ÁÌË-

ˆ¥ ¥‚Ìfl ¥ flÍÓÒÚË, flÍ Ï¥Ì¥ÏÛÏ, ÓÒÌÓ‚ÌËı ÔÓÒÎÛ„, flÍ¥
Ì‡‰‡π „ÓÏ‡‰flÌËÌÛ ˆÂÌÚ‡Î¸ÌËÈ Ûfl‰ ¥ Ó„‡ÌË Ï¥Ò-
ˆÂ‚Ó„Ó Ú‡ Â∂¥ÓÌ‡Î¸ÌÓ„Ó Ò‡ÏÓ‚fl‰Û‚‡ÌÌfl. Ñ‡ÌÂ
Ú‚Â‰ÊÂÌÌfl Ï‡π ÓÒÓ·ÎË‚Â ÁÌ‡˜ÂÌÌfl ‰Îfl Í‡ªÌ Á
ÔÂÂı¥‰ÌÓ˛ ÂÍÓÌÓÏ¥ÍÓ˛, ‚ flÍËı ¥ÏÔÛÎ¸ÒË‚Ì¥ ÔÓˆÂ-
ÒË Î¥·Â‡Î¥Á‡ˆ¥ª Ô‡ÍÚË˜ÌÓ ‚Ò˛‰Ë ÔË‚ÂÎË ‰Ó ÒÛÚ-
Úπ‚Ó„Ó ÒÔÓ‚¥Î¸ÌÂÌÌfl ÚÂÏÔ¥‚ ÂÍÓÌÓÏ¥˜ÌÓ„Ó ÓÁ‚ËÚÍÛ ¥
¥‚Ìfl ÊËÚÚfl Ì‡ÒÂÎÂÌÌfl, ̆ Ó Ô¥‰¥‚‡ÎÓ ‚¥Û ‚ ËÌÍÓ‚Û
ÂÍÓÌÓÏ¥ÍÛ ¥ ‰ÂÏÓÍ‡ÚË˜Ì¥ ¥ÌÒÚËÚÛÚË ‚ ÁÌ‡˜ÌÓª ̃ ‡ÒÚË-
ÌË „ÓÏ‡‰flÌ.

ÇËıÓ‰fl˜Ë Á Ì‡‚Â‰ÂÌÓ„Ó ÙÓÏÛÎ˛‚‡ÌÌfl ‰ÂÊ‡‚-
ÌÓª Â∂¥ÓÌ‡Î¸ÌÓª ÔÓÎ¥ÚËÍË, ‚‡ÚÓ Ô¥‰ÍÂÒÎËÚË, ˘Ó
ˆÂ π ‰ÓÒËÚ¸ ÍÓÏÔÎÂÍÒÌÂ fl‚Ë˘Â, flÍÂ Ú¥ÒÌÓ ÔÓ‚’flÁ‡ÌÂ
Á ¥Ì¯ËÏË ‚‡ÊÎË‚ËÏË ÒÍÎ‡‰Ó‚ËÏË ‰ÂÊ‡‚ÌÓ„Ó ·Û-
‰¥‚ÌËˆÚ‚‡: ‰ÂˆÂÌÚ‡Î¥Á‡ˆ¥π˛ ÔÛ·Î¥˜ÌÓ„Ó ÛÔ‡‚Î¥ÌÌfl,
ÂÙÓÏÓ˛ Ï¥ÒˆÂ‚Ó„Ó Ò‡ÏÓ‚fl‰Û‚‡ÌÌfl, ‡‰Ï¥Ì¥ÒÚ‡-
ÚË‚ÌÓ˛, ‡‰Ï¥Ì¥ÒÚ‡ÚË‚ÌÓ-ÚÂËÚÓ¥‡Î¸ÌÓ˛ ÂÙÓ-
ÏÓ˛ ÚÓ˘Ó. é‰Ì‡Í, ÌÂ Á‚‡Ê‡˛˜Ë Ì‡ Ú¥ÒÌËÈ Á‚’flÁÓÍ,
ÔËÚ‡ÌÌfl ÓÁÓ·ÍË Ú‡ ‚ÔÓ‚‡‰ÊÂÌÌfl ÒÛ˜‡ÒÌÓª Â∂¥-
ÓÌ‡Î¸ÌÓª ÔÓÎ¥ÚËÍË ‰Îfl ìÍ‡ªÌË ÒÎ¥‰ ‚¥‰ÓÍÂÏÎ˛‚‡ÚË
‚¥‰ ¥Ì¯Ëı ‚Ë˘ÂÌ‡‚Â‰ÂÌËı ÒÍÎ‡‰Ó‚Ëı. óÓÏÛ? èÂ¯
Á‡ ‚ÒÂ, ̂ Â ÔÓflÒÌ˛πÚ¸Òfl ¥ÁÌÓ˛ ÔËÓ‰Ó˛ ̂ Ëı ¥ÌÒÚË-
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áÂ¯ÚÓ˛, ÒÂÂ‰ ÒÓ˛ÁÌËÍ¥‚ ÌÂ ‚Ëfl‚ËÎÓÒfl π‰ÌÓÒ-
ÚË ÒÚÓÒÓ‚ÌÓ ÒÚÛÔÂÌfl ÙÂ‰Â‡Î¥Á‡ˆ¥ª îêç: î‡Ìˆ¥fl
·ÛÎ‡ ÔËıËÎ¸ÌËˆÂ˛ ÒÚ‚ÓÂÌÌfl ËıÎÓª ÍÓÌÙÂ‰Â‡-
ˆ¥ª, ÇÂÎËÍÓ·ËÚ‡Ì¥fl ÌÂ Á‡ÔÂÂ˜Û‚‡Î‡ ¥ ÔÓÚË Á„Û-
ÚÓ‚‡Ì¥¯Óª ÒÔ¥Î¸ÌÓÚË. î‡ÍÚË˜ÌÓ π‰ËÌËÏ ÔÓÒÎ¥‰Ó‚ÌËÏ
ÔÓÚ‡„ÓÌ¥ÒÚÓÏ ÛÚ‚Â‰ÊÂÌÌfl ÙÂ‰Â‡ÚË‚ÌÓª ÒËÒÚÂÏË
‚ ç¥ÏÂ˜˜ËÌ¥ ·Û‚ Ûfl‰ ëòÄ [Nipperdey 1990].

Ç‡ÊÎË‚‡ ÔË˜ËÌ‡ ÛÚ‚Â‰ÊÂÌÌfl ÙÂ‰Â‡ÚË‚ÌÓª
ÒËÒÚÂÏË ‚ ÔÓ‚ÓπÌÌ¥È á‡ı¥‰Ì¥È ç¥ÏÂ˜˜ËÌ¥ ÔÓ‚’flÁ‡Ì‡ ¥
Á ÚËÏ ÔÓÒÚËÏ Ù‡ÍÚÓÏ, ̆ Ó Ì‡ 1948-1949 . ÁÂÏÎ¥
‚ÊÂ ¥ÒÌÛ‚‡ÎË, ‡ ÁÌ‡˜ËÚ¸, Ì‡ ·¥Î¸¯¥È ̃ ‡ÒÚËÌ¥ Ì¥ÏÂˆ¸-
ÍÓª ÚÂËÚÓ¥ª ÌÂ ·ÛÎÓ ÔÓÚÂ·Ë Ó„‡Ì¥ÁÓ‚Û‚‡ÚË ̆ ÓÒ¸
ÌÓ‚Â. ôÓÔ‡‚‰‡, ÍÓ‰ÓÌË ‚Ò¥ı ÁÂÏÂÎ¸ Á‡ ‚ËÌflÚÍÓÏ
˜ÓÚË¸Óı (Å‡‚‡¥ª, É‡Ï·Û„‡, ÅÂÏÂÌ‡ ¥ ë‡ÍÒÓÌ¥ª)
‚Ëfl‚ËÎËÒfl ÁÌ‡˜ÌÓ ÔÂÂÍÓπÌËÏË, ̆ Ó ÔÓflÒÌ˛‚‡ÎÓÒfl
ÔÓ·ÎÂÏÓ˛ ÔÓÁ·‡‚ÎÂÌÌfl ‚¥‰ Ì‡‰Á‚Ë˜‡ÈÌÓ ÒËÎ¸ÌÓ„Ó
‡ÌÚËÔÛÒ¸ÍÓ„Ó ÍÓÏÔÎÂÍÒÛ. ß‰Âfl ·ÛÎ‡ ÔÓÒÚ‡ È ‡‰Ë-
Í‡Î¸Ì‡. èÛÒÒ¥fl ÔÓ‚ËÌÌ‡ ·ÛÚË – ¥ ·ÛÎ‡ – ÁÌË˘ÂÌ‡,
ÔÓ‰¥ÎÂÌ‡ Ï¥Ê 11 ÁÂÏÎflÏË. Å‡‰ÂÌ-Ç˛ÚÂÏ·Â∂ ÓÚË-
Ï‡‚ ÁÂÏÎ˛ ÉÓ„ÂÌˆÓÎÂÌ, ÉÂÒÒÂÌ – Ó‰ÌÓÈÏÂÌÌÛ ÔÛ-
Ò¸ÍÛ ÔÓ‚¥Ìˆ¥˛, åÂÍÎÂÌ·Û∂-èÂÂ‰Ìfl èÓÏÂ‡Ì¥fl –
èÓÏÂ‡Ì¥˛, ê‡ÈÌÎ‡Ì‰-èÙ‡Î¸ˆ – ÔË‡ÈÌÒ¸Í¥ ÚÂË-
ÚÓ¥ª, í˛ËÌ∂¥fl – Í¥Î¸Í‡ ÌÂ‚ÂÎËÍËı ÔÛÒ¸ÍËı ‡ÌÍÎ‡‚¥‚.

ßÌ¯¥ ÁÂÏÎ¥ ÛÚ‚ÓËÎËÒfl ‚ ÂÁÛÎ¸Ú‡Ú¥ ÔÓ‰¥ÎÛ èÛÒ-
Ò¥ª Ú‡ ÔËπ‰Ì‡ÌÌfl ‰Ó ˆËı ˜‡ÒÚËÌ ‰¥·Ì¥¯Ëı ÌÂÔÛÒ¸-
ÍËı ÚÂËÚÓ¥È: çËÊÌfl ë‡ÍÒÓÌ¥fl Á ‚ÂÎËÍËÏ „ÂˆÓ∂-
ÒÚ‚ÓÏ éÎ¸‰ÂÌ·Û∂ ¥ „ÂˆÓ∂ÒÚ‚ÓÏ Å‡ÛÌ¯‚‡È∂ flÍ «‰Ó-
‚‡ÊÍ‡ÏË»; è¥‚Ì¥˜ÌËÈ ê‡ÈÌ-ÇÂÒÚÙ‡Î¥fl Á ÍÛÙ˛ÒÚ‚ÓÏ
ã¥ÔÔÂ; ë‡ÍÒÓÌ¥fl-ÄÌ„‡Î¸Ú Á ÍÛÙ˛ÒÚ‚ÓÏ ÄÌ„‡Î¸Ú;
òÎÂÁ‚¥„-ÉÓÎ¸¯Ú‡ÈÌ Á¥ «¯Ï‡ÚÓ˜Í‡ÏË» éÎ¸‰ÂÌ·Û∂‡
È ã‡ÛÂÌ·Û∂‡. ç‡Â¯Ú¥, ÍÓÎË¯Ì¥ÏË ÔÛÒ¸ÍËÏË ÔÓ-
‚¥Ìˆ¥flÏË ‚ ÌÂÔÂÂÍÓπÌÓÏÛ ‚Ë„Îfl‰¥ π ÁÂÏÎ¥ Å‡Ì‰ÂÌ-
·Û∂ ¥ ë‡‡Î‡Ì‰.

Ç ‡ÏÂËÍ‡ÌÒ¸Í¥È ÓÍÛÔ‡ˆ¥ÈÌ¥È ÁÓÌ¥ ‚ÊÂ ‚ÓÒÂÌË
1945 . ·ÛÎÓ ÒÚ‚ÓÂÌÓ ÍÓÓ‰ËÌÛ˛˜ËÈ Ó„‡Ì – ‡‰Û
– ‰Îfl Ú¸Óı ÁÂÏÂÎ¸ (Laenderrat), flÍËÈ ÒÚ‡‚ ÔÂ¯ËÏ
Ó„‡ÌÓÏ ÙÂ‰Â‡ÚË‚ÌÓ„Ó Ì‡ÔflÏÛ. ÅËÚ‡ÌÒ¸ÍÛ ÁÓÌÛ
ÒÔÂ¯Û Ó„‡Ì¥ÁÛ‚‡ÎË Ì‡ ˆÂÌÚ‡Î¥ÒÚÒ¸ÍËı Á‡Ò‡‰‡ı,
Ó‰Ì‡Í Û 1947-1948 . ‡ÏÂËÍ‡ÌÒ¸Í‡ ¥ ·ËÚ‡ÌÒ¸Í‡
ÁÓÌË ·ÛÎË ÁÎËÚ¥ ‚ Ó‰ÌÛ Ú.Á‚. Å¥-ÁÓÌÛ (Bi-Zone). ßÌÚÂ-
ÂÒË ÁÂÏÂÎ¸ Û Å¥-ÁÓÌ¥ ÔÂ‰ÒÚ‡‚ÎflÎ‡ ÁÂÏÂÎ¸Ì‡ ‡‰‡,
Ô‡Ó·‡Á Ï‡È·ÛÚÌ¸Ó„Ó ÅÛÌ‰ÂÒ‡ÚÛ. ÇÁ‡„‡Î¥ ˆÂÌ-
Ú‡Î¸Ì¥ ¥ÌÒÚËÚÛÚË Å¥-ÁÓÌË ·ÛÎË ‚ ÔÂ‚ÌÓÏÛ ÒÂÌÒ¥ ÔÓ-
ÔÂÂ‰ÌËÍ‡ÏË ¥ÌÒÚËÚÛÚ¥‚ Ï‡È·ÛÚÌ¸Óª îêç. è¥ÁÌ¥¯Â
(Ô¥ÒÎfl ÔÂ‚ÌËı ‚‡„‡Ì¸ ÔÓÎ¥ÚËÍ¥‚) Ù‡ÌˆÛÁ¸Í‡ ˜‡ÒÚËÌ‡
ÔËπ‰Ì‡Î‡Òfl ‰Ó Å¥-ÁÓÌË, ¥ Ú‡Ï ·ÛÎÓ ÒÚ‚ÓÂÌÓ ÒÔ¥Î¸-

ÚÛÚ¥‚. ôÓ‰Ó Â∂¥ÓÌ‡Î¸ÌÓª ÔÓÎ¥ÚËÍË, ÚÓ ‚ÓÌ‡ Ì‡Ó-
‰ËÎ‡Òfl, ÔÂ¯ Á‡ ‚ÒÂ, flÍ ¥ÌÒÚÛÏÂÌÚ ÍÓË„Û‚‡ÌÌfl
‰ÂÊ‡‚ÌËı Â∂¥ÓÌ‡Î¸ÌËı ‰ËÒÔÓÔÓˆ¥È ‚ ¥‚Ìflı ÓÁ-
‚ËÚÍÛ, flÍ¥ ‚ËÌËÍÎË ‚Ì‡ÒÎ¥‰ÓÍ ‰¥ª ‰‚Óı ÓÒÌÓ‚ÌËı Ù‡Í-
ÚÓ¥‚.

èÓ-ÔÂ¯Â, Â∂¥ÓÌ‡Î¸Ì‡ ÔÓÎ¥ÚËÍ‡ – ̂ Â Á‡Ò¥· ÓÁ-
‚’flÁ‡ÌÌfl ‰ÂÊ‡‚Ó˛ ÔÓ·ÎÂÏ ÓÁ‚ËÚÍÛ, flÍ¥ ÌÂ ÏÓ-
ÊÛÚ¸ ·ÛÚË ÓÁ‚’flÁ‡Ì¥ Á‡ ‡ıÛÌÓÍ ‰¥ª ËÌÍÓ‚Óª ÂÍÓ-
ÌÓÏ¥ÍË. á ÏÂÚÓ˛ ÍÓÌÒÓÎ¥‰‡ˆ¥ª ÒÛÒÔ¥Î¸ÒÚ‚‡ (‚ ÚÓÏÛ
˜ËÒÎ¥ ÔÓÎ¥ÚË˜ÌÓª), Á‡·ÂÁÔÂ˜ÂÌÌfl „¥‰ÌËı ÛÏÓ‚ ‰Îfl „Ó-
Ï‡‰flÌ ¥ÁÌËı ÚÂËÚÓ¥È, ‰ÂÊ‡‚‡ ‚ÚÛ˜‡πÚ¸Òfl ‚ ÂÍÓ-
ÌÓÏ¥˜ÌËÈ ÓÁ‚ËÚÓÍ Ú‡ «¯ÚÛ˜ÌÓ» ÒÚ‚Ó˛π ÔË‚‡·-
ÎË‚¥ ÛÏÓ‚Ë ‰Îfl Ô¥‰ÔËπÏˆ¥‚ Ì‡ ÚÂËÚÓ¥flı, flÍ¥ ÔÓ-
ÚÂ·Û˛Ú¸ Ô¥‰‚Ë˘ÂÌÓ„Ó ¥‚Ìfl ÂÍÓÌÓÏ¥˜ÌÓª ‡ÍÚË‚ÌÓÒ-
ÚË.

èÓ-‰Û„Â. åÓÊÌ‡ ÒÚ‚Â‰ÊÛ‚‡ÚË, ˘Ó Ó‰Ì¥π˛ Á
ÓÒÌÓ‚ÌËı ÔË˜ËÌ ‚ËÌËÍÌÂÌÌfl ¥ ÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌÌfl Â∂¥Ó-
Ì‡Î¸ÌÓª ÔÓÎ¥ÚËÍË, flÍ ÓÍÂÏÓª „‡ÎÛÁ¥ ÛÔ‡‚Î¥ÌÌfl ÓÁ-
‚ËÚÍÓÏ ‰ÂÊ‡‚Ë, ·ÛÎÓ ÛÒ‚¥‰ÓÏÎÂÌÌfl Ì‡ÒÚÛÔÌÓ„Ó
Ù‡ÍÚÛ: ∂ÂÓ„‡Ù¥˜ÌËÈ ‡·Ó ÔÓÒÚÓÓ‚ËÈ Ù‡ÍÚÓ Ï‡π
ÒÛÚÚπ‚ËÈ ‚ÔÎË‚ Ì‡ ÂÙÂÍÚË‚Ì¥ÒÚ¸ ÂÍÓÌÓÏ¥˜ÌÓ„Ó ÓÁ-
‚ËÚÍÛ. ïÓ˜‡ Ï‡ÍÓÂÍÓÌÓÏ¥˜Ì‡ Ì‡ÛÍ‡ È ‡Ì‡Î¥ÁÛπ „ÓÒ-

ÔÓ‰‡Ò¸ÍÛ ‰¥flÎ¸Ì¥ÒÚ¸ ‚ Í‡ªÌ¥ Á‡„‡ÎÓÏ, ÓÔÂÛπ ÒÂÂ‰-
Ì¥ÏË ÔÓÍ‡ÁÌËÍ‡ÏË, ÒÍ‡Ê¥ÏÓ, ¥ÌÙÎflˆ¥ª ˜Ë Á‡ÈÌflÚÓÒÚË
Ì‡ÒÂÎÂÌÌfl, Ó‰Ì‡Í ˆ¥ ÔÓÍ‡ÁÌËÍË ˜‡ÒÓÏ ‡Ê Ì¥flÍ ÌÂ
‚¥‰Ó·‡Ê‡˛Ú¸ Â‡Î¸ÌËÈ ÒÚ‡Ì ÒÔ‡‚ ‚ ÓÍÂÏËı Â∂¥-
ÓÌ‡ı Í‡ªÌË. ÇËÌËÍ‡π ÌÂÓ·ı¥‰Ì¥ÒÚ¸ ‚Ë¥¯ÂÌÌfl Ú‡Í
Á‚‡ÌËı ÒÚÛÍÚÛÌËı ÔÓ·ÎÂÏ, ‚ÍÎ˛˜‡˛˜Ë Ú¥, flÍ¥ Ï‡-
˛Ú¸ ÔÓÒÚÓÓ‚ËÈ ı‡‡ÍÚÂ.

ç‡ Ò¸Ó„Ó‰Ì¥ Â∂¥ÓÌ‡Î¸Ì‡ ÔÓÎ¥ÚËÍ‡ ¥ÒÌÛπ ‚ ÛÒ¥ı
Í‡ªÌ‡ı Ö‚ÓÔË ¥, ÔÓ ÒÛÚ¥, ‰Ó ÌÂª ÏÓÊÌ‡ ‚¥‰ÌÂÒÚË
·Û‰¸-flÍ¥ Ò‚¥‰ÓÏ¥ È ÒÔÎ‡ÌÓ‚‡Ì¥ ‰¥ª Á ·ÓÍÛ Ûfl‰Û, ÒÔfl-
ÏÓ‚‡Ì¥ Ì‡ ÔÓÒÚÓÓ‚ËÈ ÓÁÔÓ‰¥Î ÂÍÓÌÓÏ¥˜ÌËı ¥ ÒÓ-
ˆ¥‡Î¸ÌËı ÒÍÎ‡‰Ó‚Ëı, ‚ÍÎ˛˜‡˛˜Ë ‰ÓıÓ‰Ë Ì‡ÒÂÎÂÌÌfl
Ú‡ ‰ÂÊ‡‚Ì¥ ‰ÓıÓ‰Ë, ‚ËÓ·ÌËˆÚ‚Ó ÚÓ‚‡¥‚ ¥ ÔÓÒÎÛ„,
Ú‡ÌÒÔÓÚÌÛ ¥ÌÙ‡ÒÚÛÍÚÛÛ ¥ Ì‡‚¥Ú¸ ÔÓÎ¥ÚË˜ÌÛ ‚Î‡-
‰Û. á‡ Ú‡ÍÓ„Ó ‚ËÁÌ‡˜ÂÌÌfl Â∂¥ÓÌ‡Î¸ÌÓª ÔÓÎ¥ÚËÍË ‰Ó
ÌÂª ÏÓÊÌ‡ ‚¥‰ÌÂÒÚË È ÔÓÎ¥ÚËÍÛ ‚ ¥Ì¯Ëı ÒÙÂ‡ı, ‚ÍÎ˛-
˜‡˛˜Ë Ú‡ÌÒÔÓÚ, ÂÌÂ„ÂÚËÍÛ, ÚÓ„¥‚Î˛, ÏÓÌÂÚ‡ÌÛ
ÔÓÎ¥ÚËÍÛ, ‰ÂÊ‡‚ÌÛ ÔÓÎ¥ÚËÍÛ ‚ „‡ÎÛÁ¥ Á‡ÒÓ·¥‚ ÍÓÏÛ-
Ì¥Í‡ˆ¥È ¥ Ì‡ÛÍË.

äÓÓÚÍÓ ÔÓ ̂ ¥Î¥ Ú‡ Á‡‚‰‡ÌÌfl Â∂¥ÓÌ‡Î¸ÌÓª ÔÓÎ¥-
ÚËÍË, ‡ Ú‡ÍÓÊ ªª ¥ÌÒÚËÚÛˆ¥ÈÌÛ ¥ÌÙ‡ÒÚÛÍÚÛÛ Ì‡ ÔËÍ-
Î‡‰¥ Í‡ªÌ Ö‚ÓÔË.

СЕРГІЙ
МАКСИМЕНКО
ПЕРСПЕКТИВИ
РЕ¢ІОНАЛЬНОЇ

ПОЛІТИКИ
УКРАЇНИ

В КОНТЕКСТІ
ЕВРОПЕЙСЬКОГО

ДОСВІДУ
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ÌËÈ ÚËÁÓÌ‡Î¸ÌËÈ ÍÓÏ¥ÚÂÚ. ä¥ÌˆÂ‚Ó˛ ÏÂÚÓ˛ Ò‚Óπª
ÔËÒÛÚÌÓÒÚË ÒÓ˛ÁÌËÍË Ó„ÓÎÓÒËÎË ÒÚ‚ÓÂÌÌfl Î¥·Â-
‡Î¸ÌÓª ÔÓÎ¥ÚË˜ÌÓª Ú‡ ÂÍÓÌÓÏ¥˜ÌÓª ÒËÒÚÂÏ Ì‡ ÚÂË-
ÚÓ¥ª îêç.

1 ÎËÔÌfl 1948 . ‚¥ÈÒ¸ÍÓ‚¥ „Û·ÂÌ‡ÚÓË Á‡ı¥‰ÌËı
ÁÓÌ ÔÂÂ‰‡ÎË ÔÂÏ’π-Ï¥Ì¥ÒÚ‡Ï ÌËÁÍÛ ‰ÓÍÛÏÂÌÚ¥‚.
áÏ¥ÒÚ Ì‡È‚‡ÊÎË‚¥¯Ó„Ó ÔÓÎfl„‡‚ Û Ì‡‰¥ÎÂÌÌ¥ ÔÂÏ’π-
Ï¥Ì¥ÒÚ¥‚ ÔÓ‚ÌÓ‚‡ÊÂÌÌflÏË ÒÍÎËÍ‡ÚË ‰Ó 1 ‚ÂÂÒÌfl
1948 . äÓÌÒÚËÚÛˆ¥ÈÌ¥ Á·ÓË ‰Îfl ‚ËÓ·ÎÂÌÌfl «‰Â-
ÏÓÍ‡ÚË˜ÌÓª ÍÓÌÒÚËÚÛˆ¥ª ÙÂ‰Â‡Î¥ÒÚÒ¸ÍÓ„Ó ÚËÔÛ», flÍ‡
Á„Ó‰ÓÏ ·ÛÎ‡ · Òı‚‡ÎÂÌ‡ Ì‡ ÂÙÂÂÌ‰ÛÏ¥. éÒÍ¥Î¸ÍË
äÓÌÒÚËÚÛˆ¥fl ÓÁÓ·ÎflÎ‡Ò¸ ÌÂ ç‡ˆ¥ÓÌ‡Î¸ÌËÏË Á·Ó-
‡ÏË, ‡ Ú.Á‚. è‡Î‡ÏÂÌÚÒ¸ÍÓ˛ ‡‰Ó˛ (·ÂÁ Û˜‡ÒÚË
Ì‡ÒÂÎÂÌÌfl Òı¥‰ÌËı ÁÂÏÂÎ¸), flÍ‡ ÒÍÎ‡‰‡Î‡Òfl Á ‰ÂÔÛ-
Ú‡Ú¥‚ Î‡Ì‰Ú‡∂¥‚ Òı¥‰ÌËı ÁÂÏÂÎ¸, ‰ÓÍÛÏÂÌÚ ÓÚËÏ‡‚
Ì‡Á‚Û éÒÌÓ‚ÌÓ„Ó Á‡ÍÓÌÛ, ˘Ó flÍ ·Ë Ô¥‰ÍÂÒÎ˛‚‡ÎÓ
ÈÓ„Ó ÌÂ ÓÒÚ‡ÚÓ˜ÌËÈ, ÔÂÂı¥‰ÌËÈ ı‡‡ÍÚÂ. ç‡È‚‡Ê-
ÎË‚¥¯¥ ÔÓÎÓÊÂÌÌfl ˆ¸Ó„Ó ‡ÍÚÛ ‚ËÁÌ‡˜‡ÎË ÒÓ˛ÁÌËÍË:
‚¥Ì Ï‡‚ ·ÛÚË ‰ÂÏÓÍ‡ÚË˜ÌËÏ ¥ ÙÂ‰Â‡Î¥ÒÚÒ¸ÍËÏ. è¥ÒÎfl
‡ÚËÙ¥Í‡ˆ¥ª éÒÌÓ‚ÌÓ„Ó Á‡ÍÓÌÛ ÍÓÌÚÓÎ¸ Á‡ı¥‰ÌËı
ÒÓ˛ÁÌËÍ¥‚ Ì‡‰ îêç ÔÓÒÚÛÔÓ‚Ó ÔÓÒÎ‡·Î˛‚‡‚Òfl. ì
1955 . ÂÒÔÛ·Î¥Í‡, Ì‡Â¯Ú¥, ÓÚËÏ‡Î‡ ÔÓ‚ÌËÈ
ÙÓÏ‡Î¸ÌËÈ ÒÛ‚ÂÂÌ¥ÚÂÚ.

ñ¥Í‡‚Ó, ˘Ó π‰ËÌÂ ÒÔ¥ÌÂ ÔËÚ‡ÌÌfl ‚ ˜‡Ò Ó·ÓÚË
è‡Î‡ÏÂÌÚÒ¸ÍÓª ‡‰Ë ·ÛÎÓ ÔÓ‚’flÁ‡ÌÂ Ò‡ÏÂ Á ÙÂ‰Â-
‡Î¥ÁÏÓÏ: ÚÛÚ ‰Ó‚ÂÎÓÒfl ¯ÛÍ‡ÚË ÍÓÏÔÓÏ¥Ò Ï¥Ê Á‡Ô-
ÓÔÓÌÓ‚‡ÌÓ˛ ëÑèç ÊÓÒÚÍ¥¯Ó˛, ̂ ÂÌÚ‡Î¥ÒÚÒ¸ÍÓ˛
ÍÓÌÒÚÛÍˆ¥π˛ ÒÓ˛ÁÛ Ú‡ ÒÎ‡·¯Ó˛ ÈÓ„Ó ÙÓÏÓ˛,
ÍÓÚ‡ · ÓıÓÔÎ˛‚‡Î‡ ÁÂÏÎ¥ Ì‡ Í¯Ú‡ÎÚ «‰‡ıÛ» ̃ Ë «Ô‡-
‡ÒÓÎ¸ÍË», – ªª ÔÓÔ‡„Û‚‡ÎË Ô¥‚‰ÂÌÌÓÌ¥ÏÂˆ¸Í¥ Ó„‡-
Ì¥Á‡ˆ¥ª ïÑë.

éÚÊÂ, ÌÂÓ·ı¥‰Ì¥ÒÚ¸ ÔÓ‚Ì¥ÒÚ˛ ÔÓ‚‡ÚË Á Ì‡ˆËÒ-
ÚÒ¸ÍËÏ ÏËÌÛÎËÏ, Â‡Î¥ª ÓÍÛÔ‡ˆ¥ÈÌËı ÁÓÌ, ÒËÎ¸ÌËÈ
«‡ÌÚËÔÛÒ¸ÍËÈ ÍÓÏÔÎÂÍÒ» ¥ ÌÂ‚‰Ó‚Á¥ ˘Â Ì‡ ‰Ó‰‡ÚÓÍ
ÚÂÚfl á‡ı¥‰-ëı¥‰ – ÓÒ¸ ˜ÓÚËË «‡ÍÛ¯ÂË» ÔË Ì‡-
Ó‰ÊÂÌÌ¥ ÌÓ‚Óª ‰ÂÊ‡‚Ë ‚ Á‡ı¥‰Ì¥È ̃ ‡ÒÚËÌ¥. «íÂ, ̆ Ó
Á‡ ̂ Ëı Ó·ÒÚ‡‚ËÌ «‰ËÚfl» ÌÂ ÓÚËÏ‡ÎÓ Ì¥ ÒËÎ, Ì¥ ÒÚÛÌ-
ÍËı ÔÓÔÓˆ¥È, ÏÓÊÌ‡ ·ÛÎÓ ÔÂÂ‰·‡˜ËÚË», – ÔË¯Â
Ì¥ÏÂˆ¸ÍËÈ ‰ÓÒÎ¥‰ÌËÍ ê.ãÂÓÌ‡‰Ú [Leonardt 1961].
óË Ú‡Í ‚ÓÌÓ Ì‡ÒÔ‡‚‰¥? çËÊ˜Â fl ˘Â ÔÓ‚ÂÌÛÒfl ‰Ó
ˆ¸Ó„Ó ÔËÚ‡ÌÌfl.

íËÏ˜‡ÒÓÏ Ì‡ Òı¥‰ÌËı ÚÂËÚÓ¥flı ç¥ÏÂ˜˜ËÌË ÔÓ‰¥ª
ÓÁ„ÓÚ‡ÎËÒfl, Ô¥‰ÍÓfl˛˜ËÒ¸ ‡·ÒÓÎ˛ÚÌÓ ¥Ì¯¥È ‚ÌÛÚ-
¥¯Ì¥È ÎÓ„¥ˆ¥. ÑÓÏ¥ÌÛ˛˜‡ ÒÓ‚πˆ¸Í‡ ÔËÒÛÚÌ¥ÒÚ¸, ÔÂ‚-
Ì‡ ¥˜, ÔÓÓ‰ËÎ‡ ̂ ¥ÎÍÓÏ ¥Ì¯Û ÔÓÎ¥ÚË˜ÌÛ È ÂÍÓÌÓÏ¥˜-
ÌÛ ÒËÒÚÂÏÛ. ç‡ ‚¥‰Ï¥ÌÛ ‚¥‰ îêç, ÍÓÎË¯Ìfl çÑê ·ÛÎ‡

ІРІНА БУСИ¢ІНА
НІМЕЦЬКИЙ
ФЕДЕРАЛІЗМ:
ІСТОРІЯ,
СУЧАСНИЙ СТАН,
ПОТЕНЦІАЛ
РЕФОРМУВАННЯ

ôÓ ÒÚÓÒÛπÚ¸Òfl ˆ¥ÎÂÈ ¥ Á‡‚‰‡Ì¸ Â∂¥ÓÌ‡Î¸ÌÓª ÔÓ-
Î¥ÚËÍË Á‡ı¥‰ÌÓÂ‚ÓÔÂÈÒ¸ÍËı Í‡ªÌ, ÚÓ ‚ ÂÍÓÌÓÏ¥˜ÌÓ-
ÏÛ ÓÁÛÏ¥ÌÌ¥ – ˆÂ, ÔÂ¯ Á‡ ‚ÒÂ, ‚Ë·¥ Ï¥Ê Á‡„‡Î¸-
ÌÓÌ‡ˆ¥ÓÌ‡Î¸ÌÓ˛ ÂÙÂÍÚË‚Ì¥ÒÚ˛ ¥ Ï¥ÊÂ∂¥ÓÌ‡Î¸ÌÓ˛
ÒÔ‡‚Â‰ÎË‚¥ÒÚ˛. ÇË·¥ ÔÂ¯Ó„Ó ÔÂÂ‰·‡˜‡π ·¥Î¸¯
ÂÙÂÍÚË‚ÌÂ ‚ËÍÓËÒÚ‡ÌÌfl Â∂¥ÓÌ‡Î¸ÌËı ÂÒÛÒ¥‚ Á
ÏÂÚÓ˛ Ï‡ÍÒËÏ¥Á‡ˆ¥ª Á‡„‡Î¸ÌÓÌ‡ˆ¥ÓÌ‡Î¸ÌÓª ÍÓËÒÚË.
Ç ÚÓÈ ̃ ‡Ò, flÍ ‚Ë·¥ ‰Û„Ó„Ó ÔÂÂ‰·‡˜‡π ÒÔ‡‚Â‰ÎË-
‚¥¯ËÈ ÓÁÔÓ‰¥Î ‰ÓıÓ‰¥‚, Ó·Ó˜Ëı Ï¥Òˆ¸ ̃ Ë Ó·’πÍÚ¥‚ Û
ÔÓÒÚÓÓ‚ÓÏÛ ÓÁÛÏ¥ÌÌ¥. çÂÁ‚‡Ê‡˛˜Ë Ì‡ ÚÂ, ˘Ó
Ú‡ÍÂ ‚ËÁÌ‡˜ÂÌÌfl ̂ ¥ÎÂÈ Â∂¥ÓÌ‡Î¸ÌÓª ÔÓÎ¥ÚËÍË ‚ Í‡-
ªÌ‡ı Ö‚ÓÔË ÏÓÊÎË‚Â ‚ Ô‡ÍÚË˜ÌÓÏÛ ‚¥‰ÌÓ¯ÂÌÌ¥,
Ì‡ÒÔ‡‚‰¥ Ê ÛÒÂ ÁÌ‡˜ÌÓ ÒÍÎ‡‰Ì¥¯Â, ¥ ˜‡ÒÚÓ ˆ¥Î¥ fl‚-
Îfl˛Ú¸ ÒÓ·Ó˛ ‰ÓÒÚ‡ÚÌ¸Ó „Û˜ÌËÈ Ì‡·¥ Á‡‚‰‡Ì¸. èËÍ-
Î‡‰ ÉÓÎÎ‡Ì‰¥ª ¥ ÇÂÎËÍÓ·ËÚ‡Ì¥ª π ‰Ó·Ó˛ ¥Î˛ÒÚ‡ˆ¥-
π˛. ÑÓ‚„ÓÚË‚‡Î¥ ˆ¥Î¥ Â∂¥ÓÌ‡Î¸ÌÓª ÔÓÎ¥ÚËÍË ‚ ÉÓÎ-
Î‡Ì‰¥ª ÔÓÎfl„‡˛Ú¸ Û ÒÍÓÓ˜ÂÌÌ¥ ÓÁ·¥ÊÌÓÒÚÂÈ ‚ ¥‚-
Ìflı ÓÁ‚ËÚÍÛ ¥ÁÌËı Â∂¥ÓÌ¥‚, Û Á·¥Î¸¯ÂÌÌ¥ ‚ÌÂÒÍÛ
ÍÓÊÌÓ„Ó Â∂¥ÓÌÛ ‚ ·Î‡„ÓÔÓÎÛ˜˜fl ‚Ò¥πª Ì‡ˆ¥ª. ì 80-Ú¥
ÓÍË Â∂¥ÓÌ‡Î¸Ì‡ ÔÓÎ¥ÚËÍ‡ Û ÇÂÎËÍÓ·ËÚ‡Ì¥ª ÔÂÂÒ-
Î¥‰Û‚‡Î‡ Í¥Î¸Í‡ ˆ¥ÎÂÈ: Â∂¥ÓÌ Ï‡π Á‡·ÂÁÔÂ˜ËÚË ¥ÒÚ
Á‡ ‡ıÛÌÓÍ ‚Î‡ÒÌËı ÂÒÛÒ¥‚; ¥‚ÂÌ¸ ‰ÓıÓ‰¥‚ ¥ ¥-

‚ÂÌ¸ Á‡ÈÌflÚÓÒÚË ÔÓ‚ËÌÌ¥ ·ÛÚË ÔËÈÌflÚÌËÏË; Ï¥∂‡-
ˆ¥ÈÌ¥ ‚Ú‡ÚË ÌÂ ÔÓ‚ËÌÌ¥ ·ÛÚË ÒÛÚÚπ‚ËÏË; ¥ÁÌËˆfl ‚
¥‚Ìflı ·ÂÁÓ·¥ÚÚfl Û Â∂¥ÓÌ‡ı ÌÂ ÔÓ‚ËÌÌ‡ ·ÛÚË Ú‡-
ÍÓ˛ ‚ËÒÓÍÓ˛. í‡Í‡ ÌÂÚÓ˜Ì¥ÒÚ¸ ¥ ÓÁÔÎË‚˜‡ÒÚ¥ÒÚ¸
ÙÓÏÛÎ˛‚‡ÌÌfl ÔÓflÒÌ˛πÚ¸Òfl, ÔÂ¯ Á‡ ‚ÒÂ, ¥ÏÔÂ‡-
ÚË‚ÓÏ ÔÓ¯ÛÍÛ ÍÓÏÔÓÏ¥ÒÛ Ï¥Ê Á‡„‡Î¸ÌÓÌ‡ˆ¥ÓÌ‡Î¸-
ÌÓ˛ ÂÙÂÍÚË‚Ì¥ÒÚ˛ ¥ Ï¥ÊÂ∂¥ÓÌ‡Î¸ÌÓ˛ ÒÔ‡‚Â‰ÎË-
‚¥ÒÚ˛, ÒÍÎ‡‰ÌËÏ Ì‡·ÓÓÏ ÂÍÓÌÓÏ¥˜ÌËı ¥ ÒÓˆ¥‡Î¸ÌËı
ÒÍÎ‡‰Ó‚Ëı ÙÂÌÓÏÂÌÛ Â∂¥ÓÌ‡Î¸ÌÓª ÔÓÎ¥ÚËÍË ¥ Â∂¥Ó-
Ì‡Î¸ÌÓ„Ó ÓÁ‚ËÚÍÛ. ëÎ¥‰ ‰Ó‰‡ÚË, ˘Ó ˜‡ÒÓÏ ‰Ó‚Ó-
‰ËÚ¸Òfl ‚‡ıÓ‚Û‚‡ÚË ¥ ÔÓÎ¥ÚË˜Ì¥ ÒÍÎ‡‰Ó‚¥.

á ıÓ‰ÓÏ ˜‡ÒÛ ˆ¥Î¥ Â∂¥ÓÌ‡Î¸ÌÓª ÔÓÎ¥ÚËÍË ÁÏ¥Ì˛-
‚‡ÎËÒfl, ·‡„‡ÚÓ ‚ ˜ÓÏÛ ‚¥‰Ó·‡Ê‡˛˜Ë ÙÛÌ‰‡ÏÂÌ-
Ú‡Î¸Ì¥ ÁÏ¥ÌË ‚ Ô¥‰ıÓ‰‡ı ‰Ó ÒÚ‡ÚÂ„¥˜ÌÓ„Ó ÔÎ‡ÌÛ‚‡Ì-
Ìfl ‚Á‡„‡Î¥. ÑÎfl ·‡„‡Ú¸Óı Í‡ªÌ ·ÛÎ‡ ı‡‡ÍÚÂÌÓ˛
ÚÂÌ‰ÂÌˆ¥fl ‚¥‰‰‡‚‡ÚË Ô¥ÓËÚÂÚ Ï¥ÊÂ∂¥ÓÌ‡Î¸Ì¥È ÒÔ‡-
‚Â‰ÎË‚ÓÒÚ¥ ‚ ÔÂ¥Ó‰ ÂÍÓÌÓÏ¥˜ÌÓ„Ó ÓÒÚÛ ¥ Á‡„‡Î¸ÌÓ-
Ì‡ˆ¥ÓÌ‡Î¸Ì¥È ÂÙÂÍÚË‚ÌÓÒÚ¥ – ‚ ÔÂ¥Ó‰ Á‡ÒÚÓ˛ ¥ ÂÍÓ-
ÌÓÏ¥˜ÌÓ„Ó ÒÔ‡‰Û. ì ·¥Î¸¯ÓÒÚ¥ Í‡ªÌ Ö‚ÓÔË Â∂¥-
ÓÌ‡Î¸Ì‡ ÔÓÎ¥ÚËÍ‡ Á‡Ó‰ËÎ‡Ò¸ ‚ 50-Ú¥ – 60-Ú¥ ÓÍË
ïï ÒÚÓÎ¥ÚÚfl, ·ÛÎ‡ ÒÔflÏÓ‚‡Ì‡ Ì‡ Ô¥‰Úfl„Û‚‡ÌÌfl ‰Ó
ÒÂÂ‰Ì¸Ó„Ó ¥‚Ìfl ÔÓÏËÒÎÓ‚Ëı, Ò¥Î¸Ò¸ÍËı, ÔÂËÙÂ-
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Á‡ÒÌÓ‚‡Ì‡ ÌÂ Ì‡ ÙÂ‰Â‡ÚË‚ÌËı, ‡ Ì‡ ˆÂÌÚ‡Î¥Ò-
ÚÒ¸ÍËı Ì‡˜‡Î‡ı. í‡Í, Û 1952 . Ô’flÚ¸ ÁÂÏÂÎ¸, ˘Ó
¥ÒÌÛ‚‡ÎË Ì‡ Òı¥‰ÌËı ÚÂËÚÓ¥flı, ·ÛÎË Ú‡ÌÒÙÓÏÓ-
‚‡Ì¥ ‚ 14 ‡‰Ï¥Ì¥ÒÚ‡ÚË‚ÌËı ÓÍÛ„¥‚ Á„¥‰ÌÓ ¥Á Á‡ÍÓ-
ÌÓÏ «èÓ ÔÓ‰‡Î¸¯Û ‰ÂÏÓÍ‡ÚËÁ‡ˆ¥˛ ÒÚÛÍÚÛ ¥ ÔÓ-
ˆÂ‰Û ‰ÂÊ‡‚ÌÓª ‚Î‡‰Ë ‚ ÁÂÏÎflı çÑê» [Klatt 1992;
23]. ÇÎ‡ÒÚ¥ çÑê ÔÓ˜‡ÎË ÔÓÎ¥ÚËÍÛ, ÒÔflÏÓ‚‡ÌÛ Ì‡
Ì¥‚ÂÎ˛‚‡ÌÌfl Â∂¥ÓÌ‡Î¸ÌÓª ¥ÁÌÓÏ‡Ì¥ÚÌÓÒÚË. ãË¯Â ‚
1990 . Ó·’π‰Ì‡ÌÌfl ç¥ÏÂ˜˜ËÌË ÔËÓ‰Ì¥Ï ¯ÎflıÓÏ
ÔË‚ÂÎÓ ‰Ó ‚¥‰ÌÓ‚ÎÂÌÌfl Ô’flÚË ÁÂÏÂÎ¸ (Å‡Ì‰ÂÌ·Û-
„‡, åÂÍÎÂÌ·Û∂‡-èÂÂ‰Ì¸Óª èÓÏÂ‡Ì¥ª, ë‡ÍÒÓÌ¥ª,
ë‡ÍÒÓÌ¥ª-ÄÌ„‡Î¸Ú‡ È í˛ËÌ∂¥ª) Ú‡ Ì‡‰‡ÌÌfl ÒÚ‡ÚÛÒÛ
ÁÂÏÎ¥ ëı¥‰ÌÓÏÛ ÅÂÎ¥ÌÛ, flÍËÈ Á„Ó‰ÓÏ ·ÛÎÓ ÁÎËÚÓ ¥Á
á‡ı¥‰ÌËÏ ÅÂÎ¥ÌÓÏ ‚ π‰ËÌÛ ÁÂÏÎ˛.

èË ‚ËÁÌ‡˜ÂÌÌ¥ ÍÓ‰ÓÌ¥‚ Òı¥‰ÌËı ÁÂÏÂÎ¸ ‚ ÌËÁˆ¥
ÍÓÏÛÌ ÔÓ‚Ó‰ËÎËÒfl ÂÙÂÂÌ‰ÛÏË, Ì‡ flÍËı Ì‡ÒÂ-
ÎÂÌÌfl ‚Ë·Ë‡ÎÓ, ‰Ó flÍÓª ÁÂÏÎ¥ ‚ÓÌÓ ıÓ˜Â Ì‡ÎÂÊ‡-
ÚË. ä¥Ï ÚÓ„Ó, ˜ÂÂÁ ÂÙÂÂÌ‰ÛÏË ‚Ë¥¯Û‚‡ÎÓÒfl È
ÔËÚ‡ÌÌfl ÔÓ ÁÂÏÂÎ¸Ì¥ ÒÚÓÎËˆ¥. í‡Í, flÍ˘Ó Ï¥ÒˆÂÁÌ‡-
ıÓ‰ÊÂÌÌfl ÒÚÓÎËˆ¸ Å‡Ì‰ÂÌ·Û∂‡, ë‡ÍÒÓÌ¥ª ¥ í˛ËÌ∂¥ª
– èÓÚÒ‰‡Ï, ÑÂÁ‰ÂÌ Ú‡ ÖÙÛÚ ‚¥‰ÔÓ‚¥‰ÌÓ – ·ÛÎÓ
·ÂÁÒÛÏÌ¥‚ÌËÏ, ÚÓ ·¥Î¸¯¥ÒÚ¸ Ì‡ÒÂÎÂÌÌfl ë‡ÍÒÓÌ¥ª-ÄÌ-
„‡Î¸Ú‡ Ì‡ ÂÙÂÂÌ‰ÛÏ¥ Ì‡‰‡Î‡ ÔÂÂ‚‡„Û å‡∂‰Â-

·Û∂Ó‚¥ ÔÂÂ‰ É‡ÎÎÂ, ‡ Ì‡ÒÂÎÂÌÌfl åÂÍÎÂÌ·Û∂‡-èÂ-
Â‰Ì¸Óª èÓÏÂ‡Ì¥ª ‚Ë¥¯ËÎÓ ÔËÚ‡ÌÌfl Ì‡ ÍÓËÒÚ¸
ò‚ÂËÌ‡, ‡ ÌÂ êÓÒÚÓÍ‡.

ì ÔÓ‚ÒflÍ‰ÂÌÌÓÏÛ ÏÓ‚ÎÂÌÌ¥ Ú‡ ÔÂÒ¥ Òı¥‰Ì¥ ÚÂË-
ÚÓ¥ª Ì‡ÁË‚‡˛Ú¸ «Ô’flÚ¸ ÌÓ‚Ëı ÁÂÏÂÎ¸» (Ì‡ ‚¥‰Ï¥ÌÛ ‚¥‰
˘Â ÌÂ‰‡‚ÌÓ ‚ÊË‚‡ÌÓ„Ó ‚Ë‡ÁÛ «ÍÓÎË¯Ìfl çÑê») çÓ‚¥
ÁÂÏÎ¥ Ï‡˛Ú¸ Ú‡Í¥ Ê ÍÓÏÔÂÚÂÌˆ¥ª, Ú‡Í¥ Ê, ˜Ë ÔÓ‰¥·Ì¥
¥ÌÒÚËÚÛÚË, ÍÓÌÒÚËÚÛˆ¥ª, Ô‡Ú¥ª. Ç¥‰ÔÓ‚¥‰ÌÓ, Ì¥ÏÂˆ¸Í‡
ÙÂ‰Â‡ÚË‚Ì‡ ÒËÒÚÂÏ‡ Ú‡Í Ò‡ÏÓ ÓıÓÔÎ˛π flÍ Ò‚Óªı
ÒÚ‡Ëı, Ú‡Í ¥ ÌÓ‚Ëı ˜ÎÂÌ¥‚.

èÓÁÌ‡ÈÓÏË‚¯ËÒ¸ ‰ÛÊÂ ÒÚËÒÎÓ Á ¥ÒÚÓ¥π˛ Ì¥ÏÂˆ¸-
ÍÓ„Ó ÙÂ‰Â‡Î¥ÁÏÛ, ÒÎ¥‰ ÁÓÁÛÏ¥ÚË Ì‡ÒÚÛÔÌÂ: Ì¥ÏÂˆ¸ÍËÈ
ÙÂ‰Â‡Î¥ÁÏ, flÍËÏ ÏË ÈÓ„Ó ÁÌ‡πÏÓ Ò¸Ó„Ó‰Ì¥, – ˆÂ
ÁÌ‡˜ÌÓ˛ Ï¥Ó˛ ÔÓ‚ÓπÌÌËÈ ‚ËÚ‚¥ ÒÓ˛ÁÌËÍ¥‚, ıÓ˜ ¥
ÒÚ‚ÓÂÌËÈ Á ÓÔÓÓ˛ Ì‡ ¥ÒÚÓË˜ÌÛ Ú‡‰Ëˆ¥˛. çÂ‰‡-
Ï‡ ·‡„‡ÚÓ flÍ¥ ÁÂÏÎ¥ Ì‡ÁË‚‡˛Ú¸ «ÁÂÏÎflÏË ̃ ÂÂÁ ËÒÓ˜-
ÍÛ» ‡·Ó «ÁÂÏÎflÏË Á ÂÚÓÚË». ç‡ ˆ¸ÓÏÛ ÔÓÚ¥·ÌÓ
Ì‡„ÓÎÓÒËÚË, ÔÓÁ‡flÍ ‰ÓÒËÚ¸ ÔÓ¯ËÂÌÓ˛ π ‰ÛÏÍ‡ ÔÓ
ÚÂ, ̆ Ó ‚Ò¥ Ì¥ÏÂˆ¸Í¥ ÁÂÏÎ¥ ‚ ªı ÚÂÔÂ¥¯Ì¥È ÍÓÌÙ¥„Û‡ˆ¥ª
¥ÒÌÛ‚‡ÎË ‚ÔÓ‰Ó‚Ê ÒÚÓÎ¥Ú¸. é‰Ì‡Í Á’flÒÛ‚‡‚¯Ë, ˘Ó
ˆÂ ÌÂ ‚¥‰ÔÓ‚¥‰‡π ¥ÒÚËÌ¥, ̃ Ë ÏÓÊÂÏÓ ÏË ‰¥ÈÚË ‚ËÒÌÓ‚ÍÛ,
˘Ó, ÁÌÓ‚Û Ê Ú‡ÍË ÁÌ‡˜ÌÓ˛ Ï¥Ó˛, ÁÂÏÎ¥ ‚ ªı ÌËÌ¥¯Ì¥ı
ÍÓ‰ÓÌ‡ı ÔÓÁ·‡‚ÎÂÌ¥ Â∂¥ÓÌ‡Î¸ÌÓª ¥‰ÂÌÚË˜ÌÓÒÚË?

¥ÈÌËı ‡·Ó „¥Ò¸ÍËı Â∂¥ÓÌ¥‚. ñ¥Î¥ Â∂¥ÓÌ‡Î¸ÌÓª ÔÓ-
Î¥ÚËÍË Á‚Ó‰ËÎËÒ¸ ‰Ó ÒÍÓÓ˜ÂÌÌfl ÔÓÒÚÓÓ‚Ëı ‰ËÒ-
ÔÓÔÓˆ¥È ‚ ÂÍÓÌÓÏ¥˜Ì¥È, ¥ÌÙ‡ÒÚÛÍÚÛÌ¥È ¥ ÒÓˆ¥-
‡Î¸Ì¥È ÔÎÓ˘ËÌ‡ı. á‡ ÓÒÚ‡ÌÌ¥ 20 ÓÍ¥‚ ·‡„‡ÚÓ Â‚-
ÓÔÂÈÒ¸ÍËı Í‡ªÌ ÏÓ‰ËÙ¥ÍÛ‚‡ÎË ˆ¥Î¥ Â∂¥ÓÌ‡Î¸ÌÓª
ÔÓÎ¥ÚËÍË, ÒÚ‡‚ÎflÚ¸ ÔÂÂ‰ ÒÓ·Ó˛ Á‡‚‰‡ÌÌfl ÓÔÚËÏ¥-
Á‡ˆ¥ª ‚ÌÂÒÍÛ Â∂¥ÓÌ‡Î¸ÌËı ÂÒÛÒ¥‚ Û Á‡„‡Î¸ÌÓÌ‡ˆ¥-
ÓÌ‡Î¸ÌÂ ÂÍÓÌÓÏ¥˜ÌÂ ÁÓÒÚ‡ÌÌfl ¯ÎflıÓÏ Ô¥‰‚Ë˘ÂÌ-
Ìfl ÍÓÌÍÛÂÌÚÌÓÁ‰‡ÚÌÓÒÚË Â∂¥ÓÌ¥‚, Û ÚÓÏÛ ˜ËÒÎ¥ ‚
‡ÏÍ‡ı Ï¥ÊÌ‡Ó‰ÌÓ„Ó ÓÁÔÓ‰¥ÎÛ Ô‡ˆ¥. ç‡ Ò¸Ó„Ó‰-
Ì¥ ÒÚ‡π ÁÓÁÛÏ¥ÎËÏ ÛÒ¥Ï, ˘Ó Â∂¥ÓÌ‡Î¸Ì‡ ÔÓÎ¥ÚËÍ‡
ÔÓ‚ËÌÌ‡ Ï‡ÚË ˜¥ÚÍÓ ÓÍÂÒÎÂÌÛ ‰ËÌ‡Ï¥ÍÛ, flÍ‡ ÒÔË-
flÎ‡ · Ô¥‰‚Ë˘ÂÌÌ˛ ÂÒÚÛÍÚÛËÁ‡ˆ¥ª Ì‡ Ï¥ÒˆÂ‚ÓÏÛ ¥
Â∂¥ÓÌ‡Î¸ÌÓÏÛ ¥‚Ì¥, ÔÓÒËÎÂÌÌ˛ ÍÓÌÍÛÂÌÚÌÓÁ‰‡Ú-
ÌÓÒÚË ¥ Ô¥‰‚Ë˘ÂÌÌ˛ ÔÓ‰ÛÍÚË‚ÌÓÒÚË Ô‡ˆ¥, ‚ÔÓ‚‡-
‰ÊÂÌÌ˛ ¥ÌÌÓ‚‡ˆ¥È ¥ ¥ÌÚÂÌ‡ˆ¥ÓÌ‡Î¥Á‡ˆ¥ª ÒÔ¥‚Ô‡ˆ¥ Ï¥Ê
Â∂¥ÓÌ‡ÏË ¥ÁÌËı Í‡ªÌ. é‰Ì‡Í ˆ¥Î¥, ‚ ÚÓÏÛ ˜ËÒÎ¥
ÒÔflÏÓ‚‡Ì¥ Ì‡ Ô¥ÓËÚÂÚ Ï¥ÊÂ∂¥ÓÌ‡Î¸ÌÓª ÒÔ‡‚Â‰-
ÎË‚ÓÒÚË, ÎË¯‡˛Ú¸Òfl ‡ÍÚÛ‡Î¸ÌËÏË. ç‡È·¥Î¸¯‡ Û‚‡-
„‡ ªÏ ÔË‰¥ÎflπÚ¸Òfl ‚ ÒÍ‡Ì‰ËÌ‡‚Ò¸ÍËı Í‡ªÌ‡ı. ç‡-
ÔËÍÎ‡‰, Û çÓ‚Â∂¥ª ÓÒÌÓ‚ÌÓ˛ ÏÂÚÓ˛ Â∂¥ÓÌ‡Î¸ÌÓª
ÔÓÎ¥ÚËÍË π Ô¥‰ÚËÏÍ‡ ¥ÒÌÛ˛˜Óª ÒÚÛÍÚÛË Ì‡ÒÂÎÂÌËı

ÔÛÌÍÚ¥‚ ¥ Á‡·ÂÁÔÂ˜ÂÌÌfl ¥‚ÌÓÒÚË ÛÏÓ‚ ÊËÚÚfl Û ‚Ò¥ı
˜‡ÒÚËÌ‡ı Í‡ªÌË. é‰Ì¥π˛ Á Ú¸Óı ÓÒÌÓ‚ÌËı ̂ ¥ÎÂÈ Â-
∂¥ÓÌ‡Î¸ÌÓª ÔÓÎ¥ÚËÍË ‚ î¥ÌÎflÌ‰¥ª ‚‚‡Ê‡πÚ¸Òfl Á·‡Î‡Ì-
ÒÓ‚‡ÌËÈ Â∂¥ÓÌ‡Î¸ÌËÈ ÓÁ‚ËÚÓÍ. Ñ‚¥ ¥Ì¯¥ – ÌÂÁ‡-
ÎÂÊÌËÈ ÓÁ‚ËÚÓÍ Ì‡ ¥‚Ì¥ ÍÓÊÌÓ„Ó ÍÓÌÍÂÚÌÓ„Ó Â-
∂¥ÓÌÛ ¥ ÒÚ‚ÓÂÌÌfl Ó·Ó˜Ëı Ï¥Òˆ¸. ñ¥Î¥ Â∂¥ÓÌ‡Î¸ÌÓª
ÔÓÎ¥ÚËÍË ò‚Âˆ¥ª – ÒÚ‚ÓËÚË Â∂¥ÓÌË, ¥‚Ì¥ ‚ ÂÍÓÌÓ-
Ï¥˜ÌÓÏÛ, ÂÍÓÎÓ„¥˜ÌÓÏÛ, ÔÓÏËÒÎÓ‚ÓÏÛ ¥ ÒÓˆ¥‡Î¸ÌÓ-
ÏÛ ‚¥‰ÌÓ¯ÂÌÌflı. î‡ÌˆÛÁ¸ÍËÈ ‡ÏÍÓ‚ËÈ Á‡ÍÓÌ ̆ Ó‰Ó
Â∂¥ÓÌ‡Î¸ÌÓ„Ó ÓÁ‚ËÚÍÛ ‚¥‰ 1995 ÓÍÛ ‚ËÁÌ‡˜Ë‚, ̆ Ó
‚ ‡ÏÍ‡ı Á‡„‡Î¸ÌÓª ÏÂÚË ÒÔËflÚË Ì‡ˆ¥ÓÌ‡Î¸Ì¥È π‰-
ÌÓÒÚ¥ ¥ ÒÓÎ¥‰‡ÌÓÒÚ¥ Á‡‚‰‡ÌÌfl Â∂¥ÓÌ‡Î¸ÌÓª ÔÓÎ¥ÚËÍË
ÔÓÎfl„‡˛Ú¸ Û Á‡·ÂÁÔÂ˜ÂÌÌ¥ ¥‚ÌËı ÏÓÊÎË‚ÓÒÚÂÈ ‚ ÛÒ¥È
Í‡ªÌ¥, Û ÒÚ‚ÓÂÌÌ¥ ÛÏÓ‚ ‰Îfl ¥‚ÌÓ„Ó ‰ÓÒÚÛÔÛ ‰Ó ÁÌ‡Ì¸
¥ ‚ ‰ÓÒfl„ÌÂÌÌ¥ Á·‡Î‡ÌÒÓ‚‡ÌÓ„Ó Ì‡ˆ¥ÓÌ‡Î¸ÌÓ„Ó ÓÁ-
‚ËÚÍÛ.

ÄÌ‡Î¥ÁÛ˛˜Ë ÁÏ¥ÌË ‚ ‡ÍˆÂÌÚ‡ı, ˘Ó ÒÚÓÒÛ˛Ú¸Òfl ˆ¥-
ÎÂÈ ¥ Ô¥ÓËÚÂÚ¥‚ Â∂¥ÓÌ‡Î¸ÌÓª ÔÓÎ¥ÚËÍË, ÏÓÊÌ‡ ÁÓ-
·ËÚË ‚ËÒÌÓ‚ÓÍ, ˘Ó ‚ ÓÒÚ‡ÌÌ¥ ÓÍË ÔÓÒÚÂÊÛπÚ¸Òfl
Á‡Ó‰ÊÂÌÌfl ÌÓ‚Ó„Ó ÚËÔÛ Â∂¥ÓÌ‡Î¸ÌÓª ÔÓÎ¥ÚËÍË. í‡-
ÍÓª, flÍ‡ Ï‡π Ô‡ˆ˛‚‡ÚË Ì‡ ÓÁ‚’flÁ‡ÌÌfl Ó‰ÌÓ˜‡ÒÌÓ
‰‚Óı ÚËÔ¥‚ ÔÓ·ÎÂÏ – ÒÚÛÍÚÛÌËı ¥ Â∂¥ÓÌ‡Î¸ÌËı,
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á ÙÓÏ‡Î¸ÌÓª ÚÓ˜ÍË ÁÓÛ (Á‡ ‰ÂflÍËÏË ‚ËÌflÚÍ‡-
ÏË) ‚ÒÂ Ì‡ÒÂÎÂÌÌfl Ú¥πª ˜Ë ¥Ì¯Óª ÁÂÏÎ¥ ÌÂ ÒÚ‡ÌÓ‚ËÚ¸
Ó‰ÌÓ¥‰ÌÓª ÒÔ¥Î¸ÌÓÚË, Ó·’π‰Ì‡ÌÓª ¥ÒÚÓË˜ÌÓ˛ ‰ÓÎÂ˛.
í‡Í, ÏÂÊ¥ ÓÁÔÓ‚Ò˛‰ÊÂÌÌfl Ì¥ÏÂˆ¸ÍËı ‰¥‡ÎÂÍÚ¥‚ Ï‡È-
ÊÂ ÌÂ Á·¥„‡˛Ú¸Òfl Á ÏÂÊ‡ÏË ÁÂÏÂÎ¸. ç¥ÏÂ˜˜ËÌ‡ ÏÓ-
ÌÓÂÚÌ¥˜Ì‡, ÙÂ‰Â‡Î¥ÁÏ ÚÛÚ ÌÂ π Á‡ÒÓ·ÓÏ ‚Ë¥¯ÂÌÌfl
Ì‡ˆ¥ÓÌ‡Î¸ÌÓ„Ó ÔËÚ‡ÌÌfl [êÛ‰ÓÎ¸Ù 1994].

Ç‡ÊÎË‚ËÏ Ù‡ÍÚÓÓÏ, flÍËÈ «ÓÁ¥‰Ë‚» Ú‡‰Ëˆ¥È-
Ì¥ ÒÔ¥Î¸ÌÓÚË, ÒÚ‡ÎË Ï‡ÒÓ‚¥ ÔÂÂÏ¥˘ÂÌÌfl Ì‡ÒÂÎÂÌÌfl
Á¥ ÒıÓ‰Û Ì‡ Òı¥‰ Ô¥ÒÎfl ‚¥ÈÌË. ÑÂflÍ¥ ·¥ÊÂÌˆ¥ Á‡ÎË¯‡-
ÎËÒfl Ì‡ ÚÂËÚÓ¥flı, ÍÓÚ¥ Ô¥ÁÌ¥¯Â ‚‚¥È¯ÎË ‰Ó çÑê,
Ú‡ ·‡„‡ÚÓ flÍ¥ Ûı‡ÎËÒfl ‰‡Î¥ Ì‡ Á‡ı¥‰, ‰Â Ì‡ ˜‡Ò
Á‚Â‰ÂÌÌfl ÅÂÎ¥ÌÒ¸ÍÓª ÒÚ¥ÌË ˜ËÒÎÓ Ï¥∂‡ÌÚ¥‚ ÔÂÂ‚Ë-
˘ËÎÓ 3,5 ÏÎÌ. ˜ÓÎ. ì ˆ¥ÎÓÏÛ ‚ ÔÓ‚ÓπÌÌ¥ ÓÍË Û á‡-
ı¥‰Ì¥È ç¥ÏÂ˜˜ËÌ¥ ÓÒÂÎËÎÓÒfl 13-14 ÏÎÌ. Ì¥Ïˆ¥‚ Á¥ ÒıÓ-
‰Û [‰Ë‚. Ardagh 1987]. å¥ÊÁÂÏÂÎ¸Ì¥ ÔÂÂÏ¥˘ÂÌÌfl π
‰ÛÊÂ ı‡‡ÍÚÂÌËÏË ‰Îfl Ì¥Ïˆ¥‚ ¥ Á‡‡Á. èËÓ‰Ì¸Ó,
‚ÓÌË ÁÓÒÎË Û Á‚’flÁÍÛ Á Ó·’π‰Ì‡ÌÌflÏ Í‡ªÌË, Ó‰Ì‡Í
Ì¥Ïˆ¥ ‡ÍÚË‚ÌÓ ÔÂÂÒÛ‚‡˛Ú¸Òfl Ò‚Óπ˛ ÚÂËÚÓ¥π˛ ¥
Á‡ ‚¥‰ÒÛÚÌÓÒÚË Ú‡ÍËı Ì‡‰Á‚Ë˜‡ÈÌËı Ó·ÒÚ‡‚ËÌ. é‰-
ÌËÏ ¥Á ÏÓ„ÛÚÌ¥ı ÒÚËÏÛÎ¥‚ ˆ¸Ó„Ó, ‚Î‡ÒÌÂ, ¥ π Ì¥ÏÂˆ¸Í‡
ÙÂ‰Â‡ÚË‚Ì‡ ÒËÒÚÂÏ‡ Á ªª ‰ÂˆÂÌÚ‡Î¥Á‡ˆ¥π˛ Ú‡ ‚Ë-
¥‚Ì˛‚‡ÌÌflÏ flÍÓÒÚË ÊËÚÚfl.

ÇËıÓ‰fl˜Ë Á¥ ÒÍ‡Á‡ÌÓ„Ó ‚Ë˘Â, ˜Ë ÏÓÊÌ‡ ÁÓ·ËÚË
‚ËÒÌÓ‚ÓÍ, ˘Ó ÔÓ‚ÓπÌÌËÈ Ì¥ÏÂˆ¸ÍËÈ ÙÂ‰Â‡Î¥ÁÏ π
ÙÂ‰Â‡Î¥ÁÏÓÏ ¯ÚÛ˜ÌËÏ ˜Ë Ì‡‚¥Ú¸ «Ù‡Î¸¯Ë‚ËÏ»?
é˜Â‚Ë‰ÌÓ, Ì¥. üÍ˘Ó «ÒÚ‡ËÈ» ÙÂ‰Â‡Î¥ÁÏ, ˜ËÈ ÓÁ-
‚ËÚÓÍ ·Û‚ ÔÂÂ‚‡ÌËÈ Ì‡ˆËÁÏÓÏ, ÓÔË‡‚Òfl Ì‡ ÔË-
Ï‡Ú Ú‡‰Ëˆ¥ª Ú‡ ¥ÒÚÓË˜ÌÓª Ò‡ÏÓ¥‰ÂÌÚËÙ¥Í‡ˆ¥ª, ÚÓ
«ÌÓ‚ËÈ», ÔÓ‚ÓπÌÌËÈ ÙÂ‰Â‡Î¥ÁÏ π ÙÂ‰Â‡Î¥ÁÏÓÏ
ÙÛÌÍˆ¥ÓÌ‡Î¸ÌËÏ, Ú‡ÍËÏ, ˘Ó ‚Ó‰ÌÓ˜‡Ò ¥ ‚¥‰ÔÓ‚¥‰‡π
ÒÛ˜‡ÒÌËÏ Â‡Î¥flÏ, ¥ ÍÓÌÒÚÛ˛π ªı. îÂ‰Â‡Î¥ÁÏ Ó-
·ËÚ¸ Ò‚¥È ‚ÌÂÒÓÍ Û ÚÂ, ˘Ó ÏÂ¯Í‡Ìˆ¥ ÛÒ¥ı ÁÂÏÂÎ¸ Û
·¥Î¸¯¥È ˜Ë ÏÂÌ¯¥È Ï¥¥ ‚¥‰˜Û‚‡˛Ú¸ ÒÂ·Â ÌÂ ÎË¯Â
„ÓÏ‡‰flÌ‡ÏË ÙÂ‰Â‡ˆ¥ª, ‡ÎÂ È ÏÂ¯Í‡ÌˆflÏË ‰‡ÌÓª
ÁÂÏÎ¥. ì ÒÚ‡Ëı ÁÂÏÎflı ˆÂ ÔÓfl‚ÎflπÚ¸Òfl ÒËÎ¸Ì¥¯Â,
‡ÎÂ È Û Ô’flÚË ÌÓ‚Ëı ÁÂÏÎflı «ÁÂÏÎflˆ¸Í‡» Ò‚¥‰ÓÏ¥ÒÚ¸
ÔÓ˜ËÌ‡π Ú‡Í ˜Ë ¥Ì‡Í¯Â ÔÓ¥ÁÛ‚‡ÚËÒfl, ÁÌ¥‚ÂÎ˛‚‡ÚË
ªª ÔÓ‚Ì¥ÒÚ˛ fl‚ÌÓ ÌÂ ‚‰‡ÎÓÒfl. Ç Ú‡ÍÓÏÛ ÒÂÌÒ¥ ÍÓÊÌ‡
ÁÂÏÎfl Á·Â¥„‡π Ò‚¥È ÛÌ¥Í‡Î¸ÌËÈ ÔÓÙ¥Î¸. á ˜ËÏ ˆÂ
ÔÓ‚’flÁ‡ÌÓ? ç‡Ò‡ÏÔÂÂ‰ – Á ÏÓÏÂÌÚÛ ÛÚ‚ÓÂÌÌfl ÁÂ-
ÏÂÎ¸ (Ï‡˛Ú¸Òfl Ì‡ Û‚‡Á¥ ÒÚ‡¥ ÁÂÏÎ¥) ÏËÌÛ‚ ÌÂı‡È ¥
ÌÂ‚ÂÎËÍËÈ, ‡ÎÂ ‚ÒÂ-Ú‡ÍË ˜‡Ò. èÓ-‰Û„Â, ˘Ó ‚‡ÊÎË-
‚Ó, Á·ÂÂÊÂÌÌfl ÁÂÏÎflÏË Ò‚Óπª Ò‚¥‰ÓÏÓÒÚË ·ÂÁÔÓÒÂ-
Â‰Ì¸Ó ÔÓ‚’flÁ‡ÌÂ Á ªıÌ¥ÏË ÍÓÏÔÂÚÂÌˆ¥flÏË. í‡Í, ÔÓ-
Ï¥Ê ¥Ì¯ËÏ, ÓÒ‚¥Ú‡, Á‡ÒÓ·Ë Ï‡ÒÓ‚Óª ¥ÌÙÓÏ‡ˆ¥ª ¥, ̆ Ó

ІРІНА БУСИ¢ІНА
НІМЕЦЬКИЙ
ФЕДЕРАЛІЗМ:
ІСТОРІЯ,
СУЧАСНИЙ СТАН,
ПОТЕНЦІАЛ
РЕФОРМУВАННЯ

Ú‡ÍÓª ÔÓÎ¥ÚËÍË, flÍ‡ · Á‚’flÁÛ‚‡Î‡ ÔÓÒËÎÂÌÌfl Ì‡ˆ¥Ó-
Ì‡Î¸ÌÓª ¥ Â∂¥ÓÌ‡Î¸ÌÓª ÍÓÌÍÛÂÌÚÌÓÁ‰‡ÚÌÓÒÚË Á¥
ÁÏÂÌ¯ÂÌÌflÏ ÔÓÒÚÓÓ‚Ëı ‰ËÒÔÓÔÓˆ¥È ÔÓÚÂÌˆ¥‡-
ÎÛ ÓÁ‚ËÚÍÛ. äÓÌÍÛÂÌÚÌÓÁ‰‡ÚÌ¥ÒÚ¸ Í‡ªÌË, ‡ Ú‡ÍÓÊ
ªª ÓÍÂÏËı Â∂¥ÓÌ¥‚ ‰ÓÒfl„‡πÚ¸Òfl ‚ ˆ¸ÓÏÛ ‚ËÔ‡‰ÍÛ,
„ÓÎÓ‚ÌËÏ ˜ËÌÓÏ, Á‡ ‡ıÛÌÓÍ ‚ÔÓ‚‡‰ÊÂÌÌfl ÌÓ‚Ëı
ÚÂıÌÓÎÓ„¥È, ¥ÌÌÓ‚‡ˆ¥ÈÌËı ÛÔ‡‚Î¥ÌÒ¸ÍËı ÏÂÚÓ‰ËÍ, Ô¥‰-
‚Ë˘ÂÌÌfl ÓÒ‚¥ÚÌ¸Ó„Ó ¥ ÔÓÙÂÒ¥ÈÌÓ„Ó ¥‚Ìfl ÚÛ‰Ó‚Ëı
ÂÒÛÒ¥‚, ‡‰‡ÔÚ‡ˆ¥ª Ï‡ÎÓ„Ó ·¥ÁÌÂÒÛ, ÒÚ‚ÓÂÌÌfl ÍÓ-
ÏÛÌ¥Í‡ˆ¥ÈÌËı ÏÂÂÊ Ú‡ ¥Ì. íÓ·ÚÓ, ÔÂ‚ÌÓ, ‚ Ì‡È·ÎËÊ-
˜ÓÏÛ Ï‡È·ÛÚÌ¸ÓÏÛ ÏÓÊÌ‡ ·Û‰Â „Ó‚ÓËÚË ÔÓ ‚Ë-
ÌËÍÌÂÌÌfl «ÒÚ‡ÚÂ„¥˜ÌÓ Ó¥πÌÚÓ‚‡ÌÓª Â∂¥ÓÌ‡Î¸ÌÓª
ÔÓÎ¥ÚËÍË», ÓÎ¸ flÍÓª ÔÓÎfl„‡ÚËÏÂ ‚ ÚÓÏÛ, ˘Ó· ‰ËÙÂ-
ÂÌˆ¥ÈÓ‚‡ÌÓ Â„ÛÎ˛‚‡ÚË ÓÁ‚ËÚÓÍ ‚ ·‡„‡Ú¸Óı (‡·Ó
Ì‡‚¥Ú¸ ÛÒ¥ı) Â∂¥ÓÌ‡ı Í‡ªÌË.

Ö‚ÓÎ˛ˆ¥fl Â∂¥ÓÌ‡Î¸ÌÓª ÔÓÎ¥ÚËÍË ‚ ÓÒÚ‡ÌÌ¥ ‰ÂÍ¥Î¸Í‡
‰ÂÒflÚËÎ¥Ú¸ ÁÌ‡È¯Î‡ Ò‚Óπ ‚¥‰Ó·‡ÊÂÌÌfl ¥ ‚ Ú‡Í¥È
‚‡ÊÎË‚¥È ÒÙÂ¥ ªª Â‡Î¥Á‡ˆ¥ª, flÍ ¥ÌÒÚËÚÛˆ¥ÈÌ‡. ç‡
ÔÓ˜‡ÚÍÛ 70-Ëı ÓÍ¥‚ ÓÒÌÓ‚ÌÛ (flÍ˘Ó ÌÂ ‰ÓÏ¥ÌÛ˛˜Û)
ÓÎ¸ Û ÓÁÓ·ˆ¥ È Â‡Î¥Á‡ˆ¥ª Â∂¥ÓÌ‡Î¸ÌÓª ÔÓÎ¥ÚËÍË
‚¥‰¥„‡‚‡ÎË ˆÂÌÚ‡Î¸Ì¥ Ó„‡ÌË ‚ËÍÓÌ‡‚˜Óª ‚Î‡‰Ë. Ç
ÓÒÚ‡ÌÌ¥È ˜‡Ò ‚ÒÂ ‡ÍÚË‚Ì¥¯Û Û˜‡ÒÚ¸ Û ÔÓˆÂÒ‡ı Â-

∂¥ÓÌ‡Î¸ÌÓ„Ó ÓÁ‚ËÚÍÛ ·ÂÛÚ¸ Ó„‡ÌË Ï¥ÒˆÂ‚Ó„Ó ¥
Â∂¥ÓÌ‡Î¸ÌÓ„Ó Ò‡ÏÓ‚fl‰Û‚‡ÌÌfl, ‡ Ú‡ÍÓÊ Ì‡‰Ì‡ˆ¥Ó-
Ì‡Î¸Ì¥ Ó„‡ÌË ÛÔ‡‚Î¥ÌÌfl, flÍ¥ ÔÂ‰ÒÚ‡‚Îfl˛Ú¸ ëÚÛÍ-
ÚÛÌ¥ ÙÓÌ‰Ë Ö‚ÓÔÂÈÒ¸ÍÓ„Ó ëÓ˛ÁÛ. ì ·¥Î¸¯ÓÒÚ¥ Â-
∂¥ÓÌ¥‚ Û Â‡Î¥Á‡ˆ¥ª ¥ÁÌÓÏ‡Ì¥ÚÌËı ÔÓ„‡Ï ¥ ÔÓÂÍÚ¥‚
·ÂÁÔÓÒÂÂ‰Ì˛ Û˜‡ÒÚ¸ ·ÂÛÚ¸ ‰ÂÊ‡‚Ì¥, ÔË‚‡ÚÌ¥,
Í‚‡Á¥-‰ÂÊ‡‚Ì¥, Í‚‡Á¥-ÔË‚‡ÚÌ¥ È ¥Ì¯¥ ÔÓÒÂÂ‰ÌËÍË.
ëÔÓÒÚÂ¥„‡πÚ¸Òfl ÁÌ‡˜Ì‡ ‡ÍÚË‚¥Á‡ˆ¥fl Ï¥ÒˆÂ‚Ëı ¥Ì¥ˆ¥‡-
ÚË‚, ÚÓ·ÚÓ ¥Ì¥ˆ¥‡ÚË‚ ÁÌËÁÛ, Û ÚÓÏÛ ̃ ËÒÎ¥ „ÓÏ‡‰Ò¸ÍËı
ÌÂÔË·ÛÚÍÓ‚Ëı Ó„‡Ì¥Á‡ˆ¥È ¥ Ï¥ÒˆÂ‚Ëı Ó·’π‰Ì‡Ì¸ „Ó-
Ï‡‰flÌ, flÍ¥ ÔÂ‰ÒÚ‡‚Îfl˛Ú¸ ¥ÌÚÂÂÒË ÍÓÌÍÂÚÌËı ÚÂ-
ËÚÓ¥‡Î¸ÌËı „ÓÏ‡‰ ¥ Â∂¥ÓÌ¥‚. êÓÎ¸ ˆÂÌÚ‡Î¸ÌÓ„Ó
Ûfl‰Û ‚ÒÂ ·¥Î¸¯Â Á‚Ó‰ËÚ¸Òfl ‰Ó ÓÁÓ·ÍË ¥ ÍÓÓ‰ËÌ‡-
ˆ¥ª Â∂¥ÓÌ‡Î¸ÌÓª ÔÓÎ¥ÚËÍË, ‡ÎÂ ÌÂ ªª Â‡Î¥Á‡ˆ¥ª Ì‡
Ï¥Òˆflı. èÓÚfl„ÓÏ ÓÒÚ‡ÌÌ¥ı 15 ÓÍ¥‚ ·‡„‡ÚÓ Â‚ÓÔÂÈ-
Ò¸ÍËı Í‡ªÌ ÁÓ·ËÎË ¥¯Û˜¥ ÍÓÍË Û ÔÎ‡Ì¥ ‰ÂˆÂÌÚ‡-
Î¥Á‡ˆ¥ª ÔÓ‚ÌÓ‚‡ÊÂÌ¸, ÔÓ‚’flÁ‡ÌËı Á Â∂¥ÓÌ‡Î¸ÌËÏ ¥
ÔÓÏËÒÎÓ‚ËÏ ÓÁ‚ËÚÍÓÏ Ì‡ Â∂¥ÓÌ‡Î¸ÌÓÏÛ ¥‚Ì¥. ì
î‡Ìˆ¥ª ‚ ÒÂÂ‰ËÌ¥ 80-Ëı ÓÍ¥‚ ·ÛÎÓ ÒÚ‚ÓÂÌÓ 22
Â∂¥ÓÌ‡Î¸ÌËı Ûfl‰Ë. Ç ÉÓÎÎ‡Ì‰¥ª ÔÓ‚¥Ìˆ¥ª ÓÚËÏÛ˛Ú¸
‚ÒÂ ·¥Î¸¯Â ÔÓ‚ÌÓ‚‡ÊÂÌ¸ ̆ Ó‰Ó ÔËÚ‡Ì¸ Â∂¥ÓÌ‡Î¸ÌÓ„Ó
ÓÁ‚ËÚÍÛ. Ç ÒÍ‡Ì‰ËÌ‡‚Ò¸ÍËı Í‡ªÌ‡ı ÂÍÒÔÂËÏÂÌÚ
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π „ÓÎÓ‚ÌËÏ ‰Îfl Ì‡Ò Û ‰‡ÌÓÏÛ ‚ËÔ‡‰ÍÛ, ÍÛÎ¸ÚÛ‡,
Ì‡ÎÂÊ‡Ú¸ ‰Ó ‚ËÌflÚÍÓ‚Óª Á‡ÍÓÌÓ‰‡‚˜Óª ÍÓÏÔÂÚÂÌˆ¥ª
ÁÂÏÂÎ¸. ë‡Ï ÓÁÔÓ‰¥Î ÍÓÏÔÂÚÂÌˆ¥È Ï¥Ê ÁÂÏÎflÏË ¥
ÙÂ‰Â‡ˆ¥π˛ ‚ Ì¥ÏÂˆ¸Í¥È ÙÂ‰Â‡ÚË‚Ì¥È ÒËÒÚÂÏ¥ ÔÂ-
Â‰·‡˜‡π Ú‡ ÒÚËÏÛÎ˛π Â∂¥ÓÌ‡Î¸ÌÛ ¥ÁÌÓÏ‡Ì¥ÚÌ¥ÒÚ¸
¥ ÔÎ˛‡Î¥ÁÏ. «áÂÏÎ¥ ÊË‚ÛÚ¸ ÍÛÎ¸ÚÛÓ˛» [Foede-
ralismus in der Bewaehrung 1992].

üÍ ÊÂ «Ô‡ˆ˛π» Ì¥ÏÂˆ¸ÍËÈ ÙÂ‰Â‡Î¥ÁÏ, ̃ ÓÏÛ ÏË
ÏÓÊÂÏÓ „Ó‚ÓËÚË ÔÓ ÓÒÓ·ÎË‚Û ÏÓ‰ÂÎ¸ ÙÂ‰Â‡-
ÚË‚ÌÓ„Ó ÛÒÚÓ˛? èÓ˜‡ÚË, Ó˜Â‚Ë‰ÌÓ, ÒÎ¥‰ Á ÚÓ„Ó,
˘Ó Ì¥ÏÂˆ¸ÍËÈ ÙÂ‰Â‡Î¥ÁÏ ˜‡ÒÚÓ Ì‡ÁË‚‡˛Ú¸ «ÍÓÓ-
ÔÂ‡ÚË‚ÌËÏ ÙÂ‰Â‡Î¥ÁÏÓÏ», ‡ ˆÂ ‚ËÁÌ‡˜ÂÌÌfl Ú‡ªÚ¸
Û ÒÓ·¥ ÔÂ‚Ì¥ Ô‡ÒÚÍË. èÓ-ÔÂ¯Â, ‚ Ì‡ÛÍÓ‚¥È Ì¥ÏÂˆ¸-
ÍÓÏÓ‚Ì¥È Î¥ÚÂ‡ÚÛ¥ ÚÂÏ¥Ì «ÍÓÓÔÂ‡ÚË‚ÌËÈ ÙÂ‰Â-
‡Î¥ÁÏ» ˜‡ÒÚÓ ‚ËÍÓËÒÚÓ‚ÛπÚ¸Òfl ÌÂ ‰Îfl ÓÔËÒ‡ÌÌfl
ÏÓ‰ÂÎ¥ Ì¥ÏÂˆ¸ÍÓ„Ó ÙÂ‰Â‡Î¥ÁÏÛ, ‡ ‰Îfl Óˆ¥ÌÍË ÔÂ‚-
ÌÓ„Ó ÔÂ¥Ó‰Û ÈÓ„Ó ÓÁ‚ËÚÍÛ, ‡ Ò‡ÏÂ: Á ÒÂÂ‰ËÌË
1960-ı ‰Ó ÒÂÂ‰ËÌË 1970-ı ÓÍ¥‚. èÓ-‰Û„Â, Ì‡‚¥Ú¸
ÍÓÎË ‰‡ÌËÈ ÚÂÏ¥Ì ‚ËÍÓËÒÚÓ‚ÛπÚ¸Òfl ‰Îfl ÓÔËÒ‡ÌÌfl
ÏÓ‰ÂÎ¥ flÍ Ú‡ÍÓª, ÒÎ¥‰ Ï‡ÚË Ì‡ Û‚‡Á¥, ˘Ó ˆÂ ÌÂ ‚Î‡Ò-
ÌÂ Ì¥ÏÂˆ¸ÍËÈ ‚ËÌ‡ı¥‰. ç¥ÏÂˆ¸Í‡ Ì‡ÛÍÓ‚‡ ‰ÛÏÍ‡ Á‡-
ÔÓÁË˜ËÎ‡ ÈÓ„Ó ‚ ‡ÏÂËÍ‡ÌÒ¸ÍËı ‰Â·‡Ú‡ı ¥ ÒÔÂ¯Û
ÚÂÏ¥Ì Á‚Û˜‡‚ ‚ËÍÎ˛˜ÌÓ ‡Ì„Î¥ÈÒ¸ÍÓÓ˛ (co-operative

federalism). á„Ó‰ÓÏ ÚÂÏ¥Ì ÓÚËÏ‡‚ ¥ Ì¥ÏÂˆ¸ÍËÈ ÔÂ-
ÂÍÎ‡‰, ÔÓÁÌ‡˜‡˛˜Ë, flÍ Ô‡‚ËÎÓ, ‰‚Ó¥‚ÌÂ‚Û ÒËÒÚÂ-
ÏÛ, ‰Â ÍÓÊÌËÈ ¥‚ÂÌ¸ ‚¥‰ÓÍÂÏÎÂÌËÈ Ó‰ËÌ ‚¥‰ Ó‰ÌÓ-
„Ó ¥ Ï‡π ÂÎÂÏÂÌÚË Ò‡ÏÓÒÚ¥ÈÌÓÒÚË, ‚Î‡ÒÌ¥ ÍÓÏÔÂÚÂÌ-
ˆ¥ª ‰Îfl ‚ËÍÓÌ‡ÌÌfl Ò‚Óªı Á‡‚‰‡Ì¸. ì «ÍÓÓÔÂ‡ÚË‚ÌÓ-
ÏÛ ÙÂ‰Â‡Î¥ÁÏ¥», Í¥Ï ÛÒ¸Ó„Ó ¥Ì¯Ó„Ó, ÒÛÚÚπ‚Û ÓÎ¸
‚¥‰¥„‡˛Ú¸ ÔÂÂ„Ó‚ÓË, Á‡ ‰ÓÔÓÏÓ„Ó˛ flÍËı ¥ÌÚÂÂ-
ÒË ¥ÁÌËı Û˜‡ÒÌËÍ¥‚, Á Ó‰ÌÓ„Ó ·ÓÍÛ, ÔÓÁËˆ¥ÓÌÛ˛Ú¸Òfl,
‡ Á ¥Ì¯Ó„Ó – ÔÓ‚ËÌÌ¥ ·ÛÚË ‡‰‡ÔÚÓ‚‡Ì¥ Á ‚Ë„Ó‰Ó˛
‰Îfl ‚Ò¥ı. ñÂ, ·ÂÁÛÏÓ‚ÌÓ, ÒËÎ¸ÌËÈ ·¥Í Ì¥ÏÂˆ¸ÍÓ„Ó ÙÂ-
‰Â‡Î¥ÁÏÛ È Ì¥ÏÂˆ¸ÍÓª ‰ÂÏÓÍ‡Ú¥ª, flÍÛ ¥ÌÓ‰¥ Ì‡ÁË‚‡-
˛Ú¸ «ÔÂÂ„Ó‚ÓÌÓ˛ ‰ÂÏÓÍ‡Ú¥π˛» [Luthardt 1999].

ì ç¥ÏÂ˜˜ËÌ¥ ÒÛ·’πÍÚË ÙÂ‰Â‡ˆ¥ª – ÁÂÏÎ¥ – ̂ Â ‰Â-
Ê‡‚Ë, flÍ¥ Ò‡ÏÓÒÚ¥ÈÌÓ Â‡Î¥ÁÛ˛Ú¸ ‚Ò˛ ÔÓ‚ÌÓÚÛ ‰Â-
Ê‡‚ÌÓª ‚Î‡‰Ë Á‡ ÏÂÊ‡ÏË ÔÓ‚ÌÓ‚‡ÊÂÌ¸ ÙÂ‰Â‡ˆ¥ª.
Ç‡ÊÎË‚Ó, ˘Ó ÁÂÏÎ¥ Â‡Î¥ÁÛ˛Ú¸ Ú¥ ‚Î‡‰Ì¥ ÔÓ‚ÌÓ‚‡-
ÊÂÌÌfl, flÍ¥ ÌÂ π ÔÓı¥‰ÌËÏË ‚¥‰ ÙÂ‰Â‡ˆ¥ª, ‡ÎÂ ÍÓÌÒÚË-
ÚÛˆ¥ÈÌÓ ‚ËÁÌ‡Ì¥ ÌÂ˛, ÚÓ·ÚÓ ÌÂ ÏÓÊÛÚ¸ ·ÛÚË ÒÍ‡ÒÓ-
‚‡Ì¥. áÂÏÎ¥ Ò‡ÏÓÒÚ¥ÈÌÓ ‚ÒÚ‡ÌÓ‚Î˛˛Ú¸ Ò‚¥È ÍÓÌÒÚËÚÛ-
ˆ¥ÈÌËÈ Î‡‰, ‡ÎÂ ÁÓ·Ó‚’flÁ‡Ì¥ ‰ÓÚËÏÛ‚‡ÚËÒfl Á‡„‡Î¸-
ÌËı ÔÓÎÓÊÂÌ¸: ªıÌ¥È ÍÓÌÒÚËÚÛˆ¥ÈÌËÈ Î‡‰ ÔÓ‚ËÌÂÌ ‚¥‰-
ÔÓ‚¥‰‡ÚË ÔËÌˆËÔ‡Ï ÂÒÔÛ·Î¥Í‡ÌÒ¸ÍÓª, ‰ÂÏÓÍ‡ÚË˜-
ÌÓª ¥ ÒÓˆ¥‡Î¸ÌÓª Ô‡‚Ó‚Óª ‰ÂÊ‡‚Ë (ÒÚ.28 éÒÌÓ‚ÌÓ-

«‚¥Î¸Ì‡ ÍÓÏÛÌ‡» ÒÔËfl‚ ÓÒÎ‡·ÎÂÌÌ˛ ÍÓÌÚÓÎ˛ Á
·ÓÍÛ ˆÂÌÚ‡Î¸ÌÓ„Ó Ûfl‰Û Á‡ ‰¥flÎ¸Ì¥ÒÚ˛ Ï¥ÒˆÂ‚Ëı
Ó„‡Ì¥‚ ‚Î‡‰Ë. Ç ßÒÔ‡Ì¥ª ¥ÒÌÛπ 17 ‡‚ÚÓÌÓÏ¥È, flÍ¥ ÓÚ-
ËÏÛ˛Ú¸ ‚ÒÂ ·¥Î¸¯Â ¥ ·¥Î¸¯Â ÔÓ‚ÌÓ‚‡ÊÂÌ¸.

Ç ¥Ì¯Ëı Á‡ı¥‰ÌÓÂ‚ÓÔÂÈÒ¸ÍËı Í‡ªÌ‡ı ‡ÍÚÛ‡Î¸Ì¥
ÔËÚ‡ÌÌfl ‰ÂˆÂÌÚ‡Î¥Á‡ˆ¥ª Ú‡ÍÓÊ π ÔÂ‰ÏÂÚÓÏ ̄ ËÓÍËı
ÔÓÎ¥ÚË˜ÌËı ‰ËÒÍÛÒ¥È. íÂÌ‰ÂÌˆ¥fl ‰Ó ‰ÂˆÂÌÚ‡Î¥Á‡ˆ¥ª Á‡-
ÓıÓ˜ÛπÚ¸Òfl ¥ ‚ ‡ÏÍ‡ı Öë Ô¥‰ „‡ÒÎÓÏ ÔËÌˆËÔÛ ÒÛ·ÒË-
‰¥‡ÌÓÒÚË. Ç ÍÓÌÚÂÍÒÚ¥ ÂÙÓÏ ëÚÛÍÚÛÌËı ÙÓÌ‰¥‚
Öë Û 1988 Óˆ¥ ·ÛÎË ˜¥ÚÍÓ ‚ËÁÌ‡˜ÂÌ¥ ‚ËÏÓ„Ë ¥ ÛÏÓ‚Ë
«Â‡Î¸ÌÓ„Ó Ô‡ÚÌÂÒÚ‚‡» Ì‡ Ï¥ÒˆÂ‚ÓÏÛ ¥ Â∂¥ÓÌ‡-
Î¸ÌÓÏÛ ¥‚Ì¥ ‰Îfl ‰ÂˆÂÌÚ‡Î¥Á‡ˆ¥ª ÛÔ‡‚Î¥ÌÌfl
Ù¥Ì‡ÌÒÓ‚ËÏË ÂÒÛÒ‡ÏË, flÍ¥ Ì‡‰‡˛Ú¸Òfl ÂˆËÔ¥πÌÚÛ.
Ñ‡Ì¥ ÔÓˆÂÒË ÒÔËflÎË ÔÓfl‚¥ ¥ÁÌÓÏ‡Ì¥ÚÌËı «Â∂¥ÓÌ‡-
Î¥ÁÓ‚‡ÌËı ¥ ÎÓÍ‡Î¥ÁÓ‚‡ÌËı» ÔÓÂÍÚ¥‚ ¥ ÔÓ„‡Ï ÓÁ-
‚ËÚÍÛ, ‚ ÛÒÔ¥¯Ì¥È Â‡Î¥Á‡ˆ¥ª flÍËı Û˜‡ÒÚ¸ ·‡ÎË ÔÂ‰-
ÒÚ‡‚ÌËÍË ‚Ò¥ı ÓÒÌÓ‚ÌËı ÒÂÍÚÓ¥‚ ÒÛÒÔ¥Î¸ÒÚ‚‡ ¥ „ÛÔ
¥ÌÚÂÂÒ¥‚.

íËÏ ÌÂ ÏÂÌ¯Â, „ÓÎÓ‚Ì‡ ÓÎ¸ Á‡ÎË¯‡πÚ¸Òfl Á‡
ˆÂÌÚ‡Î¸ÌËÏË Ó„‡Ì‡ÏË ‚ËÍÓÌ‡‚˜Óª ‚Î‡‰Ë. ß ÚÛÚ,
Ó˜Â‚Ë‰ÌÓ, ÏÓÊÌ‡ „Ó‚ÓËÚË ÔÓ ¥ÒÌÛ‚‡ÌÌfl ‰‚Óı ÓÒ-
ÌÓ‚ÌËı Ô¥‰ıÓ‰¥‚ ‡·Ó ÒıÂÏ, ı‡‡ÍÚÂÌËı ‰Îfl ¥ÁÌËı

Í‡ªÌ. Ç Ó‰ÌËı ÛÔ‡‚Î¥ÌÌfl Â∂¥ÓÌ‡Î¸ÌÓ˛ ÔÓÎ¥ÚËÍÓ˛
(flÍ ÓÁÓ·Í‡, Ú‡Í ¥ Â‡Î¥Á‡ˆ¥fl) Ô‡ÍÚË˜ÌÓ ÔÓ‚Ì¥ÒÚ˛
ÏÓÌÓÔÓÎ¥ÁÓ‚‡ÌÂ ‚¥‰ÔÓ‚¥‰ÌËÏË Ï¥Ì¥ÒÚÂÒÚ‚‡ÏË. èËÍ-
Î‡‰ÓÏ ÏÓÊÛÚ¸ ·ÛÚË ÇÂÎËÍÓ·ËÚ‡Ì¥fl ¥ ‰ÂflÍ¥ Í‡ªÌË
Ô¥‚‰Ìfl Ö‚ÓÔË, ‡ Ú‡ÍÓÊ î¥ÌÎflÌ‰¥fl. ì ÇÂÎËÍÓ·ËÚ‡Ì¥ª
Ï¥Ì¥ÒÚÂÒÚ‚Ó ÚÓ„¥‚Î¥ ¥ ÔÓÏËÒÎÓ‚ÓÒÚË, ‡ Ú‡ÍÓÊ Ï¥-
Ì¥ÒÚÂÒÚ‚Ó Ú‡ÌÒÔÓÚÛ, Ì‡‚ÍÓÎË¯Ì¸Ó„Ó ÒÂÂ‰Ó‚Ë-
˘‡ ¥ Â∂¥ÓÌ¥‚ ÌÂÒÛÚ¸ ÓÒÌÓ‚ÌÛ ‚¥‰ÔÓ‚¥‰‡Î¸Ì¥ÒÚ¸ Á‡
ÓÁÓ·ÍÛ Á‡ÍÓÌÓ‰‡‚ÒÚ‚‡ Û ÒÙÂ¥ Â∂¥ÓÌ‡Î¸ÌÓª ÔÓÎ¥-
ÚËÍË ¥ ‚ËÁÌ‡˜ÂÌÌ¥ ÔÓ·ÎÂÏÌËı Â∂¥ÓÌ¥‚. êÂ‡Î¥Á‡ˆ¥π˛
Â∂¥ÓÌ‡Î¸ÌÓª ÔÓÎ¥ÚËÍË Á‡ÈÏ‡˛Ú¸Òfl Â∂¥ÓÌ‡Î¸Ì¥ ÔÂ‰-
ÒÚ‡‚ÌËˆÚ‚‡ Ûfl‰Û, ‰Ó ÒÍÎ‡‰Û flÍËı ‚ıÓ‰flÚ¸ ÒÔ¥‚Ó·¥Ú-
ÌËÍË Ï¥Ì¥ÒÚÂÒÚ‚‡ ÚÓ„¥‚Î¥ ¥ ÔÓÏËÒÎÓ‚ÓÒÚË Ú‡ Ú¸Óı
¥Ì¯Ëı Ï¥Ì¥ÒÚÂÒÚ‚. ì î¥ÌÎflÌ‰¥ª ‚Òfl ÔÓ‚ÌÓÚ‡ ÔÓ‚ÌÓ‚‡-
ÊÂÌ¸ ¥Á ÓÁÓ·ÍË Â∂¥ÓÌ‡Î¸ÌÓª ÔÓÎ¥ÚËÍË, ‚ÍÎ˛˜ÌÓ Á
Ô¥‰„ÓÚÓ‚ÍÓ˛ Á‡ÍÓÌÓÔÓÂÍÚ¥‚ ¥ ‚ËÁÌ‡˜ÂÌÌflÏ ÔÓ·ÎÂÏ-
ÌËı Â∂¥ÓÌ¥‚, Ú‡ÍÓÊ ÍÓÓ‰ËÌ‡ˆ¥π˛ ÔÓ„‡Ï Ì‡ Ï¥Ò-
ˆÂ‚ÓÏÛ ¥ Â∂¥ÓÌ‡Î¸ÌÓÏÛ ¥‚Ìflı – Û Ï¥Ì¥ÒÚÂÒÚ‚‡ ‚ÌÛÚ-
¥¯Ì¥ı ÒÔ‡‚. ôÂ Ó‰ËÌ ˆÂÌÚ‡Î¸ÌËÈ Ó„‡Ì ‚ËÍÓ-
Ì‡‚˜Óª ‚Î‡‰Ë – Ï¥Ì¥ÒÚÂÒÚ‚Ó ÚÓ„¥‚Î¥ ¥ ÔÓÏËÒÎÓ‚ÓÒ-
ÚË – ‚¥‰ÔÓ‚¥‰‡π Á‡ Â‡Î¥Á‡ˆ¥˛ Â∂¥ÓÌ‡Î¸ÌÓª ÔÓÎ¥ÚËÍË
˜ÂÂÁ ÏÂÂÊÛ Â∂¥ÓÌ‡Î¸ÌËı ÔÂ‰ÒÚ‡‚ÌËˆÚ‚. ëÂÂ‰
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„Ó Á‡ÍÓÌÛ). ÇÂıÌfl Ô‡Î‡Ú‡ Ô‡Î‡ÏÂÌÚÛ – ÅÛÌ‰ÂÒ-
‡Ú – Ó„‡Ì ÔflÏÓ„Ó ÔÂ‰ÒÚ‡‚ÌËˆÚ‚‡ ÁÂÏÂÎ¸ Ì‡
ÙÂ‰Â‡Î¸ÌÓÏÛ ¥‚Ì¥. ÅÛÌ‰ÂÒ‡Ú ÒÍÎ‡‰‡πÚ¸Òfl Á ˜ÎÂ-
Ì¥‚ Ûfl‰¥‚ ÁÂÏÂÎ¸, ÔË ˆ¸ÓÏÛ ªı ÒÍÎ‡‰ ÏÓÊÂ ÁÏ¥Ì˛-
‚‡ÚËÒfl ‚¥‰ Á‡Ò¥‰‡ÌÌfl ‰Ó Á‡Ò¥‰‡ÌÌfl ‚ Á‡ÎÂÊÌÓÒÚ¥ ‚¥‰
Ó·„Ó‚Ó˛‚‡ÌÓ„Ó ÔËÚ‡ÌÌfl. áÂÏÎ¥ Ï‡˛Ú¸ Û ÅÛÌ‰ÂÒ-
‡Ú¥ ‚¥‰ 3 ‰Ó 6 „ÓÎÓÒ¥‚ ‚ Á‡ÎÂÊÌÓÒÚ¥ ‚¥‰ Í¥Î¸ÍÓÒÚË
ªıÌ¸Ó„Ó Ì‡ÒÂÎÂÌÌfl. Ç‡ÊÎË‚Ó, ̆ Ó ‚¥‰ ‰ÂÎÂ„‡ˆ¥ª Ó‰Ì¥πª
ÁÂÏÎ¥ „ÓÎÓÒË ÏÓÊÛÚ¸ ÔÓ‰‡‚‡ÚËÒfl Ú¥Î¸ÍË Ó‰ÌÓÒÚ‡È-
ÌÓ; ÓÚÊÂ, Ì‡ Á‡Ò¥‰‡ÌÌfl ÅÛÌ‰ÂÒ‡ÚÛ ‚ËÌÓÒËÚ¸Òfl ‚ÊÂ
ÛÁ„Ó‰ÊÂÌ‡ ÔÓÁËˆ¥fl ÁÂÏÎ¥. èÂÂÚ‚ÓÂÌÌfl ÅÛÌ‰ÂÒ‡-
ÚÛ ¥Á Á‚Ë˜‡ÈÌÓ„Ó ·˛ÓÍ‡ÚË˜ÌÓ„Ó Ó„‡ÌÛ Ì‡ ÙÓ-
ÛÏ ÁÂÏÂÎ¸ÌËı Ûfl‰¥‚ Û ‰ÂflÍËı ‰ÓÒÎ¥‰ÊÂÌÌflı ‚‚‡Ê‡-
πÚ¸Òfl ̃ Ë ÌÂ „ÓÎÓ‚ÌËÏ, ̆ Ó ÔËÌÂÒÎÓ Á ÒÓ·Ó˛ ÓÁ‚Ë-
ÚÓÍ ÙÂ‰Â‡ÚË‚ÌËı ‚¥‰ÌÓÒËÌ Û Í‡ªÌ¥ [‰Ë‚. Boldt 1993:
44].

ì ÒÙÂ¥ Á‡ÍÓÌÓ‰‡‚˜Óª ÍÓÏÔÂÚÂÌˆ¥ª ÓÁ¥ÁÌfl˛Ú¸-
Òfl ‚ËÍÎ˛˜Ì‡ ÍÓÏÔÂÚÂÌˆ¥fl ÙÂ‰Â‡Î¸ÌÓ„Ó Á‡ÍÓÌÓ‰‡‚-
ˆfl, ÍÓÌÍÛÛ˛˜‡ ÍÓÏÔÂÚÂÌˆ¥fl ÙÂ‰Â‡ˆ¥ª Ú‡ ÁÂÏÂÎ¸,
‚ËÍÎ˛˜Ì‡ ÍÓÏÔÂÚÂÌˆ¥fl ÁÂÏÂÎ¸ÌÓ„Ó Á‡ÍÓÌÓ‰‡‚ˆfl. ì
‚¥‰‡ÌÌ¥ ÎË¯Â ÙÂ‰Â‡ˆ¥ª (ÒÚ.71, 73 éÒÌÓ‚ÌÓ„Ó Á‡ÍÓ-
ÌÛ) ÁÌ‡ıÓ‰flÚ¸Òfl, ÒÂÂ‰ ¥Ì¯Ëı, ÁÓ‚Ì¥¯Ì¥ ‚¥‰ÌÓÒËÌË,
Ó·ÓÓÌ‡ È ·ÂÁÔÂÍ‡, Ô‡ÒÔÓÚËÁ‡ˆ¥fl, ¥ÏÏ¥∂‡ˆ¥fl, Ù¥-

Ì‡ÌÒÓ‚Â Ú‡ ‚‡Î˛ÚÌÂ Â„ÛÎ˛‚‡ÌÌfl, „Ó¯Ó‚‡ ÂÏ¥Ò¥fl,
ÙÂ‰Â‡Î¸ÌËÈ Ú‡ÌÒÔÓÚ, Á‚’flÁÓÍ, ÙÂ‰Â‡Î¸Ì‡ ‰Â-
Ê‡‚Ì‡ ÒÎÛÊ·‡ Ú‡ ¥Ì. ì ÒÙÂ¥ ÍÓÌÍÛÛ˛˜Óª ÍÓÏÔÂ-
ÚÂÌˆ¥ª ‚¥‰ÌÓÒËÌË Â„ÛÎ˛˛Ú¸Òfl Á‡ÍÓÌÓ‰‡‚ÒÚ‚ÓÏ ÁÂ-
ÏÂÎ¸ ÎË¯Â ÓÒÚ¥Î¸ÍË, ÓÒÍ¥Î¸ÍË ‚ÓÌË ÌÂ ‚Â„ÛÎ¸Ó‚‡Ì¥
ÙÂ‰Â‡Î¸ÌËÏ Á‡ÍÓÌÓ‰‡‚ÒÚ‚ÓÏ; ÚËÏ˜‡ÒÓÏ ÙÂ‰Â‡Î¸-
ÌËÈ Á‡ÍÓÌÓ‰‡‚Âˆ¸ Ì‡ Ò‚¥È ÓÁÒÛ‰ ÏÓÊÂ ‚‰‡ÚËÒfl È
‰Ó ‚Ë˜ÂÔÌÓ„Ó Â„ÛÎ˛‚‡ÌÌfl Ú¥πª ˜Ë ¥Ì¯Óª ÒÙÂË.
áÓÁÛÏ¥ÎÓ, ˘Ó Û ‚ËÔ‡‰ÍÛ ÍÓÌÍÛÛ˛˜Óª ÍÓÏÔÂÚÂÌˆ¥ª
‚ ÊÓ‰ÌÓÏÛ ‡Á¥ ÌÂ È‰ÂÚ¸Òfl ÔÓ ÒÔ¥Î¸ÌÂ ‚¥‰‡ÌÌfl (‚ÂÎ¸-
ÏË ÌÂ˜¥ÚÍÓ, ‰Ó Â˜¥, ‚ËÍÎ‡‰ÂÌÂ ‚ äÓÌÒÚËÚÛˆ¥ª êî),
ÔÓÁ‡flÍ Ô¥ÓËÚÂÚ Ì‡ÎÂÊËÚ¸ ÙÂ‰Â‡Î¸ÌÓÏÛ Á‡ÍÓÌÓ-
‰‡‚ˆÂ‚¥. ÑÓ ÒÙÂË ÍÓÌÍÛÛ˛˜Óª ÍÓÏÔÂÚÂÌˆ¥ª (ÒÚ.72,
74 éÒÌÓ‚ÌÓ„Ó Á‡ÍÓÌÛ) Ì‡ÎÂÊ‡Ú¸, Ì‡ÔËÍÎ‡‰, „Ó-
Ï‡‰flÌÒ¸ÍÂ, ÍËÏ¥Ì‡Î¸ÌÂ È ÔÓˆÂÒÛ‡Î¸ÌÂ Ô‡‚Ó, „ÓÒ-
ÔÓ‰‡Ò¸ÍÂ ¥ ÚÛ‰Ó‚Â Ô‡‚Ó, Á‡ÍÓÌÓ‰‡‚ÒÚ‚Ó Á ‚ËÍÓ-
ËÒÚ‡ÌÌfl fl‰ÂÌÓª ÂÌÂ„¥ª, ÁÂÏÂÎ¸ÌÂ Ú‡ ÊËÚÎÓ‚Â Á‡-
ÍÓÌÓ‰‡‚ÒÚ‚Ó. ç‡Â¯Ú¥, ‚ÒÂ, ̆ Ó ÌÂ Ì‡ÎÂÊËÚ¸ ‰Ó ‚ËÍ-
Î˛˜ÌÓª ÍÓÏÔÂÚÂÌˆ¥ª ÙÂ‰Â‡ˆ¥ª ¥ ÍÓÌÍÛÛ˛˜Óª ÍÓÏÔÂ-
ÚÂÌˆ¥ª, ‚ıÓ‰ËÚ¸ Û Á‡ÍÓÌÓ‰‡‚˜Û ÍÓÏÔÂÚÂÌˆ¥˛ ÁÂÏÂÎ¸
(ÒÚ.70). ñÂ, ÔÂ¯ Á‡ ‚ÒÂ, ÍÓÌÒÚËÚÛˆ¥ÈÌÂ Á‡ÍÓÌÓ‰‡‚-
ÒÚ‚Ó È ‡‰Ï¥Ì¥ÒÚ‡ÚË‚ÌËÈ ÛÒÚ¥È ÁÂÏÂÎ¸, ÍÛÎ¸ÚÛ‡,
Á‡ÒÓ·Ë Ï‡ÒÓ‚Óª ¥ÌÙÓÏ‡ˆ¥ª, ¯ÍÓÎ‡, Á‡ÍÓÌÓ‰‡‚ÒÚ‚Ó
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НІМЕЦЬКИЙ
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Â‚ÓÔÂÈÒ¸ÍËı Í‡ªÌ, ‰Îfl flÍËı ı‡‡ÍÚÂÌËÈ ‰ÛÊÂ
‚ËÒÓÍËÈ ¥‚ÂÌ¸ ˆÂÌÚ‡Î¥Á‡ˆ¥ª Û ÒÙÂ¥ Â∂¥ÓÌ‡Î¸ÌÓª
ÔÓÎ¥ÚËÍË, ÏÓÊÌ‡ Ì‡Á‚‡ÚË ßÚ‡Î¥˛ (Ï¥Ì¥ÒÚÂÒÚ‚Ó ÔÓ-
ÏËÒÎÓ‚ÓÒÚË ¥ Ï¥Ì¥ÒÚÂÒÚ‚Ó Á ÔËÚ‡Ì¸ ·˛‰ÊÂÚÛ), ÉÂ-
ˆ¥˛ (Ï¥Ì¥ÒÚÂÒÚ‚Ó Ì‡ˆ¥ÓÌ‡Î¸ÌÓª ÂÍÓÌÓÏ¥ÍË) ¥ èÓÚÛ-
∂‡Î¥˛ („ÓÎÓ‚ÌËÈ ‰ÂÔ‡Ú‡ÏÂÌÚ Á ÔËÚ‡Ì¸ Â∂¥ÓÌ‡Î¸-
ÌÓ„Ó ÓÁ‚ËÚÍÛ).

Ç¥‰Ï¥ÌÌ‡ ÒıÂÏ‡ ‚ Ú‡ÍËı Í‡ªÌ‡ı flÍ î‡Ìˆ¥fl,
ò‚Âˆ¥fl ¥ çÓ‚Â∂¥fl. èËÍÎ‡‰ î‡Ìˆ¥ª ¥Î˛ÒÚÛπ Ô¥‰-
ı¥‰, ÍÓÎË ÔÓÎ¥ÚË˜Ì¥ ¥ ‡‰Ï¥Ì¥ÒÚ‡ÚË‚Ì¥ ÔÓ‚ÌÓ‚‡ÊÂÌÌfl
Á ÓÁÓ·ÍË ¥ Â‡Î¥Á‡ˆ¥ª Â∂¥ÓÌ‡Î¸ÌÓª ÔÓÎ¥ÚËÍË ÓÁ-
‰¥ÎÂÌ¥. Ä„ÂÌÚÒÚ‚Ó DATAR (Ì‡ˆ¥ÓÌ‡Î¸ÌÂ ‡„ÂÌÚÒÚ‚Ó Á
ÔËÚ‡Ì¸ Â∂¥ÓÌ‡Î¸ÌÓ„Ó ÓÁ‚ËÚÍÛ) Ï‡π ÒÔÂˆ¥‡Î¸ÌËÈ
‡‰Ï¥Ì¥ÒÚ‡ÚË‚ÌËÈ ÒÚ‡ÚÛÒ, flÍËÈ ‚ËÁÌ‡˜‡π ÈÓ„Ó ÓÎ¸
Û ÓÁÓ·ˆ¥ ˆ¥πª ÔÓÎ¥ÚËÍË, ‡ Ú‡ÍÓÊ, ˘Ó ‰ÛÊÂ ‚‡ÊÎË-
‚Ó, ‚ ªª ÍÓÓ‰ËÌ‡ˆ¥ª. èË ˆ¸ÓÏÛ „ÓÎÓ‚ÌÓ˛ ÓÒÓ·ÎË-
‚¥ÒÚ˛ π ÚÂ, ˘Ó ‡„ÂÌÚÒÚ‚Ó ÏÓÊÂ Ó·ıÓ‰ËÚË ¥π‡ı¥˜Ì¥
Ó·ÏÂÊÂÌÌfl, Á flÍËÏË ÁÛÒÚ¥˜‡˛Ú¸Òfl ¥Ì¯¥ ˆÂÌÚ‡Î¸Ì¥
Ó„‡ÌË ‚ ÒËÎÛ Ì‡fl‚ÌÓÒÚË ‚ÂÚËÍ‡Î¥ ‚ËÍÓÌ‡‚˜Óª ‚Î‡‰Ë.

è¥‰ÒÛÏÓ‚Û˛˜Ë ÍÓÓÚÍËÈ ‡Ì‡Î¥Á Â‚ÓÎ˛ˆ¥ª Â∂¥Ó-
Ì‡Î¸ÌÓª ÔÓÎ¥ÚËÍË ‚ ÓÍÂÏËı Í‡ªÌ‡ı Ö‚ÓÔË, ÛÁ‡-
„‡Î¸Ì˛˛˜Ë ªª ÓÒÌÓ‚Ì¥ ı‡‡ÍÚÂËÒÚËÍË, ÏÓÊÌ‡ ÁÓ-

·ËÚË ÔÂ‚Ì¥ ‚ËÒÌÓ‚ÍË Á‡„‡Î¸ÌÓ„Ó ı‡‡ÍÚÂÛ, flÍ¥ Ì‡Ï
Á‰‡˛Ú¸Òfl ÂÎÂ‚‡ÌÚÌËÏË ‚ ÍÓÌÚÂÍÒÚ¥ ÌÂÓ·ı¥‰ÌÓÒÚË
‚Ë‚˜ÂÌÌfl Â‚ÓÔÂÈÒ¸ÍÓ„Ó ‰ÓÒ‚¥‰Û ‰Îfl ìÍ‡ªÌË.

1. êÂ∂¥ÓÌ‡Î¸Ì‡ ÔÓÎ¥ÚËÍ‡ Á‡Ó‰ËÎ‡Ò¸ flÍ Á‡Ò¥· ÓÁ-
‚’flÁ‡ÌÌfl ‰ÂÊ‡‚Ó˛ ÔÓ·ÎÂÏ ÓÁ‚ËÚÍÛ, flÍ¥ ÌÂ ÏÓ-
ÊÛÚ¸ ·ÛÚË ÓÁ‚’flÁ‡Ì¥ Á‡ ‡ıÛÌÓÍ ‰¥ª ËÌÍÓ‚Óª ÂÍÓ-
ÌÓÏ¥ÍË. á‚¥‰ÒË ‚ËÔÎË‚‡π ÔÓ‚¥‰Ì‡ ÓÎ¸ ‰ÂÊ‡‚Ë, flÍ
ÌÓÒ¥fl Á‡„‡Î¸ÌÓÌ‡ˆ¥ÓÌ‡Î¸ÌËı ¥ÌÚÂÂÒ¥‚, Û ÒÚ‚ÓÂÌÌ¥
È ÔÓÒÚ¥ÈÌÓÏÛ ‚‰ÓÒÍÓÌ‡ÎÂÌÌ¥ (¥Á ‚‡ıÛ‚‡ÌÌflÏ Ï¥ÌÎË‚Ëı
ÒÓˆ¥‡Î¸ÌÓ-ÂÍÓÌÓÏ¥˜ÌËı ÛÏÓ‚, ‡ ˜‡ÒÓÏ – ¥ ÔÓÎ¥ÚË˜-
ÌËı) flÍ ÍÓÌˆÂÔÚÛ‡Î¸ÌËı ÓÒÌÓ‚, Ú‡Í ¥ ¥ÌÒÚËÚÛˆ¥ÓÌ‡Î¸-
ÌËı ÏÂı‡Ì¥ÁÏ¥‚ Â‡Î¥Á‡ˆ¥ª Â∂¥ÓÌ‡Î¸ÌÓª ÔÓÎ¥ÚËÍË.

2. çÂ ¥ÒÌÛπ ÛÌ¥‚ÂÒ‡Î¸ÌËı ÏÓ‰ÂÎÂÈ Â∂¥ÓÌ‡Î¸ÌÓª
ÔÓÎ¥ÚËÍË, ˆ¥Î¥ ¥ Ô¥ÓËÚÂÚË flÍÓª ÏÓÊÛÚ¸ ‚Ë‰ÓÁÏ¥Ì˛-
‚‡ÚËÒ¸ Û Á‡ÎÂÊÌÓÒÚ¥ ‚¥‰ ˆ¥ÎÓª ÌËÁÍË flÍ Ó·’πÍÚË‚ÌËı,
Ú‡Í ¥ ÒÛ·’πÍÚË‚ÌËı Ù‡ÍÚÓ¥‚. èË ˆ¸ÓÏÛ Ó‰ÌËÏ ¥Á
ÍÎ˛˜Ó‚Ëı ÔËÚ‡Ì¸ π ÌÂÓ·ı¥‰Ì¥ÒÚ¸ ‚Ë·ÓÛ Ï¥Ê Ï¥ÊÂ∂¥-
ÓÌ‡Î¸ÌÓ˛ ÒÔ‡‚Â‰ÎË‚¥ÒÚ˛ ¥ Á‡„‡Î¸ÌÓÌ‡ˆ¥ÓÌ‡Î¸ÌÓ˛
ÂÙÂÍÚË‚Ì¥ÒÚ˛.

3. Ç ¥ÌÒÚËÚÛˆ¥ÈÌ¥È ¥ÌÙ‡ÒÚÛÍÚÛ¥ Â‡Î¥Á‡ˆ¥ª Â∂¥-
ÓÌ‡Î¸ÌÓª ÔÓÎ¥ÚËÍË ‚ÒÂ ̆ Â ÁÌ‡˜ÌÂ Ï¥ÒˆÂ ÔÓÒ¥‰‡π ̂ ÂÌ-
Ú‡Î¸ÌËÈ Ûfl‰, flÍËÈ ·ÂÂ ·ÂÁÔÓÒÂÂ‰Ì˛ Û˜‡ÒÚ¸ ÌÂ
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ÔÓ Ï¥ÒˆÂ‚Â Ò‡ÏÓÛÔ‡‚Î¥ÌÌfl. Ç ˆ¥ÎÓÏÛ ÏÓÊÌ‡ ÍÓÌ-
ÒÚ‡ÚÛ‚‡ÚË, ˘Ó ÙÂ‰Â‡ˆ¥fl Ï‡π fl‚ÌÛ ÔÂÂ‚‡„Û ‚ ÔÓ-
¥‚ÌflÌÌ¥ ¥Á ÁÂÏÎflÏË Û Á‡ÍÓÌÓ‰‡‚˜¥È ÒÙÂ¥, Û ÚÓÈ ̃ ‡Ò
flÍ Á‰¥ÈÒÌÂÌÌfl ‚ËÍÓÌ‡‚˜Óª ‚Î‡‰Ë (‚ËÍÓÌ‡ÌÌfl ÁÂÏÂÎ¸-
ÌËı ¥ ÙÂ‰Â‡Î¸ÌËı Á‡ÍÓÌ¥‚) ¥ ÛÔ‡‚Î¥ÌÌfl ‚Á‡„‡Î¥ ÁÌ‡-
ıÓ‰ËÚ¸Òfl ‚ ÓÒÌÓ‚ÌÓÏÛ Û ‚¥‰‡ÌÌ¥ ÁÂÏÂÎ¸.

ç‡‰Á‚Ë˜‡ÈÌÓ ‚‡ÊÎË‚Ó ̆ Â ‡Á ‚¥‰ÁÌ‡˜ËÚË ÚÂ, ̆ Ó
«ÍÓÌÍÛÛ˛˜‡ ÍÓÏÔÂÚÂÌˆ¥fl» – ¥˜ ˆ¥ÎÍÓÏ ÍÓÌÍÂÚÌ‡
‚ ÚÓÏÛ ÒÂÌÒ¥, ˘Ó ÁÂÏÂÎ¸ÌËÈ Á‡ÍÓÌÓ‰‡‚Âˆ¸ Ú‚Â‰Ó
ÁÌ‡π, ˘Ó ÏÓÊÂ «Ú‚ÓËÚË» Û ˆ¥È ÒÙÂ¥ ÎË¯Â ÔÓÍË
‚ÓÌ‡ ÌÂ ÓıÓÔÎÂÌ‡ ÙÂ‰Â‡ˆ¥π˛. «äÓÌÍÛÛ˛˜‡ ÍÓÏ-
ÔÂÚÂÌˆ¥fl», Ú‡ÍËÏ ˜ËÌÓÏ, Â‡Î¸ÌÓ ÒÎÛÊËÚ¸ ÓÒÌÓ‚-
ÌËÏ ¥ÌÒÚÛÏÂÌÚÓÏ ÓÁÏÂÊÛ‚‡ÌÌfl ÍÓÏÔÂÚÂÌˆ¥È Ì‡
ÍÓËÒÚ¸ ÙÂ‰Â‡ˆ¥ª ‚ ÒËÎÛ ÍÓÌÒÚËÚÛˆ¥ÈÌÓª „‡‡ÌÚ¥ª
«Ó‰Ì‡ÍÓ‚ÓÒÚË ÊËÚÚπ‚Ëı ÛÏÓ‚» («Einheitlichkeit der
Lebensverhaeltnisse») [Haungs 1993: 122]. ì ÚÓÈ ÊÂ
˜‡Ò ÓÒ¥ÈÒ¸ÍÂ «ÒÔ¥Î¸ÌÂ ‚¥‰‡ÌÌfl» π ‚ÂÎ¸ÏË ÓÁÔÎË‚-
˜‡ÚËÏ, ˘Ó ÔË ÌÂ‰ÓÒÍÓÌ‡ÎÓÒÚË ÙÂ‰Â‡Î¸ÌÓ„Ó Á‡-
ÍÓÌÓ‰‡‚ÒÚ‚‡ È ¥ÒÌÛ˛˜Ëı Û Ì¸ÓÏÛ Î‡ÍÛÌ‡ı Á‡„ÓÒÚ˛π
¥ ·ÂÁ ÚÓ„Ó ̃ ËÒÎÂÌÌ¥ ÔÓÚË¥˜˜fl Ï¥Ê ÙÂ‰Â‡Î¸ÌËÏË È
Â∂¥ÓÌ‡Î¸ÌËÏË Á‡ÍÓÌ‡ÏË.

ÑÓ 1919 . ÒÛÔÂÂ˜ÌÓÒÚ¥ Ï¥Ê ‰ÂÊ‡‚‡ÏË – ÒÛ·’-
πÍÚ‡ÏË ÙÂ‰Â‡ˆ¥ª – ‚ ç¥ÏÂ˜˜ËÌ¥ ‚Ë¥¯Û‚‡ÎËÒfl ÅÛÌ-

‰ÂÒ‡ÚÓÏ. Ç‡ÈÏ‡Ò¸Í‡ ÍÓÌÒÚËÚÛˆ¥fl Á‡ÒÌÛ‚‡Î‡ ÒÔÂˆ¥‡-
Î¸ÌËÈ ÇË˘ËÈ ‰ÂÊ‡‚ÌËÈ ÒÛ‰. è¥ÒÎfl 1949 . ÛÒ¥ ÒÛÔÂ-
Â˜ÍË Ï¥Ê ÙÂ‰Â‡ˆ¥π˛ Ú‡ ÁÂÏÎflÏË ‚Ë¥¯Û˛Ú¸Òfl ̃ ÂÂÁ
îÂ‰Â‡Î¸ÌËÈ ÍÓÌÒÚËÚÛˆ¥ÈÌËÈ ÒÛ‰. îÂ‰Â‡Î¸ÌËÈ Ûfl‰
ÏÓÊÂ ‡ÔÂÎ˛‚‡ÚË ‰Ó ëÛ‰Û Û ‚ËÔ‡‰Í‡ı ÔÂÂ‚Ë˘ÂÌÌfl
‚Î‡‰Ë È ÍÓÏÔÂÚÂÌˆ¥ª ÁÂÏÎflÏË, ªı ‚ÚÛ˜‡ÌÌfl Û ÍÓÏÔÂ-
ÚÂÌˆ¥˛ ÙÂ‰Â‡ˆ¥ª; ÁÂÏÎ¥, Û Ò‚Ó˛ ̃ Â„Û, Ï‡˛Ú¸ Ô‡‚Ó
Á‚ÂÚ‡ÚËÒfl ‰Ó ëÛ‰Û Á‡ Á‡ıËÒÚÓÏ ÔÓÚË ‰¥È ÙÂ‰Â‡ˆ¥ª.
áÂÏÎ¥ ‡‰ÂÒÛ˛Ú¸Òfl ‰Ó äÓÌÒÚËÚÛˆ¥ÈÌÓ„Ó ÒÛ‰Û, flÍ Ô‡-
‚ËÎÓ, Á ÏÂÚÓ˛ Á‡ıËÒÚËÚË Ò‚Óª ‚ËÍÎ˛˜Ì¥ Á‡ÍÓÌÓ‰‡‚˜¥
ÍÓÏÔÂÚÂÌˆ¥ª ‚ „‡ÎÛÁ¥ ÍÛÎ¸ÚÛË, ÓÒ‚¥ÚË, áåß. á‚ÂÌÂÌ-
Ìfl ‰Ó ÒÛ‰Û – fl‚Ë˘Â ÌÂ ·Û‰ÂÌÌÂ, ıÓ˜ ¥ ÌÂ Ì‡‰ÚÓ
¥‰Í¥ÒÌÂ. äÓÌÒÚËÚÛˆ¥ÈÌËÈ ÒÛ‰ Û ç¥ÏÂ˜˜ËÌ¥, Ú‡ÍËÏ ˜Ë-
ÌÓÏ, ‚ËÒÚÛÔ‡π Ò‚Óπ¥‰ÌËÏ „‡‡ÌÚÓÏ ÙÂ‰Â‡Î¥ÁÏÛ.

Ç¥‰ÁÌ‡˜Û ˘Â Ó‰ËÌ ‰ÛÊÂ ÒÛÚÚπ‚ËÈ ‰Îfl Ì¥ÏÂˆ¸ÍÓ„Ó
ÙÂ‰Â‡Î¥ÁÏÛ ‡ÒÔÂÍÚ – ¥ÌÚÂÌÒË‚ÌÂ ÒÔ¥‚Ó·¥ÚÌËˆÚ‚Ó
ÁÂÏÂÎ¸ Ï¥Ê ÒÓ·Ó˛, ‡ Ú‡ÍÓÊ ÁÂÏÂÎ¸ ¥ ÙÂ‰Â‡ˆ¥ª (‚ÊÂ
Á„‡‰‡ÌËÈ ÔÂÂ„Ó‚ÓÌËÈ ÔÓˆÂÒ). ç‡ ÙÂ‰Â‡Î¸ÌÓÏÛ
¥‚Ì¥ ÌÂ ÏÓÊÂ ·ÛÚË ÔËÈÌflÚÂ ÊÓ‰ÌÂ ÒÛÚÚπ‚Â ¥¯ÂÌÌfl
·ÂÁ Ó·„Ó‚ÓÂÌÌfl ÈÓ„Ó Á ÔÂ‰ÒÚ‡‚ÌËÍ‡ÏË ÁÂÏÂÎ¸ÌËı
Ûfl‰¥‚ Û ÅÛÌ‰ÂÒ‡Ú¥ [Boldt 1993: 41]. í‡Í, Ò¸Ó„Ó‰Ì¥
Ú¥Î¸ÍË ‚ Ó‰Ì¥È ÁÂÏÎ¥ – è¥‚Ì¥˜ÌÓÏÛ ê‡ÈÌ¥-ÇÂÒÚÙ‡Î¥ª –
Ô‡ˆ˛π ·¥Îfl 300 ÒÔ¥Î¸ÌËı ÍÓÏ¥Ò¥È (flÍ¥ Ì‡ÁË‚‡˛Ú¸ «ÍÓ-

ÎË¯Â ‚ ÓÁÓ·ˆ¥ Â∂¥ÓÌ‡Î¸ÌÓª ÔÓÎ¥ÚËÍË, ‡ÎÂ ¥ ‚ Â-
‡Î¥Á‡ˆ¥ª ÍÓÌÍÂÚÌËı Ï¥ÒˆÂ‚Ëı ÔÓÂÍÚ¥‚ ¥ ÔÓ„‡Ï.
èË ˆ¸ÓÏÛ ÓÎ¸ ˆÂÌÚ‡Î¸ÌÓ„Ó Ûfl‰Û ‚ÒÂ ·¥Î¸¯Â
Á‚Ó‰ËÚ¸Òfl ‰Ó ÓÁÓ·ÍË ÍÓÌˆÂÔÚÛ‡Î¸ÌËı Á‡Ò‡‰ ¥ ÌÂ-
Ó·ı¥‰ÌÓª ÌÓÏ‡ÚË‚ÌÓ-Ô‡‚Ó‚Óª ·‡ÁË, ‚ ÚÓÈ ̃ ‡Ò flÍ Û
Â‡Î¥Á‡ˆ¥ª Â∂¥ÓÌ‡Î¸ÌÓª ÔÓÎ¥ÚËÍË ÁÓÒÚ‡π ÓÎ¸ Â∂¥-
ÓÌ‡Î¸ÌÓ„Ó ¥ Ï¥ÒˆÂ‚Ó„Ó Ò‡ÏÓ‚fl‰Û‚‡ÌÌfl, „ÓÏ‡‰Ò¸ÍËı
Ó„‡Ì¥Á‡ˆ¥È, flÍ¥ ‚¥‰ÒÚÓ˛˛Ú¸ ¥ÌÚÂÂÒË „ÓÏ‡‰ ¥ Â∂¥-
ÓÌ¥‚, ‡ Ú‡ÍÓÊ ÔÓÙÂÒ¥ÈÌËı ÒÚÛÍÚÛ (ÁÓÍÂÏ‡
‡„ÂÌÚÒÚ‚ Â∂¥ÓÌ‡Î¸ÌÓ„Ó ÓÁ‚ËÚÍÛ), ÔÓÍÎËÍ‡ÌËı ÒÔË-
flÚË Â∂¥ÓÌ‡Î¸ÌËÏ ¥Ì¥ˆ¥‡ÚË‚‡Ï, ¥ flÍ¥ Ï‡˛Ú¸ ·ÛÚË ÔÓÁ‡
‚ÔÎË‚ÓÏ flÍ ÔÓÎ¥ÚË˜ÌËı ¥ÌÚÂÂÒ¥‚, Ú‡Í ¥ ¥ÌÚÂÂÒ¥‚ ÓÍ-
ÂÏËı Ó„‡Ì¥‚ ‚Î‡‰Ë.

üÍ˘Ó ÔÓ‡Ì‡Î¥ÁÛ‚‡ÚË äÓÌˆÂÔˆ¥˛ ‰ÂÊ‡‚ÌÓª Â-
∂¥ÓÌ‡Î¸ÌÓª ÔÓÎ¥ÚËÍË ìÍ‡ªÌË Í¥Á¸ ÔËÁÏÛ Â‚ÓÔÂÈ-
Ò¸ÍÓ„Ó ‰ÓÒ‚¥‰Û, ÚÓ, ÔÂ¯ Á‡ ‚ÒÂ, ‚‡ÚÓ ‚¥‰ÁÌ‡˜ËÚË,
˘Ó ˆÂ π ‰ÓÒËÚ¸ flÍ¥ÒÌËÈ ‰ÓÍÛÏÂÌÚ.

ç‡‚Â‰ÂÌËÈ ÒÚËÒÎËÈ ‡Ì‡Î¥Á ÓÒÌÓ‚ÌËı Ô‡‡ÏÂÚ-
¥‚ Â‚ÓÔÂÈÒ¸ÍÓª Â∂¥ÓÌ‡Î¸ÌÓª ÔÓÎ¥ÚËÍË Ï‡π Ì‡ ÏÂÚ¥,
‚ ÍÓÌÚÂÍÒÚ¥ ˆ¥πª ÒÚ‡ÚÚ¥, ÔÂ¯ Á‡ ‚ÒÂ, ˘Â ‡Á ÁÓ·Ë-
ÚË Ì‡„ÓÎÓÒ Ì‡ ÒÛÚÌÓÒÚ¥ ˆ¸Ó„Ó fl‚Ë˘‡, flÍÂ ÔÓÍË ˘Â
ÌÂ ‰Ó Í¥Ìˆfl ÓÁÛÏ¥˛Ú¸ ‚ ìÍ‡ªÌ¥.

СЕРГІЙ
МАКСИМЕНКО
ПЕРСПЕКТИВИ
РЕ¢ІОНАЛЬНОЇ

ПОЛІТИКИ
УКРАЇНИ

В КОНТЕКСТІ
ЕВРОПЕЙСЬКОГО

ДОСВІДУ

ÑÂÊ‡‚Ì‡ Â∂¥ÓÌ‡Î¸Ì‡ ÔÓÎ¥ÚËÍ‡ π ¥ÌÒÚÛÏÂÌÚÓÏ
ÍÓË„Û‚‡ÌÌfl ÒÓˆ¥‡Î¸ÌÓ-ÂÍÓÌÓÏ¥˜ÌÓ„Ó ÓÁ‚ËÚÍÛ ‰Â-
Ê‡‚Ë, ‡ ÌÂ Á‡ÒÓ·ÓÏ ÓÁÔÓ‰¥ÎÛ ‚Î‡‰ÌËı ÔÓ‚ÌÓ‚‡-
ÊÂÌ¸. ÄÍÚÛ‡Î¸Ì¥ÒÚ¸ ̂ ¥πª Ì‡ ÔÂ¯ËÈ ÔÓ„Îfl‰ ·‡Ì‡Î¸ÌÓª
ÚÂÁË, Ì‡ Ê‡Î¸, ÔÓ‰Ó‚ÊÛπ Á‡ÎË¯‡ÚËÒ¸ ‰ÓÒËÚ¸ ‚ËÒÓ-
ÍÓ˛ ‰Îfl ìÍ‡ªÌË, ̆ Ó fl‚Îflπ ÒÓ·Ó˛ Á‡„ÓÁÛ ‰Îfl ‡‰ÂÍ-
‚‡ÚÌÓª ¥ÏÔÎÂÏÂÌÚ‡ˆ¥ª äÓÌˆÂÔˆ¥ª ‰ÂÊ‡‚ÌÓª Â∂¥ÓÌ‡Î¸-
ÌÓª ÔÓÎ¥ÚËÍË, Òı‚‡ÎÂÌÓª ‚ Ú‡‚Ì¥ 2001 ÓÍÛ.

í‡Í¥ ÔËÚ‡ÌÌfl flÍ, ÒÍ‡Ê¥ÏÓ, ÚÂËÚÓ¥‡Î¸Ì‡ Ó„‡Ì¥-
Á‡ˆ¥fl ÔÓÎ¥ÚË˜ÌÓª ‚Î‡‰Ë, ‚ÍÎ˛˜ÌÓ Á ‰Óˆ¥Î¸Ì¥ÒÚ˛ ÒÚ‚Ó-
ÂÌÌfl ‰Û„Óª Ô‡Î‡ÚË Ô‡Î‡ÏÂÌÚÛ, π, ·ÂÁÛÏÓ‚ÌÓ, ‡Í-
ÚÛ‡Î¸ÌËÏË ¥ ÔÓÚÂ·Û˛Ú¸ ‡Ì‡Î¥ÁÛ Ú‡ ¯ËÓÍÓ„Ó Ó·„Ó-
‚ÓÂÌÌfl. é‰Ì‡Í, ªı ÔÓÚ¥·ÌÓ ‚Ë¥¯Û‚‡ÚË Ô‡‡ÎÂÎ¸-
ÌÓ ¥Á ¥ÏÔÎÂÏÂÌÚ‡ˆ¥π˛ äÓÌˆÂÔˆ¥ª Â∂¥ÓÌ‡Î¸ÌÓª ÔÓÎ¥-
ÚËÍË, ‡ ÌÂ ÓÁ„Îfl‰‡ÚË flÍ ÒÍÎ‡‰Ó‚¥ ̂ ¥πª ÔÓÎ¥ÚËÍË. ë‡ÏÂ
Ú‡ÍËÈ Ô¥‰ı¥‰ ÏÓÊÂ ÒÚ‡ÚË ÒÛÚÚπ‚ËÏ Ù‡ÍÚÓÓÏ Á‡·ÂÁ-
ÔÂ˜ÂÌÌfl ‡‰ÂÍ‚‡ÚÌÓª (Á ‚‡ıÛ‚‡ÌÌflÏ Â‚ÓÔÂÈÒ¸ÍÓ„Ó
‰ÓÒ‚¥‰Û) Â‡Î¥Á‡ˆ¥ª äÓÌˆÂÔˆ¥ª ‰ÂÊ‡‚ÌÓª Â∂¥ÓÌ‡Î¸-
ÌÓª ÔÓÎ¥ÚËÍË.
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Ï¥Ò¥flÏË ÙÂ‰Â‡ˆ¥fl/ÁÂÏÎfl»). ßÒÌÛπ ˘Â ·ÎËÁ¸ÍÓ 120-
140 ÍÓÏ¥Ò¥È (ÚÓ˜ÌÛ ªı Í¥Î¸Í¥ÒÚ¸ Ô¥‰‡ıÛ‚‡ÚË Ì‡‚fl‰
˜Ë ÏÓÊÎË‚Ó), ‚ flÍËı ÚËÏ ˜Ë ¥Ì¯ËÏ ˜ËÌÓÏ ÁÂÏÎfl ÚÂÊ
·ÂÂ Û˜‡ÒÚ¸ [‰Ë‚. Haungs 1993: 122-123]. Ç ç¥ÏÂ˜-
˜ËÌ¥ „Ó‚ÓflÚ¸ ÔÓ «ÔÂÂÔÎÂÚÂÌÌfl» ÁÂÏÂÎ¸ÌÓª ¥ ÙÂ-
‰Â‡Î¸ÌÓª ÔÓÎ¥ÚËÍË (Politikverflechtung).

ëÔ¥‚Ó·¥ÚÌËˆÚ‚Ó Ï¥Ê ÁÂÏÎflÏË ÓÁ‚Ë‚‡πÚ¸Òfl Û
ÙÓÏ¥ Ì‡‡‰, ‚ Ú.˜. È ÌÂÓÙ¥ˆ¥ÈÌËı, ¥ Ú.Á‚. ÁÛÒÚ¥˜ÂÈ
ÍÓÎÂ„. ä¥Ï ÚÓ„Ó, ÒÚ‚Ó˛˛Ú¸Òfl ÔÓÒÚ¥ÈÌÓ ‰¥˛˜¥ Ì‡‡-
‰Ë ˜Ë ÍÓÏ¥Ò¥ª, Ì‡ÔËÍÎ‡‰, ÔÂÏ’π-Ï¥Ì¥ÒÚ¥‚ ÁÂÏÂÎ¸ ¥
„‡ÎÛÁÂ‚Ëı Ï¥Ì¥ÒÚ¥‚. í‡Í, ÔÓÒÚ¥ÈÌ‡ Ì‡‡‰‡ Ï¥Ì¥ÒÚ¥‚
ÍÛÎ¸ÚÛË ÁÂÏÂÎ¸, flÍ‡ Ï‡π Ì‡‚¥Ú¸ Ò‚¥È ÓÙ¥Ò Û ÅÓÌÌ¥,
Ô¥‰„ÓÚÛ‚‡Î‡ Í¥Î¸Í‡ ÚËÒfl˜ ÂÍÓÏÂÌ‰‡ˆ¥È, flÍËÏË ÍÓ-
ËÒÚÛ˛Ú¸Òfl Ûfl‰Ë ‚Ò¥ı ÁÂÏÂÎ¸. îÂ‰Â‡ˆ¥fl Ú‡ÍÓÊ ‡Í-
ÚË‚ÌÓ ·ÂÂ Û˜‡ÒÚ¸ Û ÍÓÓÔÂ‡ˆ¥ª ÁÂÏÂÎ¸. ëÔ‡‚‰¥,
·ÂÁ ˆ¸Ó„Ó ‡‰ÂÍ‚‡ÚÌ‡ Â‡Î¥Á‡ˆ¥fl Á‡‚‰‡Ì¸ Ì‡‚fl‰ ˜Ë
π ÏÓÊÎË‚Ó˛. ç‡ÔËÍÎ‡‰, ÏÓÊÂ ÈÚËÒfl ÔÓ ÂÍÓÌ-
ÒÚÛÍˆ¥˛ ÛÌ¥‚ÂÒËÚÂÚÒ¸ÍËı ·Û‰¥‚ÂÎ¸ ‡·Ó ÍÎ¥Ì¥Í, ÔÓ
Ô¥‰„ÓÚÓ‚ÍÛ ÍÛÎ¸ÚÛÌÓ„Ó ‡·Ó ÒÔÓÚË‚ÌÓ„Ó Ò‚flÚ‡ Á‡-
„‡Î¸ÌÓÌ‡ˆ¥ÓÌ‡Î¸ÌÓ„Ó Ï‡Ò¯Ú‡·Û, flÍÂ ÔÓ‚Ó‰ËÚ¸Òfl Ì‡
ÚÂËÚÓ¥ª Ó‰Ì¥πª ÁÂÏÎ¥. ì Ú‡ÍËı ‚ËÔ‡‰Í‡ı ÒÚ‚Ó˛-
˛Ú¸Òfl ÒÔÂˆ¥‡Î¸Ì¥ ÔÎ‡ÌÓ‚¥ ÍÓÏ¥Ò¥ª, ÍÓÚ¥ ÒÍÎ‡‰‡˛Ú¸Òfl
Á ÔÂ‰ÒÚ‡‚ÌËÍ¥‚ ÁÂÏÎ¥ È ÙÂ‰Â‡ˆ¥ª. áÓÁÛÏ¥ÎÓ, ˘Ó

Ó·ÓÚ‡ Ì‡‡‰ ¥ ÍÓÏ¥Ò¥È ÌÂ ÔÓÁ·‡‚ÎÂÌ‡ ·˛ÓÍ‡-
ÚËÁÏÛ, Á‡ ̆ Ó È Ô¥‰Îfl„‡π ÒËÒÚÂÏ‡ÚË˜Ì¥È ÍËÚËˆ¥, ÔÓ-
ÚÂ ªıÌ¥È ‚ÌÂÒÓÍ Û Ì‡Î‡„Ó‰ÊÂÌÌfl Ù‡ÍÚË˜ÌÓª ‚Á‡πÏÓ-
‰¥ª Ó„‡Ì¥‚ ‚Î‡‰Ë π ·ÂÁÒÛÏÌ¥‚ÌËÏ.

ëÎ¥‰ ÒÍ‡Á‡ÚË, ˘Ó ÒËÒÚÂÏ‡ Ì¥ÏÂˆ¸ÍÓ„Ó ÙÂ‰Â‡-
Î¥ÁÏÛ Á‡ ÏËÌÛÎ¥ 48 ÓÍ¥‚ ÌÂ Á‡ÁÌ‡Î‡ ÒÛÚÚπ‚Ëı ÁÏ¥Ì.
á‚ÂÌÛ Û‚‡„Û ÎË¯Â Ì‡ ÚË Ó·ÒÚ‡‚ËÌË. èÂ¯‡ – ˆÂ
‚¥‰ÁÌ‡˜ÂÌÂ ÒÓˆ¥‡Î¥ÒÚ‡ÏË ÔÓÒÚÛÔÓ‚Â Ì‡ÓÒÚ‡ÌÌfl ̂ ÂÌ-
Ú‡Î¥Á‡ˆ¥ª. í‡Í, Á 1951 ÔÓ 1990 . ÔÓÔ‡‚ÍË ‰Ó
éÒÌÓ‚ÌÓ„Ó Á‡ÍÓÌÛ ‚ÌÓÒËÎËÒfl 36 ‡Á¥‚, ÔË˜ÓÏÛ ·¥Î¸-
¯Â Ì¥Ê Û 10 ‚ËÔ‡‰Í‡ı È¯ÎÓÒfl ÔÓ ÓÁ¯ËÂÌÌfl ÍÓÏ-
ÔÂÚÂÌˆ¥È ÙÂ‰Â‡ˆ¥ª Á‡ ‡ıÛÌÓÍ ÍÓÏÔÂÚÂÌˆ¥È ÁÂÏÂÎ¸
[Seifert und Hoemig 1991]. í‡Í‡ ÚÂÌ‰ÂÌˆ¥fl, ÔËÓ‰-
Ì¸Ó, ‚ËÍÎËÍ‡π ÔÂ‚ÌÛ ÚË‚Ó„Û ‚ ÁÂÏÎflı ç¥ÏÂ˜˜ËÌË.
ôÓÔ‡‚‰‡, Ò¸Ó„Ó‰Ì¥, ÍÓÎË ÁÂÏÎ¥ ‚ÁflÎË ÒËÚÛ‡ˆ¥˛ Ô¥‰
Ò‚¥È ÔËÎ¸ÌËÈ ÍÓÌÚÓÎ¸, ˆfl ÚÂÌ‰ÂÌˆ¥fl ‚ÊÂ ÌÂ Ú‡Í‡
‚¥‰˜ÛÚÌ‡, flÍ ˆÂ ·ÛÎÓ Ì‡ÔËÍ¥Ìˆ¥ 1950-ı – Ì‡ ÔÓ˜‡Ú-
ÍÛ 1960-ı ÓÍ¥‚. íÓ‰¥ Ò‡Ï¥ Ì¥ÏÂˆ¸Í¥ ÂÍÒÔÂÚË „Ó‚Ó-
ËÎË È ÔËÒ‡ÎË ÔÓ îêç flÍ ÔÓ «ÛÌ¥Ú‡ÌÛ ÒÓ˛ÁÌÛ
‰ÂÊ‡‚Û» [‰Ë‚. Hesse 1962].

ÑÛ„‡ – ˆÂ ÁÏ¥ÌË, ÔÓ‚’flÁ‡Ì¥ Á Ó·’π‰Ì‡ÌÌflÏ ç¥-
ÏÂ˜˜ËÌË. ÑÂÏÓÍ‡ÚË˜Ì‡ Â‚ÓÎ˛ˆ¥fl ‚ çÑê ÏËÚÚπ‚Ó
ÓÊË‚ËÎ‡ ÌÂ ÎË¯Â ¥‰Â˛ ‚ÓÁÁ’π‰Ì‡ÌÌfl ‰‚Óı ‰ÂÊ‡‚,
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‡ÎÂ È ÙÂ‰Â‡ÚË‚ÌÛ ¥‰Â˛. î‡ÍÚË˜ÌÓ È¯ÎÓÒfl ÎË¯Â
ÔÓ Í¥Î¸Í¥ÒÚ¸ ÌÓ‚Ëı ÁÂÏÂÎ¸ Ú‡ ‚Ë·¥ ªıÌ¥ı ÒÚÓÎËˆ¸. Ç
ÂÁÛÎ¸Ú‡Ú¥ Ì‡ ÚÂËÚÓ¥ª îêç ·ÛÎË ‚¥‰ÌÓ‚ÎÂÌ¥ ÁÂÏ-
Î¥, flÍ¥ ¥ÒÌÛ‚‡ÎË ‰Ó 1952 ., ‡ ÔËÌˆËÔË ÙÂ‰Â‡ÚË‚-
ÌÓ„Ó ÛÒÚÓ˛ «ÓÁÚfl„ÌÂÌ¥» Ì‡ ‚Ò˛ ÚÂËÚÓ¥˛ ç¥ÏÂ˜-
˜ËÌË. èÂ‚ÌÂ ÔÓÒËÎÂÌÌfl ˆÂÌÚ‡Î¥Á‡ˆ¥ª Ó˜¥ÍÛπÚ¸Òfl Û
Á‚’flÁÍÛ Á ÔÂÂÌÂÒÂÌÌflÏ ÒÚÓÎËˆ¥ ç¥ÏÂ˜˜ËÌË Á ÔÓ-
‚¥Ìˆ¥ÈÌÓ„Ó ÅÓÌÌ‡ ‰Ó ÍÓÎË¯Ì¸Ó„Ó ¥ÏÔÂÒ¸ÍÓ„Ó ÅÂ-
Î¥Ì‡; ‡ÁÓÏ Á ÚËÏ Û îêç π ‰ÓÒËÚ¸ ·‡„‡ÚÓ ‚ÂÎËÍËı
Ï¥Ò¸ÍËı ̂ ÂÌÚ¥‚, Á‰‡ÚÌËı «Û¥‚ÌÓ‚‡ÊÛ‚‡ÚË» ÌÓ‚Û ÒÚÓ-
ÎËˆ˛. é‰Ì‡Í Û «ÒÚ‡Ëı» ÁÂÏÎflı ÔÂ¥Ó‰Ë˜ÌÓ ‚ËÒ-
ÎÓ‚Î˛πÚ¸Òfl Á‡ÌÂÔÓÍÓπÌÌfl ̃ ÂÂÁ ÚÂ, ̆ Ó Ó·’π‰Ì‡ÌÌfl
Í‡ªÌË ÔË‚ÂÎÓ ‰Ó ‡Î¸flÌÒÛ ÙÂ‰Â‡ˆ¥ª ¥ «·¥‰ÌËı»
«ÌÓ‚Ëı» ÁÂÏÂÎ¸ ÔÓÚË «ÒÚ‡Ëı», «·‡„‡Ú¯Ëı».

ç‡Â¯Ú¥, ÚÂÚfl – ÔÂ‚ÌÂ ÔÓÒÎ‡·ÎÂÌÌfl ÁÂÏÂÎ¸ Á‡
‡ıÛÌÓÍ Ö‚ÓÒÓ˛ÁÛ. ëÚ.24 éÒÌÓ‚ÌÓ„Ó Á‡ÍÓÌÛ ÔÂ-
Â‰·‡˜‡π, ̆ Ó ̃ ‡ÒÚËÌ‡ Ì‡ˆ¥ÓÌ‡Î¸ÌÓ„Ó ÒÛ‚ÂÂÌ¥ÚÂÚÛ
ÏÓÊÂ ·ÛÚË ÔÂÂ‰‡Ì‡ Ï¥Ê‰ÂÊ‡‚ÌËÏ Ó„‡Ì¥Á‡ˆ¥flÏ.
ê‡ÁÓÏ Á ÚËÏ, ÔÓÒÛ‚‡˛˜ËÒ¸ ÛÔÂÂ‰, Â‚ÓÔÂÈÒ¸Í‡
¥ÌÚÂ∂‡ˆ¥fl ‚ÚÛ˜‡πÚ¸Òfl ‚ ÍÓÏÔÂÚÂÌˆ¥ª ÁÂÏÂÎ¸, Ì‡Ò‡Ï-
ÔÂÂ‰ ‚ „‡ÎÛÁ¥ ÍÛÎ¸ÚÛË Ú‡ áåß. á 1986 . ÔÓÁËˆ¥fl
ÁÂÏÂÎ¸ ˘Ó‰Ó Â‚ÓÔÂÈÒ¸ÍÓª ÌÓÏÓÚ‚Ó˜ÓÒÚË ‚Ë‡-
Ê‡πÚ¸Òfl ¥ ‚‡ıÓ‚ÛπÚ¸Òfl Ì‡ ¥‚Ì¥ ÅÛÌ‰ÂÒ‡ÚÛ, ‰Â ÒÚ‚Ó-

ÂÌÓ ÒÔÂˆ¥‡Î¸ÌÛ ÍÓÎÂ„¥˛. èÓÚÂ ÁÂÏÎ¥ ‚‚‡Ê‡˛Ú¸,
˘Ó ̂ ¸Ó„Ó ÌÂ‰ÓÒÚ‡ÚÌ¸Ó. è‡ÌÛπ ÚÓ˜Í‡ ÁÓÛ, ̆ Ó ‰ÂÎÂ-
„Û‚‡ÌÌfl ÒÛ‚ÂÂÌÌËı Ô‡‚ Ì‡‰Ì‡ˆ¥ÓÌ‡Î¸ÌËÏ Ó-
„‡Ì¥Á‡ˆ¥flÏ π ÌÂÔËÔÛÒÚËÏËÏ, flÍ˘Ó ‚ÓÌÓ Á‡„ÓÊÛπ
¥ÒÌÛ‚‡ÌÌ˛ ÁÂÏÂÎ¸ Û ªıÌ¸ÓÏÛ ÌËÌ¥¯Ì¸ÓÏÛ ÍÓÌÒÚËÚÛˆ¥È-
ÌÓÏÛ ÒÚ‡ÚÛÒ¥ Ú‡ ªı Û˜‡ÒÚ¥ ‚ Á‡ÍÓÌÓ‰‡‚˜ÓÏÛ ÔÓˆÂÒ¥,
¥Ì¯ËÏË ÒÎÓ‚‡ÏË, Ì‡‚¥Ú¸ Û Ï‡È·ÛÚÌ¥È Ó·’π‰Ì‡Ì¥È Ö‚Ó-
Ô¥ ÁÂÏÎ¥ ÔÓ‚ËÌÌ¥ Á·ÂÂ„ÚËÒfl flÍ ‰ÂÊ‡‚Ë, ‚ ¥Ì¯ÓÏÛ
‡Á¥ ˆfl ¥ÌÚÂ∂‡ˆ¥fl ÏÓÊÂ Á‡‚‰‡ÚË ¯ÍÓ‰Ë ‰ÂÏÓÍ‡Ú¥ª.

çÂÁ‚‡Ê‡˛˜Ë Ì‡ ÚÂ, ˘Ó Ì¥ÏÂˆ¸Í‡ ÙÂ‰Â‡ÚË‚Ì‡
ÏÓ‰ÂÎ¸ ‚Ë„Îfl‰‡π ˆ¥ÎÍÓÏ ÂÙÂÍÚË‚ÌÓ˛, ‰ËÒÍÛÒ¥ª ÔÓ
ÌÂÓ·ı¥‰Ì¥ÒÚ¸ ÂÙÓÏ Û ˆ¥È „‡ÎÛÁ¥ ÌÂ ‚˘Ûı‡˛Ú¸, ‡ ‚
1980-ı ÓÍ‡ı ÔËÈÌflÚÓ ·ÛÎÓ „Ó‚ÓËÚË Ì‡‚¥Ú¸ ÔÓ
«Â-ÙÂ‰Â‡Î¥Á‡ˆ¥˛», flÍ‡ ‚ÍÎ˛˜‡π Í¥Î¸Í‡ ÓÒÌÓ‚ÌËı
Ì‡ÔflÏÍ¥‚. èÂ¯ Á‡ ‚ÒÂ, ̂ Â ÔÓ·ÎÂÏ‡ ÚÂËÚÓ¥‡Î¸-
ÌÓª ÂÙÓÏË, flÍ‡ π ÒÚ‡¯Ó˛ Á‡ Ò‡ÏÛ ÙÂ‰Â‡ÚË‚ÌÛ
ÂÒÔÛ·Î¥ÍÛ. ëÔ‡‚‰¥, flÍ˘Ó ·‡„‡ÚÓ flÍ¥ ÍÓ‰ÓÌË Ï¥Ê
ÁÂÏÎflÏË π ‰Ó‚¥Î¸ÌËÏË, ˜ÓÏÛ · ªı ÌÂ ÔÂÂÍÓªÚË, ÌÂ
«Ô¥‰¥„Ì‡ÚË» Ô¥‰ ÏÂÊ¥ ÍÛÎ¸ÚÛÌËı ‡·Ó Ê ÂÍÓÌÓÏ¥˜ÌËı
‡ÈÓÌ¥‚? ÑÂflÍ¥ Ì¥ÏÂˆ¸Í¥ ‰ÓÒÎ¥‰ÌËÍË ‚‚‡Ê‡˛Ú¸ ÓÔÚË-
Ï‡Î¸ÌËÏ ‰Îfl ÙÛÌÍˆ¥ÓÌÛ‚‡ÌÌfl ÙÂ‰Â‡ˆ¥ª ÛÍÛÔÌÂÌÌfl
ÁÂÏÂÎ¸ Á¥ ÒÍÓÓ˜ÂÌÌflÏ ªı ˜ËÒÎ‡ ‰Ó 3-5 [‰Ë‚. Klatt
1992: 26]. êÓ·ÓÚ‡ Ú‡ÍÓ„Ó Ó‰Û ÔÓ‚Ó‰ËÎ‡Ò¸ ÛÊÂ Á

îÂ‰Â‡Î¥ÁÏ ÓÁ„Îfl‰‡πÚ¸Òfl Ì‡ÏË flÍ ÔÂ‚ÌÓ„Ó Ì‡Ôfl-
ÏÛ ‰ÂÁ¥ÌÚÂ∂‡ˆ¥ÈÌ¥, ‡·Ó ¥ÌÚÂ∂‡ˆ¥ÈÌ¥ ÔÓˆÂÒË ‡·Ó ¥Ì‡Í-
¯Â – ‰ÂÁ¥ÌÚÂ∂Ó-¥ÌÚÂ∂‡ˆ¥ÈÌËÈ ÔÓˆÂÒ [3]. ôÓ Ê ‰Ó
ÏÓÚË‚‡ˆ¥ÈÌËı ÓÒÓ·ÎË‚ÓÒÚÂÈ ÙÂ‰Â‡Î¥ÁÏÛ, ÚÓ ÈÓ„Ó ÓÁ-
„Îfl‰‡πÏÓ flÍ ÒÓˆ¥‡Î¸ÌËÈ Á‡Ò¥· Á·‡Î‡ÌÒÛ‚‡ÌÌfl ÒËÒÚÂÏ ¥
ÒÚÛÍÚÛ ‚Î‡‰Ë Ú‡ Â‡Î¥Á‡ˆ¥ª ÔËÌˆËÔÛ ÔÓÚË‚‡„ ¥ ÒÚË-
ÏÛ‚‡Ì¸ Û ÍÓÌÚÂÍÒÚ¥ ÔÛ·Î¥˜ÌÓª ‚Î‡‰Ë Á‡„‡ÎÓÏ Ú‡ ‰Â-
Ê‡‚ÌÓª ‚Î‡‰Ë ÁÓÍÂÏ‡. ÇË‰‡πÚ¸Òfl, ˘Ó Á ˆ¸Ó„Ó ÎÓ„¥˜ÌÓ
‚ËÔÎË‚‡π Ú‚Â‰ÊÂÌÌfl ÔÓ ÚÂ, ˘Ó ÙÂ‰Â‡ˆ¥fl (ÙÂ‰Â‡-
ÚË‚Ì‡ ‰ÂÊ‡‚‡)– ˆÂ ÙÓÏ‡ ¥ÏÔÂ‡ÚË‚ÌÓ Ó„‡Ì¥ÁÓ‚‡-
ÌÓª ÒËÒÚÂÏË ÔÂ‚ÌÓ„Ó ‚Ë‰Û Ò‡ÏÓ‚fl‰ÌËı „ÓÏ‡‰ ˜Ë
‰ËÙÂÂÌˆ¥ÈÓ‚‡ÌÓ„Ó ÒÛÒÔ¥Î¸ÒÚ‚‡ Ì‡ ‚¥‰Ï¥ÌÛ ‚¥‰ Ú‡‰Ë-
ˆ¥ÈÌÓª – ÌÂ ÙÂ‰Â‡ÚË‚ÌÓª – «ÒÎ‡·Ó» ‰ËÙÂÂÌˆ¥ÈÓ‚‡-
ÌÓª – ‰ÂÊ‡‚Ë flÍ ¥ÏÔÂ‡ÚË‚ÌÓ Ó„‡Ì¥ÁÓ‚‡ÌÓ„Ó Ì‡Ó-
‰Û. ì ˆ¸ÓÏÛ ‡Á¥ ‚Ë‰ ˜Ë ÒÚÛÔ¥Ì¸ Ò‡ÏÓ‚fl‰ÌÓÒÚË Ú‡ ‰Ë-
ÙÂÂÌˆ¥‡ˆ¥ª ÏÓÊÂ ·ÛÚË flÍ Ì‡ÒÎ¥‰ÍÓÏ Ó·’πÍÚË‚ÌËı ¥ÒÚÓ-
Ë˜ÌËı ÔÓˆÂÒ¥‚, Ú‡Í ¥ Ô‡ÍÚË˜ÌÓ ÙÓÏ‡Î¸ÌËÏ ‚ÓÎ¸Ó-
‚ËÏ ¥¯ÂÌÌflÏ. íÓÏÛ ÔÓÌflÚÚfl «¥ÏÔÂ‡ÚË‚ÌÓÒÚË» ÌÂÓ·-
ı¥‰ÌÓ Ú‡ÍÚÛ‚‡ÚË ¯ËÓÍÓ ¥ flÍ Ì‡ÒÎ¥‰ÓÍ Ò‡ÏÓÓ„‡Ì¥Á‡-
ˆ¥ª, ÚÓ·ÚÓ ‚Î‡ÒÌÓ„Ó ˜Ë ‚ÌÛÚ¥¯Ì¸Ó„Ó ‚ÓÎ¸Ó‚Ó„Ó ¥¯ÂÌ-
Ìfl, ¥ flÍ Ì‡ÒÎ¥‰ÓÍ Ó„‡Ì¥Á‡ˆ¥ª, ÚÓ·ÚÓ ÁÓ‚Ì¥¯Ì¸Ó„Ó ̃ Ë ÒÚÓ-
ÓÌÌ¸Ó„Ó ‚ÓÎ¸Ó‚Ó„Ó ¥¯ÂÌÌfl ˘Ó‰Ó Ó„‡Ì¥Á‡ˆ¥ª ÌÓ‚Óª
ÙÓÏË ‰ÂÊ‡‚Ë Ú‡ ÛÔ‡‚Î¥ÌÌfl. íÛÚ Û ÔÂ¯ÓÏÛ ‚ËÔ‡‰-
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îÂ‰Â‡Î¥ÁÏ ÓÁ„Îfl‰‡πÚ¸Òfl ‚ ‡ÏÍ‡ı ÍÓÌˆÂÔˆ¥ª
‰ËÌ‡Ï¥˜ÌËı ‚Î‡‰ÌËı ÔÂÂıÓ‰¥‚ flÍ Ó‰ËÌ Á ÂÚ‡Ô¥‚ Ó„‡-
Ì¥Á‡ˆ¥ÈÌÓª ÒÚÛÍÚÛË ¥ÌÒÚËÚÛÚ¥‚ ‚Î‡‰Ë. èÓÍ‡Á‡ÌÓ, ˘Ó ‚
Á‡ÎÂÊÌÓÒÚ¥ ‚¥‰ ÒÚ‡ÚÛÒÛ Ò‡ÏÓ‚fl‰ÌËı ¥ÌÒÚËÚÛˆ¥È ˆÂÈ ¥Ì-
ÒÚËÚÛÚ Û „‡ÌË˜ÌËı ‚ËÔ‡‰Í‡ı ÏÓÊÂ Ï‡ÚË ‡·Ó ÒÚ‡ÚÛÒ
ÔÓÁ‡‰ÂÊ‡‚ÌÓ„Ó ¥ÌÒÚËÚÛÚÛ ÔÛ·Î¥˜ÌÓª ‚Î‡‰Ë ‡·Ó ÒÚ‡ÚÛÒ
Ó„‡ÌÛ ‰ÂÊ‡‚ÌÓª ‚Î‡‰Ë Â∂¥ÓÌ‡Î¸ÌÓ„Ó (Ï¥ÒˆÂ‚Ó„Ó)
¥‚Ìfl. èË ˆ¸ÓÏÛ ‰Îfl ÛÍ‡ªÌÒ¸ÍÓª ÏÓ‰ÂÎ¥ ı‡‡ÍÚÂ-
ÌËÏ π «‰ÂÈÙ» ̃ Ë Ì‡‚¥Ú¸ ÒÚ‡Ì ÌÂÒÚ¥ÈÍÓª ¥‚ÌÓ‚‡„Ë ÒÚ‡-
ÚÛÒÛ Ò‡ÏÓ‚fl‰ÌËı ¥ÌÒÚËÚÛˆ¥È Û Ì‡ÔflÏ¥ ªıÌ¸Ó„Ó «Ó‰Â-
Ê‡‚ÎÂÌÌfl», ÚÓ·ÚÓ Ì‡·ÛÚÚfl ÓÁÌ‡Í Ï¥ÒˆÂ‚Ó„Ó Ó„‡ÌÛ
‰ÂÊ‡‚ÌÓª ‚Î‡‰Ë.

Ç‚‡Ê‡πÚ¸Òfl, ̆ Ó ÙÂ‰Â‡ˆ¥fl (Á Î‡Ú. foederatio – ÒÓ˛Á,
Ó·’π‰Ì‡ÌÌfl) – ̂ Â ÙÓÏ‡ ‰ÂÊ‡‚ÌÓ„Ó ÛÒÚÓ˛, ÔË flÍ¥È
‰ÂÍ¥Î¸Í‡ ‰ÂÊ‡‚ÌËı ÛÚ‚ÓÂÌ¸ Ó·’π‰ÌÛ˛Ú¸Òfl ¥ ÛÚ‚Ó˛-
˛Ú¸ Ó‰ÌÛ ÌÓ‚Û Ó„‡Ì¥Á‡ˆ¥ÈÌÛ ÙÓÏÛ ‰ÂÊ‡‚Ë – ÒÓ-
˛ÁÌÛ ‰ÂÊ‡‚Û [1]; – ˆÂ ÒÓ˛ÁÌ‡ ‰ÂÊ‡‚‡; ‚ÓÌ‡ ÒÍÎ‡-
‰‡πÚ¸Òfl Á ‰ÂÊ‡‚ÌËı ÛÚ‚ÓÂÌ¸, flÍ¥ Ì‡‰¥ÎÂÌ¥ ÔÂ‚ÌÓ˛
˛Ë‰Ë˜ÌÓ˛ ¥ ÔÓÎ¥ÚË˜ÌÓ˛ Ò‡ÏÓÒÚ¥ÈÌ¥ÒÚ˛ [2].
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ÔÓ˜‡ÚÍÛ 1950-ı ÓÍ¥‚, ÍÓÎË ·ÛÎÓ ÒÚ‚ÓÂÌÓ ÍÓÏ¥ÚÂÚ
Á ‚Ë¥¯ÂÌÌfl ÔÓ·ÎÂÏË ÚÂËÚÓ¥‡Î¸ÌÓ„Ó ÛÒÚÓ˛ Ì‡
˜ÓÎ¥ Á ÍÓÎË¯Ì¥Ï Í‡ÌˆÎÂÓÏ ã˛ÚÂÓÏ. ì 1955 .
äÓÏ¥ÚÂÚ ÔÂ‰ÒÚ‡‚Ë‚ Ú.Á‚. ‚ËÒÌÓ‚ÓÍ ã˛ÚÂ‡. ì 1970
. Ûfl‰ Ì‡ÌÓ‚Ó ÒÚ‚ÓË‚ ÍÓÏ¥Ò¥˛ ‰Îfl ÔÂÂÓ·ÍË Ú‡
ÂÍÒÔÂÚËÁË ̂ ¸Ó„Ó ‚ËÒÌÓ‚ÍÛ Ô¥‰ ÍÂ¥‚ÌËˆÚ‚ÓÏ ÍÓÎË¯-
Ì¸Ó„Ó ‰ÂÊÒÂÍÂÚ‡fl ÖÌÒÚ‡; Û 1973 . ÔÓÔÓÁËˆ¥ª
ÍÓÏ¥Ò¥ª Îfl„ÎË Ì‡ ÒÚ¥Î ·ÛÌ‰ÂÒÍ‡ÌˆÎÂ‡. ÅÛÎÓ Á‡ÔÓ-
ÔÓÌÓ‚‡ÌÓ ‰‚‡ ÒˆÂÌ‡¥ª Ó·’π‰Ì‡ÌÌfl ÁÂÏÂÎ¸ Ì‡ Ô¥‚-
ÌÓ˜¥ Í‡ªÌË ¥ ‰‚‡ – Ì‡ Ô¥‚‰Ì¥. ó‡Ò ‚Ëfl‚Ë‚Òfl ÌÂÒÎÛ¯-
ÌËÏ: ‚‡ıÓ‚Û˛˜Ë ÂÍÓÌÓÏ¥˜Ì¥ ÚÛ‰ÌÓ˘¥, ÔÓ‚’flÁ‡Ì¥ Á
Ì‡ÙÚÓ‚Ó˛ ÍËÁÓ˛, Ûfl‰ Å‡Ì‰Ú‡ ‚ËÁÌ‡‚ ÚÂËÚÓ¥-
‡Î¸ÌÛ ÂÙÓÏÛ Á‡È‚ËÏ Úfl„‡ÂÏ ‰Îfl Í‡ªÌË; ÚÓÊ ¥Ò-
ÌÛ˛˜¥ ÁÂÏÎ¥ ·ÛÎË «‚flÚÓ‚‡Ì¥» [Ernst 1993].

ÑÂ·‡ÚË ̆ Ó‰Ó ÚÂËÚÓ¥‡Î¸ÌÓª ÂÙÓÏË ¥ÁÍÓ ‡Í-
ÚË‚¥ÁÛ‚‡ÎËÒ¸ Á Ó·’π‰Ì‡ÌÌflÏ ç¥ÏÂ˜˜ËÌË. í‡Í, ÔÓÔÓÌÛ-
‚‡ÎÓÒfl Ì‡‚¥Ú¸ ÁÎËÚË Á‡ı¥‰Ì¥ ¥ Òı¥‰Ì¥ ÁÂÏÎ¥, ÒÙÓÏÛ‚‡‚-
¯Ë ÌÓ‚¥ Ú‡ÍËÏ ˜ËÌÓÏ, ˘Ó· ‚ÓÌË Á‡ÍËÎË ÍÓÎË¯Ì¥È
ÍÓ‰ÓÌ Ï¥Ê ‰‚ÓÏ‡ ‰ÂÊ‡‚‡ÏË [Benz 1992]. ß‰Âfl ÔÓÎfl-
„‡Î‡ ‚ ÚÓÏÛ, ‡·Ë ÏÓÊÎË‚Ó „Î‡‰ÍÓ, ·ÂÁ ÍÓÌÙÎ¥ÍÚ¥‚
Ó·’π‰Ì‡ÚË Í‡ªÌÛ, ‚Ë¥‚ÌflÚË ÂÍÓÌÓÏ¥˜Ì¥ ‰ËÒÔÓÔÓˆ¥ª.

Ç ÔËÌˆËÔ¥ Ì¥ÏÂˆ¸Í‡ ÙÂ‰Â‡ˆ¥fl π ‚¥‰ÍËÚÓ˛ ‰Îfl
ÁÏ¥Ì. á‰‡‚‡ÎÓÒfl ·, ÒËÎ¸ÌËÏË ÁÂÏÎflÏË ÁÏ¥ˆÌ˛πÚ¸Òfl

ÍÛÎ¸ÚÛÌ‡ È „ÓÒÔÓ‰‡Ò¸Í‡ ·‡„‡ÚÓÏ‡Ì¥ÚÌ¥ÒÚ¸. á„¥‰ÌÓ
Á¥ ÒÚ.29 éÒÌÓ‚ÌÓ„Ó Á‡ÍÓÌÛ, ÛÚ‚ÓÂÌÌfl ÌÓ‚Ëı ÁÂÏÂÎ¸
Ì‡ ÚÂËÚÓ¥ª ÙÂ‰Â‡ˆ¥ª ÏÓÊÂ ·ÛÚË ÔÓ‚Â‰ÂÌÓ ÙÂ-
‰Â‡Î¸ÌËÏ Á‡ÍÓÌÓÏ ·ÂÁ Á„Ó‰Ë Ûfl‰¥‚ ¥ Ô‡Î‡ÏÂÌÚ¥‚
ÛÊÂ ¥ÒÌÛ˛˜Ëı ÁÂÏÂÎ¸. èÓÚ¥·ÌÂ Ú¥Î¸ÍË Òı‚‡ÎÂÌÌfl
Á‡ÍÓÌÛ ¯ÎflıÓÏ ÂÙÂÂÌ‰ÛÏÛ, flÍËÈ ÔÓ‚Ó‰ËÚ¸Òfl Ì‡
ÚÂËÚÓ¥ª ÚËı ÁÂÏÂÎ¸, ‰Â ÛÚ‚Ó˛˛Ú¸Òfl ÌÓ‚¥. èÓÚÂ
ˆÂ ÍÓÌÒÚËÚÛˆ¥ÈÌÂ ÔÓÎÓÊÂÌÌfl ‚Ë‰‡πÚ¸Òfl Ì‡‚fl‰ ˜Ë
Á‰¥ÈÒÌËÏËÏ. ëÚ‚ÓÂÌ‡ Û 1953 . ‚ ÂÁÛÎ¸Ú‡Ú¥ ÔËÈ-
ÌflÚÚfl ÒÔÂˆ¥‡Î¸ÌÓ„Ó ÍÓÌÒÚËÚÛˆ¥ÈÌÓ„Ó ‡ÍÚÛ ÁÂÏÎfl Å‡-
‰ÂÌ-Ç˛ÚÂÏ·Â∂ π ‰ÓÌËÌ¥ ÔÂ¯ËÏ ¥ π‰ËÌËÏ ÍÓÍÓÏ
ÔÓ‚ÓπÌÌÓª ÚÂËÚÓ¥‡Î¸ÌÓª ÂÙÓÏË. áÂÏÎfl Å‡‰ÂÌ-
Ç˛ÚÂÏ·Â∂ – ‡·Ó è¥‚‰ÂÌÌÓ-ëı¥‰Ì‡ ‰ÂÊ‡‚‡
(Suedweststaat), flÍ ªª ÚÓ‰¥ Ì‡ÁË‚‡ÎË, – ·ÛÎ‡ ÛÚ‚ÓÂ-
Ì‡ ¯ÎflıÓÏ ÁÎËÚÚfl ÁÂÏÂÎ¸ Å‡‰ÂÌ, Ç˛ÚÂÏ·Â∂-Å‡-
‰ÂÌ ¥ Ç˛ÚÂÏ·Â∂„-ÉÓ„ÂÌˆÓÎÂÌ. ñ¥Í‡‚Ó, ̆ Ó ‚ Ó‰ÌÂ
ˆ¥ÎÂ ·ÛÎË Ó·’π‰Ì‡Ì¥ ‡·ÒÓÎ˛ÚÌÓ ¥ÁÌÓ¥‰Ì¥ ÚÂËÚÓ¥ª
– ÔÓÚÂÒÚ‡ÌÚÒ¸ÍËÈ Ç˛ÚÂÏ·Â∂ ¥ Í‡ÚÓÎËˆ¸ÍËÈ Å‡-
‰ÂÌ. åÓÊÎË‚Ó, ÔÓÒÚ¥¯Â ·ÛÎÓ · ÛÚ‚ÓËÚË ‰‚¥ ÁÂÏÎ¥
– Å‡‰ÂÌ ¥ Ç˛ÚÂÏ·Â∂, Ó‰Ì‡Í ÔÓÎ¥ÚË˜Ì¥ ÔËıËÎ¸ÌË-
ÍË è¥‚‰ÂÌÌÓ-ëı¥‰ÌÓª ‰ÂÊ‡‚Ë ÏÓÚË‚Û‚‡ÎË Ò‚Ó˛ ÔÓ-
ÁËˆ¥˛ ÚËÏ, ˘Ó Ì‡ Ô¥‚‰Ì¥ ç¥ÏÂ˜˜ËÌË, ÓÍ¥Ï Å‡‚‡¥ª,
ÌÂÓ·ı¥‰Ì‡ ‰Û„‡ ÔÓÚÛÊÌ‡ ÔÓÚË‚‡„‡ ÁÂÏÎ¥ è¥‚Ì¥˜-
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ÍÛ „Ó‚ÓËÏÓ ÔÓ ̨ ÒÌ‡ÚÛ‡Î¥ÒÚÒ¸ÍÛ («ÔËÓ‰ÌÛ») ÔË-
Ó‰Û ÙÂ‰Â‡Î¥ÁÏÛ, ‡ ‚ ‰Û„ÓÏÛ – ÔÓ ÓÍÚÓªÒÚÒ¸ÍÛ
(«‰‡Ó‚‡ÌÛ»). éÚÊÂ, ÏÓÊÂÏÓ „Ó‚ÓËÚË ÔÓ ÙÂ‰Â‡-
ˆ¥˛ «‚¥‰» ¥ ÔÓ ÙÂ‰Â‡ˆ¥˛ «‰Ó». ñÂ ÁÌ‡˜ËÚ¸, ˘Ó ‰Ë-
ÙÂÂÌˆ¥‡ˆ¥fl ÒÛÒÔ¥Î¸ÒÚ‚‡ Ú‡ ÙÂ‰Â‡Î¥ÁÏ ÁÏ¥ÌÌ¥ ‚ ˜‡Ò¥ Ú‡
‚Á‡πÏÓÓ·ÛÏÓ‚ÎÂÌ¥ fl‚Ë˘‡.

ç‡ ˜‡ÒÓ‚¥È ÓÁ„ÓÚˆ¥ ÍÓÌÒÚËÚÛˆ¥ÓÌ‡Î¥ÁÏÛ Ô‡ÍÚË˜-
ÌÓ ·Û‰¸-flÍÓª ‰ÂÊ‡‚Ë ÏÓÊÂÏÓ ‚Ëfl‚ËÚË ¥ÁÌ¥ ÓÁÌ‡ÍË
Ú‡ ÒÚÛÔ¥Ì¸ ªª ÙÂ‰Â‡Î¥Á‡ˆ¥ª, ‡‰ÊÂ ÔÂ‚ÌËÈ ÒÚÛÔ¥Ì¸ ‰Â-
ÍÓÌˆÂÌÚ‡ˆ¥ª Ú‡ ‰ÂˆÂÌÚ‡Î¥Á‡ˆ¥ª ‚Î‡‰ÌËı ÔÓ‚ÌÓ‚‡ÊÂÌ¸
Ï‡π Ï¥ÒˆÂ Ô‡ÍÚË˜ÌÓ Û ·Û‰¸-flÍ¥È ‰ÂÊ‡‚¥. ÉÂÌÂÁËÒ ˜Ë
¯ÎflıË ÓÁ‚ËÚÍÛ ÙÂ‰Â‡Î¥ÁÏÛ ÏÓÊÌ‡ ÓÁ‰¥ÎËÚË Á‡ Ë-
Ò‡ÏË ÁÓ‚Ì¥¯Ì¥ı Ú‡ ‚ÌÛÚ¥¯Ì¥ı ˜ËÌÌËÍ¥‚.

ç‡ ÒÛ˜‡ÒÌÓÏÛ ÂÚ‡Ô¥ ‰ÓÏ¥ÌÛ˛˜ËÏ ˜ËÌÌËÍÓÏ ÙÂ‰Â-
‡Î¥ÁÏÛ Ì‡Ò‡ÏÔÂÂ‰ ÌÂÓ·ı¥‰ÌÓ Ì‡Á‚‡ÚË Ò‚¥ÚÓ‚¥ ∂ÎÓ·‡-
Î¥Á‡ˆ¥ÈÌ¥ ÔÓˆÂÒË. ï‡‡ÍÚÂÌËÈ Ò¸Ó„Ó‰ÂÌÌ˛ ÂÙÂÍÚ ‚¥‰-
ÍËÚÓÒÚË ÒÓˆ¥‡Î¸ÌËı ÒËÒÚÂÏ Á‡„‡ÎÓÏ ¥ ‰ÂÊ‡‚ ÁÓÍÂ-
Ï‡ ˘Ó‰Ó ¥ÁÌÓÏ‡Ì¥ÚÌËı ÂÒÛÒÌËı ÔÓÚÓÍ¥‚, Ì‡Ò‡ÏÔÂ-
Â‰ ˘Ó‰Ó ¥ÌÙÓÏ‡ˆ¥ÈÌËı ¥ Ù¥Ì‡ÌÒÓ‚Ëı ÔÓÚÓÍ¥‚, Ó·Û-
ÏÓ‚ÎÂÌËı ∂ÎÓ·‡Î¥Á‡ˆ¥ÈÌËÏË ÔÓˆÂÒ‡ÏË, Ó·’πÍÚË‚ÌÓ
ÁÏ¥Ì˛π ÒÓˆ¥‡Î¥Á‡ˆ¥ÈÌ¥ ÏÓÊÎË‚ÓÒÚ¥ Ú‡ Â‡Î¸ÌËÈ flÍ ÒÓˆ¥-
‡Î¸ÌËÈ, Ú‡Í ¥ ˛Ë‰Ë˜ÌËÈ ÒÚ‡ÚÛÒ ·Û‰¸-flÍÓ„Ó ÒÓˆ¥‡Î¸-
ÌÓ„Ó ÒÛ·’πÍÚ‡. ñÂ ‚Ë‡Ê‡πÚ¸Òfl ‚ ÚÓÏÛ, ˘Ó ·Û‰¸-flÍËÈ

ÒÓˆ¥‡Î¸ÌËÈ ÒÛ·’πÍÚ – Î˛‰ËÌ‡, „ÓÏ‡‰‡, ‡ÒÓˆ¥‡ÚË‚ÌÂ
ÛÚ‚ÓÂÌÌfl Ú‡ È ÁÂ¯ÚÓ˛ – Ì‡Ó‰ flÍ ‰Â-Ù‡ÍÚÓ, Ú‡Í ¥
‰Â-˛Â ¥ÌÚÂ∂Ó‚‡Ì¥ Û Ò‚¥ÚÓ‚ËÈ ÔÓÒÚ¥, ÈÓ„Ó ÒËÒÚÂÏÌ¥
ÍÓÏÔÎÂÍÒË ÚÓ˘Ó. ï‡‡ÍÚÂÌÓ˛ ËÒÓ˛ Ò‚¥ÚÓ‚Ó„Ó ÔÓÒ-
ÚÓÛ π ‰ËÌ‡Ï¥˜Ì‡ ‰ÂÁ¥ÌÚÂ∂Ó-¥ÌÚÂ∂‡ˆ¥ÈÌ¥ÒÚ¸ (‰ËÒËÔ‡-
ÚË‚Ì¥ÒÚ¸) ÒËÒÚÂÏË Ú‡ ÒÚÛÍÚÛË, ÚÓÏÛ ÒÓˆ¥‡Î¸ÌËÈ ÒÛ·’-
πÍÚ flÍ ·ÂÁÔÓÒÂÂ‰Ì¸Ó Ú‡Í ¥ ÓÔÓÒÂÂ‰ÍÓ‚‡ÌÓ„Ó Ì‡‚¥Ú¸ ¥
ÔÓÁ‡ ‚Î‡ÒÌÓ˛ ‚ÓÎÂ˛ ¥ÌÚÂ∂Ó‚‡ÌËÈ ˜Ë Ì‡‚¥Ú¸ «‚Úfl„ÌÛ-
ÚËÈ» ‚ ÔÓˆÂÒË Ú‡ ÒËÒÚÂÏË ¥ ÒÚÛÍÚÛË ˆ¸Ó„Ó ÔÓÒÚÓ-
Û. üÒÍ‡‚ËÏ ÔËÍÎ‡‰ÓÏ ÚÛÚ ÏÓÊÌ‡ Ì‡Á‚‡ÚË ‰ÂÁ¥ÌÚÂ„-
Ó-¥ÌÚÂ∂‡ˆ¥ÈÌ¥ ÔÓˆÂÒË ÒÛ·Ì‡ˆ¥ÓÌ‡Î¸ÌÓ„Ó ¥‚Ìfl Ô¥ÒÎfl
11 ‚ÂÂÒÌfl 2001 ÓÍÛ, ÍÓÎË ‚ ëòÄ ·ÛÎÓ ‚˜ËÌÂÌÓ ÌËÁ-
ÍÛ ‡ÌÚËÒÓˆ¥‡Î¸ÌËı ‡ÍÚ¥‚ («ÚÂÓËÒÚË˜ÌËı» ‡ÍÚ¥‚ Á‡ Ú‚Â-
‰ÊÂÌÌflÏ ‡ÏÂËÍ‡Ìˆ¥‚ Ú‡ «„ÂÓª˜ÌËı» – Á‡ Ú‚Â‰ÊÂÌ-
ÌflÏ ªıÌ¥ı ÓÔÓÌÂÌÚ¥‚) Á ‚ÂÎËÍÓ˛ Í¥Î¸Í¥ÒÚ˛ Î˛‰Ò¸ÍËı
ÊÂÚ‚. éÚÊÂ, ‰ÂÁ¥ÌÚÂ∂Ó-¥ÌÚÂ∂‡ˆ¥ÈÌ¥ ÔÓˆÂÒË – Ó·’πÍ-
ÚË‚ÌÂ ÒÓˆ¥‡Î¸ÌÂ fl‚Ë˘Â, ÚÓÏÛ ªı ÏÓ‰ÂÎ˛‚‡ÌÌfl Ú‡ ‡‰‡Ô-
Ú‡ˆ¥fl ‰Ó ÍÓÌÍÂÚÌËı ÛÏÓ‚ ÍÓÌÒÚËÚÛˆ¥ÓÌ‡Î¥ÁÏÛ – ÌÂÓ·-
ı¥‰Ì‡ ÛÏÓ‚‡ ÛÌËÍÌÂÌÌfl ÒÓˆ¥‡Î¸ÌËı Ì‡ÔÛÊÂÌ¸ Ú‡ ÍÓÌ-
ÙÎ¥ÍÚ¥‚.

êÓÁÛÏ¥ÌÌfl ÚÓ„Ó, ˘Ó ·Û‰¸-flÍ‡ ÏÓ‰ÂÎ¸ – ˆÂ Ú¥Î¸ÍË
ÔÂ‚Ì‡ ÒÚÛÔ¥Ì¸ ‚¥‰ÔÓ‚¥‰ÌÓÒÚË ÔÂ‚ÌÓÏÛ fl‚Ë˘Û, ÒÔÓÌÛÍ‡π
Ì‡Ò ‰Ó ÔÓ¯ÛÍÛ ÔËÌˆËÔ¥‚ ÛÔ‡‚Î¥ÌÌfl Ú‡ ÏÓ‰ÂÎ˛‚‡ÌÌfl
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ÌËÈ ê‡ÈÌ-ÇÂÒÚÙ‡Î¥fl, flÍ‡ ÔË Ò‚ÓªÈ „ÛÒÚÓÚ¥ Ì‡ÒÂÎÂÌ-
Ìfl ¥ ÔÓÏËÒÎÓ‚ÓÏÛ ÔÓÚÂÌˆ¥‡Î¥ ËÁËÍÛπ ÔÂÂÚ‚ÓË-
ÚËÒfl Ì‡ «èÛÒÒ¥˛ ÌÓ‚Óª ç¥ÏÂ˜˜ËÌË» [‰Ë‚. Laufer
1992: 203-226]. ÑÛ„‡ ÒÔÓ·‡ – Ó·’π‰Ì‡ÌÌfl ‚ Ó‰ÌÛ
ÁÂÏÎ˛ Å‡Ì‰ÂÌ·Û∂‡ È ÅÂÎ¥Ì‡ – ÔÓÍË ̆ Ó, flÍ ‚¥‰Ó-
ÏÓ, Á‡Í¥Ì˜ËÎ‡Òfl ÌÂ‚‰‡˜Â˛, ıÓ˜‡ ªı ÁÎËÚÚfl, ÏÓÊÎË-
‚Ó, ·ÛÎÓ · ÂÙÂÍÚË‚ÌËÏ Á ÚÓ˜ÍË ÁÓÛ È ÛÔ‡‚Î¥ÌÌfl,
¥ „ÓÒÔÓ‰‡˛‚‡ÌÌfl, ÔÓÁ‡flÍ Ì‡ ‰‡ÌËÈ ̃ ‡Ò ÍÓ‰ÓÌ Ï¥Ê
ˆËÏË ÁÂÏÎflÏË ‚¥‰Ò¥Í‡π ÅÂÎ¥Ì ‚¥‰ ÈÓ„Ó ÔÂÂ‰Ï¥ÒÚ¸,
flÍ¥ ÁÌ‡ıÓ‰flÚ¸Òfl ‚ÊÂ Û Å‡Ì‰ÂÌ·ÛÁ¥. í‡Í‡ ÒÚ¥ÈÍ¥ÒÚ¸,
ÓÍ¥Ï ˜Û‰Ó‚Ó„Ó ÔËÍÎ‡‰Û ÊË‚Û˜ÓÒÚË ÁÂÏÂÎ¸ÌÓª ·˛-
ÓÍ‡Ú¥ª, ‚ÒÂ Ê Ò‚¥‰˜ËÚ¸ ¥ ÔÓ ÊËÚÚπÁ‰‡ÚÌ¥ÒÚ¸ ¥ÒÌÛ˛-
˜Ëı ÁÂÏÂÎ¸, ÔÓ ÁÂÏÂÎ¸ÌÛ ¥‰ÂÌÚË˜Ì¥ÒÚ¸, flÍ‡ Û ÌËı
‚ËÌËÍ‡π. Ä ÊËÚÚπÁ‰‡ÚÌ¥ÒÚ¸, Û Ò‚Ó˛ ˜Â„Û, ÔÂÂ‰·‡-
˜‡π Á‡ÔËÚ‡ÌÌfl: ‡ ̃ Ë ÔÓÚ¥·Ì‡ ‚ÓÌ‡ ‚Á‡„‡Î¥, ÚÂËÚÓ-
¥‡Î¸Ì‡ ÂÙÓÏ‡, ÚËÏ Ô‡˜Â ‚ ÛÏÓ‚‡ı, ÍÓÎË ‡ˆ¥Ó-
Ì‡Î¸Ì¥ È ‚¥Ó„¥‰Ì¥ ÍËÚÂ¥ª ÙÓÏÛ‚‡ÌÌfl ÚÂËÚÓ¥-
‡Î¸ÌËı ÌÓ‚ÓÚ‚Ó¥‚ ˘Â ÌÂ ÁÌ‡È‰ÂÌ¥?

ÑÛ„ËÈ Ì‡ÔflÏ ÂÙÓÏ ÙÂ‰Â‡Î¥ÁÏÛ ÔÓ‚’flÁ‡-
ÌËÈ Á ‚¥‰ÌÓ‚ÎÂÌÌflÏ ·‡Î‡ÌÒÛ ÔÓ‰¥ÎÛ ‚Î‡ÒÚÂÈ Ì‡ ÁÂ-
ÏÂÎ¸ÌÓÏÛ ¥‚Ì¥. â‰ÂÚ¸Òfl ÓÒ¸ ÔÓ ˘Ó. éÒÍ¥Î¸ÍË ÓÒ-
ÌÓ‚Ì¥ Á‡‚‰‡ÌÌfl – ÛÔ‡‚Î¥ÌÒ¸Í¥ (‡ÎÂ ‡Ê Ì¥flÍ ÌÂ Á‡-
ÍÓÌÓ‰‡‚˜¥) – ÔÂÂ‰‡Ì¥ Ì‡ ¥‚ÂÌ¸ ÁÂÏÎ¥, ªª Ûfl‰ ÌÂ-

ÏËÌÛ˜Â ÔÓÚ‡ÔÎflπ Û ˆÂÌÚ ÁÂÏÂÎ¸ÌÓ„Ó ÔÓÎ¥ÚË˜ÌÓ„Ó
ÔÓˆÂÒÛ, ‚ ÚÓÈ ̃ ‡Ò flÍ ÎflÌ‰Ú‡∂ (Ô‡Î‡ÏÂÌÚ ÁÂÏÎ¥) ÓÔË-
ÌflπÚ¸Òfl ‰Â˘Ó ‚ Ú¥Ì¥. í‡ÍÂ ÒÚ‡ÌÓ‚Ë˘Â Ï‡π fl‰ Ì‡ÒÎ¥‰-
Í¥‚. èÓ-ÔÂ¯Â, Ô‡‰‡˛Ú¸ ÂÔÛÚ‡ˆ¥fl ¥ ÓÎ¸ ÎflÌ‰Ú‡∂¥‚,
flÍ¥ Â‡Î¸ÌÓ Ï‡˛Ú¸ ‰ÛÊÂ Ó·ÏÂÊÂÌÛ ÒÙÂÛ ‰¥flÎ¸ÌÓÒ-
ÚË. èÓ-‰Û„Â, ‰ÂÔÛÚ‡ÚË ÅÛÌ‰ÂÒ‡ÚÛ, flÍËÈ ÒÍÎ‡‰‡πÚ¸-
Òfl Á ÔÂ‰ÒÚ‡‚ÌËÍ¥‚ ÁÂÏÂÎ¸ÌËı Ûfl‰¥‚, ‚ÂÎ¸ÏË ÌÂÓıÓ-
˜Â ‚ËÍÓËÒÚÓ‚Û˛Ú¸ Ò‚Óπ Ô‡‚Ó ‚ÂÚÓ ÔË «Ì‡ÒÚÛÔ¥»
ÙÂ‰Â‡ˆ¥ª Ì‡ ÍÓÏÔÂÚÂÌˆ¥ª ÁÂÏÂÎ¸. ôÓ ¥ ÁÓÁÛÏ¥ÎÓ:
‚ÓÌË ÔË ˆ¸ÓÏÛ Ì¥˜Ó„Ó ÌÂ ‚Ú‡˜‡˛Ú¸. èÓ-ÚÂÚπ,
ÙÂ‰Â‡ÚË‚Ì‡ ÒÚÛÍÚÛ‡, ˘Ó ÒÍÎ‡Î‡Ò¸ Û ç¥ÏÂ˜˜ËÌ¥,
«‚Â‰Â ‰Ó Ï¥Ì¥Ï¥Á‡ˆ¥ª ÔÓÎ¥ÚË˜ÌÓª ‡‚ÚÓÌÓÏ¥ª ÓÍÂÏËı
ÁÂÏÂÎ¸ ¥ Ï‡ÍÒËÏ‡Î¥Á‡ˆ¥ª ÍÓÎÂÍÚË‚ÌÓ„Ó ‚ÔÎË‚Û ÁÂÏÂÎ¸-
ÌËı Ûfl‰¥‚ Ì‡ ÔÓÎ¥ÚËÍÛ ÙÂ‰Â‡ÚË‚ÌÓª ‰ÂÊ‡‚Ë»
[Scharpf 1992-1993]. êÂÙÓÏË, ̆ Ó ÔÓÔÓÌÛ˛Ú¸Òfl ‚
ç¥ÏÂ˜˜ËÌ¥, ÔÓ‚’flÁ‡Ì¥ Á ÔÓÒËÎÂÌÌflÏ ÓÎ¥ ÎflÌ‰Ú‡∂¥‚,
ªıÌ¥ı ÍÓÌÚÓÎ˛˛˜Ëı ÙÛÌÍˆ¥È, ‚ËÔÂÂ‰Ê‡˛˜Ó˛ È ‡Í-
ÚË‚Ì¥¯Ó˛ Û˜‡ÒÚ˛ Û ‚ËÁÌ‡˜ÂÌÌ¥ ÓÒÌÓ‚ÌËı Ô¥ÓËÚÂ-
Ú¥‚ ÓÁ‚ËÚÍÛ ÁÂÏÎ¥. éÍ¥Ï ˆ¸Ó„Ó, Î‡Ì‰Ú‡„Ë ÔÓ‚ËÌÌ¥
·‡ÚË ·ÂÁÔÓÒÂÂ‰Ì˛ Û˜‡ÒÚ¸ Û ‚ÌÂÒÂÌÌ¥ ‰ÓÔÓ‚ÌÂÌ¸ ¥
ÁÏ¥Ì ‰Ó éÒÌÓ‚ÌÓ„Ó Á‡ÍÓÌÛ. éÚÊÂ, ÔÓÔ‡‚Í‡ ‰Ó
éÒÌÓ‚ÌÓ„Ó Á‡ÍÓÌÛ ‚ÌÓÒËÚ¸Òfl ÎË¯Â Û ÚÓÏÛ ‚ËÔ‡‰ÍÛ,
ÍÓÎË ‚ÓÌ‡ Òı‚‡ÎÂÌ‡ ÌÂ ÎË¯Â Í‚‡Î¥Ù¥ÍÓ‚‡ÌÓ˛ ·¥Î¸-

‚¥‰ÔÓ‚¥‰ÌËı ªÏ ¥ÌÒÚËÚÛÚ¥‚ Ú‡ ¥ÌÒÚËÚÛˆ¥È. çÂÎÓ„¥˜ÌËÏË,
Ì‡ Ì‡¯ ÔÓ„Îfl‰, π ÒÔÓ·Ë Ì‡‚’flÁ‡ÚË ÒÛÒÔ¥Î¸ÒÚ‚Û ‰ÛÏÍÛ
ÔÓ ÚÂ, ˘Ó ‚ÓÌÓ (ÒÛÒÔ¥Î¸ÒÚ‚Ó) ÓÁ‚Ë‚‡πÚ¸Òfl ‚¥‰ÔÓ‚¥‰-
ÌÓ ‰Ó flÍÓªÒ¸ Ì‡ÔÂÂ‰ Á‡‰‡ÌÓª (ÚÛÚ ÛÏÓ‚ÌÓ ˜Ë ·ÂÁ-
ÛÏÓ‚ÌÓ ÂÙÎÂÍÒÛπÚ¸Òfl, ˘Ó ‚¥‰ÔÓ‚¥‰Ì‡ ÏÓ‰ÂÎ¸ ÏÛÒËÚ¸
·ÛÚË ÍËÏÓÒ¸ Á‡‰‡Ì‡: ˜ËÚ‡È ÅÓ„ÓÏ, åÂÒ¥π˛, è‡Ú¥π˛,
èÂÁË‰ÂÌÚÓÏ ÚÓ˘Ó) ÏÓ‰ÂÎ¥, ÚÓÏÛ ¥ ‚ËÏ‡„‡πÚ¸Òfl ‚Í‡-
Á‡ÚË ˜Ë ÒÚ‚ÓËÚË flÍÛÒ¸ ÏÓ‰ÂÎ¸, ÚÓ·ÚÓ Û ·ÛÍ‚‡Î¸ÌÓÏÛ
ÒÂÌÒ¥ ‰‡ÚË ‚¥‰ÔÓ‚¥‰¸ Ì‡ Á‡ÔËÚ‡ÌÌfl «‰Ó ˜Ó„Ó ÏË È‰Â-
ÏÓ?» Ú‡ ÒÔflÏÛ‚‡ÚË ÒÓˆ¥‡Î¸ÌËÈ Í‡Ô¥Ú‡Î ‰Îfl ÔË‚Â-
‰ÂÌÌfl Â‡Î¸ÌÓ„Ó ÊËÚÚfl Û ‚¥‰ÔÓ‚¥‰Ì¥ÒÚ¸ ‰Ó ˆ¥πª ÏÓ‰ÂÎ¥,
ÚÓ·ÚÓ ÏÂÚË. ÄÎÂ «ÏÛ‰¥ÒÚ¸» ÒÓˆ¥ÛÏÛ ÔÓÎfl„‡π ‚ ÚÓÏÛ,
˘Ó ‚¥Ì Ó·’πÍÚË‚ÌÓ ÓÁ‚Ë‚‡πÚ¸Òfl ÌÂ «‰Ó ˜Ó„ÓÒ¸», ‡
«ÍÛ‰ËÒ¸», ÚÓÏÛ Ì‡Ò‡ÏÔÂÂ‰ ÌÂÓ·ı¥‰ÌÓ ÙÓÏÛÎ˛‚‡ÚË
Á‡ÔËÚ‡ÌÌfl «ÍÛ‰Ë ÏË È‰ÂÏÓ?», ÚËÏ Ò‡ÏËÏ ‚ËÁÌ‡˜‡˛-
˜ËÒ¸ ÌÂ Á ÏÂÚÓ˛, ‡ Á Ì‡ÔflÏÓÏ ÓÁ‚ËÚÍÛ. Ä‰ÊÂ ·ÂÁÛÒ-
Ô¥¯Ì¥ ÒÔÓ·Ë ÊÓÒÚÍÓ ‰ÂÚÂÏ¥ÌÛ‚‡ÚË ÒÛÒÔ¥Î¸ÌËÈ ÓÁ-
‚ËÚÓÍ Ô¥‰ flÍÛÒ¸ Ì‡‚¥Ú¸ «ÔË‚‡·ÎË‚Û» ÏÓ‰ÂÎ¸ ˘Â Ì¥‰Â
¥ Ì¥ÍÓÎË (flÒÍ‡‚ËÏ ÔËÍÎ‡‰ÓÏ ̂ ¸ÓÏÛ π ¥ÒÚÓ¥fl ÍÓÎË¯-
Ì¸Ó„Ó ëëëê) ÌÂ Û‚¥Ì˜‡ÎËÒfl ÛÒÔ¥ıÓÏ. í‡ÍÂ ÓÁÛÏ¥ÌÌfl
ÒÛÒÔ¥Î¸ÌÓ„Ó ÓÁ‚ËÚÍÛ Ú‡ ÈÓ„Ó ÏÓ‰ÂÎ¥ Ó¥πÌÚÛπ Ì‡Ò Ì‡
‡‰‡ÔÚ‡ˆ¥˛ Ì‡Ò‡ÏÔÂÂ‰ ÏÓ‰ÂÎ¥ flÍ Ú‡ÍÓ„Ó, ̆ Ó ‰ÓÔÛÒÍ‡π
‡Î¸ÚÂÌ‡ÚË‚Ì¥ÒÚ¸, ‡ ÌÂ Â‡Î¸ÌÓ„Ó ÊËÚÚfl [4]. ïÓ˜‡ ˆ¥Î-

ÍÓÏ ÎÓ„¥˜ÌÓ, ̆ Ó ÏÓ‰ÂÎ¸ ÒÛÒÔ¥Î¸ÌÓ„Ó ÓÁ‚ËÚÍÛ Ú‡ Ô‡ÍÚË-
Í‡ ÔÓ‚ËÌÌ¥ ‚Á‡πÏÌÓ ‡‰‡ÔÚÛ‚‡ÚËÒfl ‚ ÍÓÌÚÂÍÒÚ¥ ¥‰Âª ÒÛÒÔ¥-
Î¸ÌÓ„Ó ÔÓ„ÂÒÛ Á‡„‡ÎÓÏ Ú‡ Ì‡ˆ¥ÓÌ‡Î¸ÌÓª ¥‰Âª ÁÓÍÂÏ‡.
éÚÊÂ, ‚Ë‰‡πÚ¸Òfl ÎÓ„¥˜ÌËÏ, ˘Ó Ò‡ÏÂ Á‰¥ÈÒÌÂÌÌfl ÍÓÌÚ-
ÓÎ¸ÌÓª ‚Î‡‰Ë ¥ π ÚËÏ Á‡ÒÓ·ÓÏ Ú‡Í Á‚‡ÌÓ„Ó «ÛÔ‡‚Î¥ÌÌfl
ÛÔ‡‚Î¥ÌÌflÏ» Û ÍÓÌÚÂÍÒÚ¥ ÌÂÍÓÌÙÓÏÌÓ„Ó Á‡·ÂÁÔÂ˜ÂÌÌfl
‚¥‰ÔÓ‚¥‰ÌÓÒÚË ÏÓ‰ÂÎ¥ Ú‡ Ô‡ÍÚËÍË ÒÛÒÔ¥Î¸ÌÓ„Ó ÓÁ‚ËÚÍÛ.

Å¥Î¸¯¥ÒÚ¸ ÂÊËÏ¥‚: ˜Ë ‰ÂÏÓÍ‡ÚË˜Ì¥, ˜Ë ÚÓÚ‡Î¥Ú‡Ì¥,
¥ÁÌËÏË Á‡ÒÓ·‡ÏË Ì‡Ï‡„‡˛Ú¸Òfl Á‡‰ÂÍÎ‡Û‚‡ÚË ¥‰Â˛
Ó‰ÌÓÔÓfl‰ÍÓ‚ÓÒÚË Ò‡ÏÓ‚fl‰Û‚‡ÌÌfl – ‰ÂÏÓÍ‡Ú¥ª –
Ì‡Ó‰Ó‚Î‡‰‰fl – Ì‡Ó‰ÌÓ„Ó ÒÛ‚ÂÂÌ¥ÚÂÚÛ. éÚÊÂ, ÔÓ-
Ô‡„ÛπÚ¸Òfl, Ô¥‰ÚËÏÛπÚ¸Òfl ¥ ¯ÚÛ˜ÌÓ Ì‡‚’flÁÛπÚ¸Òfl Ú‡ Â‡-
Î¥ÁÛπÚ¸Òfl ¥‰Âfl ÍÓÌÚËÌÛÛÏÛ: ‚Î‡‰‡-ÒÛÒÔ¥Î¸ÒÚ‚Ó. ì Ú‡ÍËı
ÛÏÓ‚‡ı ÒÓˆ¥ÛÏ Ï‡ÍÒËÏ‡Î¸ÌÓ ‡ÚÓÏ¥ÁÛπÚ¸Òfl ¥ ÒÚ‚Ó˛πÚ¸-
Òfl ¥Î˛Á¥fl π‰ËÌÓÒÚË ̃ Ë ÍÓÌÚËÌÛ‡Î¸ÌÓÒÚË ÒÓˆ¥ÛÏÛ Ú‡ ‚Î‡-
‰Ë Û ‰ÂÊ‡‚ÌÓÏÛ Ï‡Ò¯Ú‡·¥, ˘Ó ÔËÁ‚Ó‰ËÚ¸ ‰Ó Ó¥πÌ-
Ú‡ˆ¥ª Ì‡ ÔÓ¯ÛÍ Ú‡ ÛÚ‚Â‰ÊÂÌÌfl Ò‡ÏÓ‚fl‰ÌÓª Ï‡ÍÒËÏË
flÍ ÛÏÓ‚Ë ‰ÂÏÓÍ‡Ú¥ª, Ì‡ ¥‚ÂÌ¸ Ì‡Ó‰Û Ú‡ ‰ÂÊ‡‚Ë.
ÄÎÂ ÔÂÂ‚Â‰ÂÌÌfl Ï‡ÍÒËÏË Ì‡ ˆ¥ ¥‚Ì¥, Ú‡Í ˜Ë ¥Ì‡Í¯Â,
Á‡ÎË¯‡π ÔÓÁ‡ Û‚‡„Ó˛ Ì‡‰Á‚Ë˜‡ÈÌÓ ‚‡ÊÎË‚¥ ÔÓÏ¥ÊÌ¥,
‡ÒÓˆ¥‡ÚË‚ÌÓ„Ó ı‡‡ÍÚÂÛ, ÒÚÛÍÚÛË. Ç ÛÏÓ‚‡ı ‡ÚÓÏ¥Á‡-
ˆ¥ª ÒÓˆ¥ÛÏÛ ‰Ó ¥‚Ìfl ¥Ì‰Ë‚¥‰‡ (flÍ ¥‰Â‡Î¸ÌËÈ ‚‡¥‡ÌÚ),
‚Î‡‰‡ Û ‰ÂÊ‡‚¥, ‰Â-Ù‡ÍÚÓ, ÛÁÛÔÛπÚ¸Òfl, ÌÂÁ‡ÎÂÊÌÓ ‚¥‰
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¯¥ÒÚ˛ ÅÛÌ‰ÂÒÚ‡„Û È ÅÛÌ‰ÂÒ‡ÚÛ, ‡ÎÂ È ÔËÌ‡ÈÏÌ¥
‰‚ÓÏ‡ ÚÂÚËÌ‡ÏË Ì¥ÏÂˆ¸ÍËı ÎflÌ‰Ú‡∂¥‚, ÁÌÓ‚Û Ê Ú‡ÍË
ÔË Ì‡fl‚ÌÓÒÚË ‚ ÍÓÊÌÓÏÛ ‰‚Óı ÚÂÚËÌ ‰ÂÔÛÚ‡Ú¥‚, flÍ¥
„ÓÎÓÒÛ˛Ú¸ «Á‡» [‰Ë‚. Laufer 1992: 236].

ôÂ Ó‰ËÌ ‚‡ÊÎË‚ËÈ Ì‡ÔflÏ – ÂÙÓÏË ÅÛÌ‰ÂÒ-
‡ÚÛ. î‡ÍÚË˜ÌÓ ˆ¥ ‰ËÒÍÛÒ¥ª ‚ ç¥ÏÂ˜˜ËÌ¥ È ÌÂ ‚˘Ûı‡-
ÎË; ¥ÒÌÛπ, flÍ ¥ ‡Ì¥¯Â, ·‡„‡ÚÓ ÔËıËÎ¸ÌËÍ¥‚ «ÒÂÌ‡Ú-
Ò¸ÍÓ„Ó» ‚Ë¥¯ÂÌÌfl (ÚÓ·ÚÓ ÔflÏËı ‚Ë·Ó¥‚ ‰Ó ÅÛÌ-
‰ÂÒ‡ÚÛ). ñÂ, Ó˜Â‚Ë‰ÌÓ, ÌÂÏÓÊÎË‚Ó ·ÂÁ ÁÏ¥Ì éÒ-
ÌÓ‚ÌÓ„Ó Á‡ÍÓÌÛ. Å‡„‡ÚÓ ÍËÚË˜ÌËı Á‡Û‚‡„ ‚ËÍÎËÍ‡π
«Á‡ÒËÎÎfl» ˜ËÌÓ‚ÌËÍ¥‚ Û ÅÛÌ‰ÂÒ‡Ú¥, ÚÓÊ ÔÓÔÓÌÛ-
πÚ¸Òfl ıÓ˜‡ · ˜‡ÒÚËÌÛ ªı Á‡Ï¥ÌËÚË ‰ÂÔÛÚ‡Ú‡ÏË ÎflÌ‰-
Ú‡∂¥‚.1

ôÓ Ê ÏÓÊÌ‡ ÒÍ‡Á‡ÚË Ì‡ Á‡‚Â¯ÂÌÌfl? ßÒÚÓ¥fl
Ì¥ÏÂˆ¸ÍÓ„Ó ÙÂ‰Â‡Î¥ÁÏÛ Ô¥‰Ú‚Â‰ÊÛπ ÌÂ ÌÓ‚Û ‰ÛÏÍÛ
ÔÓ ÚÂ, Ì‡ÒÍ¥Î¸ÍË ‚ÂÎËÍÂ, flÍ˘Ó ÌÂ ‚Ë¥¯‡Î¸ÌÂ, ÁÌ‡-
˜ÂÌÌfl Ï‡π «∂ÛÌÚ», Ì‡ flÍËÈ «‚ËÒ‡‰ÊÛπÚ¸Òfl» ÙÂ‰Â‡-
Î¥ÁÏ. ì ç¥ÏÂ˜˜ËÌ¥ ‰‡‚Ì¥ Ú‡‰Ëˆ¥ª Â∂¥ÓÌ‡Î¥ÁÏÛ ‰ÓÁ-
‚ÓÎËÎË ÔËÊËÚËÒ¸ ¥ Á‡Ô‡ˆ˛‚‡ÚË ÙÂ‰Â‡ÚË‚ÌËÏ ¥Ì-
ÒÚËÚÛÚ‡Ï. ßÒÚÓË˜Ì‡ Ú‡‰Ëˆ¥fl ¥ Ò‚¥‰ÓÏ‡ ‰¥flÎ¸Ì¥ÒÚ¸
ÒÓ˛ÁÌËÍ¥‚ ÁÓ·ËÎË ÙÂ‰Â‡Î¥ÁÏ ¥ÏÔÂ‡ÚË‚ÓÏ, ÔË-
˜ÓÏÛ ¥ÏÔÂ‡ÚË‚ÓÏ ÁÏ¥ÒÚÓ‚ÌËÏ, flÍËÈ ÒÔËÈÏ‡πÚ¸Òfl
flÍ ÒÛÒÔ¥Î¸ÌÂ ·Î‡„Ó.

ß ÓÒÚ‡ÌÌπ. ÇÒÂ-Ú‡ÍË ç¥ÏÂ˜˜ËÌ‡ π ÍÎ‡ÒË˜ÌÓ˛ ÒË-
ÏÂÚË˜ÌÓ˛ ÙÂ‰Â‡ˆ¥π˛. á„¥‰ÌÓ Á éÒÌÓ‚ÌËÏ Á‡ÍÓ-
ÌÓÏ, ªª ÙÂ‰Â‡Î¸Ì¥ ÁÂÏÎ¥ Ï‡˛Ú¸ Ó‰Ì‡ÍÓ‚ËÈ Ó·Òfl„
ÍÓÏÔÂÚÂÌˆ¥È (ÚÓ·ÚÓ ‚ËÌflÚÍÓ‚Û ÍÓÏÔÂÚÂÌˆ¥˛ ÁÂÏÂÎ¸).
é‰Ì‡Í ÓÒ¥ÈÒ¸Í¥ ‰ÊÂÂÎ‡ ¥ÌÓ‰¥ ÔË¯ÛÚ¸ ÔÓ «ÓÒÓ·-
ÎË‚ËÈ ‚ËÔ‡‰ÓÍ» – Å‡‚‡¥˛, ÔÓ‚Ó‰fl˜Ë Ô‡‡ÎÂÎ¥ Ï¥Ê
ÒÚ‡ÌÓ‚Ë˘ÂÏ ˆ¥πª ÁÂÏÎ¥ Û ÒÍÎ‡‰¥ ç¥ÏÂ˜˜ËÌË ¥ ÒÚ‡ÚÛ-
ÒÓÏ, ÒÍ‡Ê¥ÏÓ, êÂÒÔÛ·Î¥ÍË í‡Ú‡ÒÚ‡Ì Û ÒÍÎ‡‰¥ êÓÒ¥È-
Ò¸ÍÓª îÂ‰Â‡ˆ¥ª. í‡Í¥ Ô‡‡ÎÂÎ¥ ‚Ë‰‡˛Ú¸Òfl ÏÂÌ¥ ˆ¥Î-
ÍÓÏ Ì‡‰ÛÏ‡ÌËÏË. ëÔÂˆËÙ¥Í‡ Å‡‚‡¥ª ÍËπÚ¸Òfl Ì‡-
Ò‡ÏÔÂÂ‰ Û ÌÂÔÂÂ‚‡Ì¥È ¥ÒÚÓË˜Ì¥È Ú‡‰Ëˆ¥ª (‡ ˆÂ
¥‰Í¥ÒÚ¸ ‰Îfl ç¥ÏÂ˜˜ËÌË), ÔÓÚÛÊÌ¥È Â∂¥ÓÌ‡Î¸Ì¥È Ò‡-
ÏÓÒ‚¥‰ÓÏÓÒÚË, ÓÁ‚ËÌÂÌ¥È Â∂¥ÓÌ‡Î¸Ì¥È ÔÓÎ¥ÚË˜Ì¥È
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ÚÓ„Ó, flÍËÈ ˆÂ ·Û‰Â ÂÊËÏ (‰ÂÏÓÍ‡ÚË˜ÌËÈ ˜Ë ÚÓÚ‡Î¥-
Ú‡ÌËÈ), ÚÓÏÛ, ˘Ó Ì‡‚¥Ú¸ ÔË ‰Â-˛Â Á‡‰ÂÍÎ‡Ó‚‡Ì¥È
¥‚ÌÓÒÚ¥ ÔÂÂ‰ Á‡ÍÓÌÓÏ, «ÔËÚÓÏ¥ ‚‡„Ë» ¥Ì‰Ë‚¥‰‡ Ú‡ ‰Â-
Ê‡‚Ë ˜Ë ªª ¥ÌÒÚËÚÛˆ¥È, π ÌÂÒÔ¥‚Ï¥ÌËÏË. ì Ò‚Óªı ‚¥‰ÌÓ-
ÒËÌ‡ı Á ‰ÂÊ‡‚Ó˛ ˜Ë ªª ¥ÌÒÚËÚÛˆ¥flÏË ‚ ‡ÚÓÏ¥ÁÓ‚‡ÌÓÏÛ
ÒÛÒÔ¥Î¸ÒÚ‚¥ ¥Ì‰Ë‚¥‰ Á‡Ú‡˜‡π Ì‡·‡„‡ÚÓ ·¥Î¸¯Â ÁÛÒËÎ¸,
flÍËı ÈÓÏÛ ÏÓÊÂ ·ÛÚË ÔÓÒÚÓ ÌÂ‰ÓÒÚ‡ÚÌ¸Ó. üÒÍ‡‚ËÏ
ÔËÍÎ‡‰ÓÏ ÚÛÚ ·Û‰Â Ú‡Í Á‚‡ÌËÈ «·˛‰ÊÂÚÌËÈ ÔÓˆÂÒ»,
ÍÓÎË, Ù‡ÍÚË˜ÌÓ. Á‡ ·ÂÁÂÁÛÎ¸Ú‡ÚÌËÏË ‰ËÒÍÛÒ¥flÏË Ì‡
¥‚Ì¥ ‚Ë˘Ëı Ó„‡Ì¥‚ ‰ÂÊ‡‚ÌÓª ‚Î‡‰Ë «„ÓÎÓÒ» „ÓÏ‡-
‰flÌËÌ‡, ‰Ó flÍÓ„Ó ‚Ò¥ ‡ÔÂÎ˛˛Ú¸, Ì¥ıÚÓ ¥ Ì¥ÍÓÎË ÌÂ ÔÓ-
˜Ûπ!

ç‡ÎÂÊÌËÈ ÓÁ‚ËÚÓÍ Ò‡ÏÓ‚fl‰ÌËı ¥ÌÒÚËÚÛÚ¥‚ – ˆÂ,
Ì‡ Ì‡¯ ÔÓ„Îfl‰, Ì‡ÔflÏ ÔÓ¯ÛÍÛ Ï‡ÍÒËÏË ˘Ó‰Ó Â‡Î¥-
Á‡ˆ¥ª ÒÛ‚ÂÂÌ¥ÚÂÚ¥‚ flÍ Ì‡Ó‰Û, Ú‡Í ¥ ÓÒÓ·Ë. Ä‰ÊÂ ıË·-
ÌËÏË π Á‚Â‰ÂÌ¥ ‰Ó ‡·ÒÓÎ˛ÚÛ, flÍ ‰ÓÍÚËÌ‡ ÔËÏ‡ÚÛ
Ì‡Ó‰Û, Û ÚÓÏÛ ˜ËÒÎ¥ ‰ÂÏÓÍ‡ÚË˜Ì‡, Ú‡Í ¥ ‰ÓÍÚËÌ‡
ÔËÏ‡ÚÛ Î˛‰ËÌË, ÁÓÍÂÏ‡ Î¥·Â‡Î¸Ì‡.

üÍ ·ÛÎÓ ‚ÊÂ ÒÍ‡Á‡ÌÓ, ÏÓÊÂ ÒÍÎ‡ÒÚËÒfl, Ì‡ Ì‡¯ ÔÓ„-
Îfl‰, ıË·Ì‡ ‰ÛÏÍ‡ ÔÓ ÚÂ, ˘Ó ÙÂ‰ÂÓ‚‡ÌËÈ ˜Ë ·Û‰¸-
flÍËÈ ¥Ì¯ËÈ ÒÚ‡Ì – ̂ Â Ì‡ÒÎ¥‰ÓÍ Ú¥Î¸ÍË ÌËÁı¥‰ÌÓª Ú‡ÌÒ-
Îflˆ¥ª ‚Î‡‰ÌËı ÔÓ‚ÌÓ‚‡ÊÂÌ¸. ÄÎÂ ‚ ‡ÒÔÂÍÚ‡ı Ì‡ÔflÏ¥‚
Ú‡ÌÒÎflˆ¥ª ‚Î‡‰ÌËı ÔÓ‚ÌÓ‚‡ÊÂÌ¸ ÙÂ‰ÂÓ‚‡ÌËÈ ÒÚ‡Ì

ÏÓÊÂ ‚ËÌËÍÌÛÚË ˜Ë, ÚÓ˜Ì¥¯Â Í‡ÊÛ˜Ë, ·ÛÚË ‚ËÓÍÂÏ-
ÎÂÌËÏ ‚Ì‡ÒÎ¥‰ÓÍ ·Û‰¸-flÍÓª Ú‡ÌÒÎflˆ¥ª. íÓÏÛ Ú¥Î¸ÍË ‚ÒÂ-
·¥˜ÌËÏ ‰ÓÒÎ¥‰ÊÂÌÌflÏ ÔË˜ËÌÌÓ-Ì‡ÒÎ¥‰ÍÓ‚Ëı Á‚’flÁÍ¥‚
ÏÓÊÌ‡ ‚ÒÚ‡ÌÓ‚ËÚË Ì‡ÔflÏ Ú‡ÌÒÎflˆ¥ª Ú‡ ÔËÓ‰Û ‚Î‡-
‰Ë. ç‡ÔËÍÎ‡‰, ÙÂ‰Â‡ˆ¥fl ÏÓÊÂ ·ÛÚË flÍ Ì‡ÒÎ¥‰ÍÓÏ
ÌËÁı¥‰ÌÓª Ú‡ÌÒÎflˆ¥ª, Ú‡Í ¥ ‰ÊÂÂÎÓÏ ‚ËÒı¥‰ÌÓª, ÚÓ·ÚÓ
‚Î‡‰‡ Ì‡ ˆ¸ÓÏÛ ¥‚Ì¥ ÏÓÊÂ ·ÛÚË flÍ ‰ÂÎÂ„Ó‚‡ÌÓ˛, Ú‡Í
¥ ÔÂ‚ËÌÌÓ˛. êÓÁ¯ËÂÌÌfl Ò‡ÏÓÒÚ¥ÈÌÓÒÚË Ó„‡Ì¥‚ ÙÂ-
‰Â‡ˆ¥ª Û ‚Ò¥ı ÒÙÂ‡ı ‰¥flÎ¸ÌÓÒÚË ÒÛ·’πÍÚ¥‚ ‰ÂÊ‡‚ÌÓª
‚Î‡‰Ë Á·ÎËÊÛπ ªı Á Ó„‡Ì‡ÏË ‰ÂÊ‡‚ÌÓª ‚Î‡‰Ë, ¥ Ì‡‚-
Ô‡ÍË, ‚ËÎÛ˜ÂÌÌfl Á¥ ÒÚ‡ÚÛÒÛ ÙÂ‰ÂÓ‚‡ÌËı ÒÛ·’πÍÚ¥‚ Á‡-
ÍÓÌÓ‰‡‚˜Ëı, ÒÛ‰Ó‚Ëı Ú‡ ‰ÂflÍËı ¥Ì¯Ëı ÙÛÌÍˆ¥È Á·ÎË-
ÊÛπ ªı Á ÏÛÌ¥ˆËÔ‡Î¥ÁÓ‚‡ÌËÏË Ó„‡Ì‡ÏË.

éÚÊÂ, ÏÓÊÂÏÓ „Ó‚ÓËÚË ÔÓ ¥ÁÌ¥ ÍÓÌˆÂÔˆ¥ª ÙÂ‰Â-
‡Î¥ÁÏÛ.

ñ¥ ÍÓÌˆÂÔˆ¥ª Á‡ ‡Ì‡ÎÓ„¥π˛ Á ÍÓÌˆÂÔˆ¥flÏË Ï¥ÒˆÂ‚Ó„Ó
Ò‡ÏÓ‚fl‰Û‚‡ÌÌfl ÏÓÊÌ‡ ÔÓÁÌ‡˜ËÚË flÍ: ‰Â„‡‰‡ˆ¥ÈÌ‡
(ÙÂ‰Â‡Î¥ÁÏ Á‚ÂıÛ) Ú‡ „‡‰‡ˆ¥ÈÌ‡ (ÙÂ‰Â‡Î¥ÁÏ ÁÌË-
ÁÛ) [5], ‰Â ÔÂ¯‡ – ˆÂ ÍÓÌˆÂÔˆ¥fl, ‚ ÓÒÌÓ‚¥ flÍÓª ‰ÓÏ¥-
ÌÛπ ¥‰Âfl π‰ËÌÓÒÚË ‚Î‡‰Ë, ‰ÊÂÂÎÓÏ flÍÓª π π‰ËÌËÈ
ÒÛ‚ÂÂÌÌËÈ Ì‡Ó‰; ‡ ‰Û„‡ – ˆÂ ÍÓÌˆÂÔˆ¥fl, ‚ ÓÒÌÓ‚¥
flÍÓª ‰ÓÏ¥ÌÛπ ¥‰Âfl π‰ÌÓÒÚË ‚Î‡‰Ë, ‰ÊÂÂÎÓÏ flÍÓª π
ÌÂÁ‡ÎÂÊÌ¥ „ÓÏ‡‰Ë Ú‡ ‚¥Î¸Ì¥ „ÓÏ‡‰flÌË. èË ˆ¸ÓÏÛ,

1 ∏ ˘Â Ó‰ËÌ ‰ÛÊÂ ‚‡ÊÎË‚ËÈ Ì‡ÔflÏÓÍ ÂÙÓÏ – Â-
ÙÓÏ‡ ·˛‰ÊÂÚÌÓ„Ó ÙÂ‰Â‡Î¥ÁÏÛ, Ó‰Ì‡Í ªª ‡Ì‡Î¥Á ‚Ë-
Ï‡„‡π, ·ÂÁ ÒÛÏÌ¥‚Û, ÓÍÂÏÓ„Ó ‰ÓÒÎ¥‰ÊÂÌÌfl. íÛÚ ÊÂ ‚‡ÚÓ
ÎË¯Â Á‡ÁÌ‡˜ËÚË, ˘Ó ÓÒÌÓ‚Ì¥ ÔÓÔÓÁËˆ¥ª ÔÓ‚’flÁ‡Ì¥ Á
˜¥ÚÍËÏ ÓÁÔÓ‰¥ÎÓÏ ÔÓ‰‡ÚÍÓ‚Óª ·‡ÁË Ï¥Ê ÙÂ‰Â‡ˆ¥π˛,
ÁÂÏÎflÏË ¥ ÍÓÏÛÌ‡ÏË; ÒÛÚÚπ‚ËÏ ÒÍÓÓ˜ÂÌÌflÏ Ù¥Ì‡ÌÒÓ-
‚Ó„Ó ‚Ë¥‚Ì˛‚‡ÌÌfl Ï¥Ê ÁÂÏÎflÏË („ÓËÁÓÌÚ‡Î¸ÌÓ„Ó); ‰¥π˛
ÒËÒÚÂÏË ‚Ë¥‚Ì˛‚‡ÌÌfl Ï¥Ê ÙÂ‰Â‡ˆ¥π˛ ¥ ÁÂÏÎflÏË (‚Â-
ÚËÍ‡Î¸ÌÓ„Ó) Ú¥Î¸ÍË ‰Îfl «ÌÓ‚Ëı» ÁÂÏÂÎ¸; ÒÍ‡ÒÛ‚‡ÌÌflÏ
ÒÔ¥Î¸ÌÓ„Ó Ù¥Ì‡ÌÒÛ‚‡ÌÌfl.
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ÍÛÎ¸ÚÛ¥. ä¥Ï ÚÓ„Ó, π Á‡„‡Î¸ÌÓ‚¥‰ÓÏËÏ, ̆ Ó Å‡‚‡¥fl
– π‰ËÌ‡ Á ÙÂ‰Â‡Î¸ÌËı ÁÂÏÂÎ¸, ˜ËÈ ÎflÌ‰Ú‡∂ ÔÓ„Ó-
ÎÓÒÛ‚‡‚ ÔÓÚË éÒÌÓ‚ÌÓ„Ó Á‡ÍÓÌÛ 1949 ., ‚‚‡Ê‡-
˛˜Ë, ˘Ó ‚ ˆ¸ÓÏÛ ÚÂÍÒÚ¥ «Ï‡ÎÓ ÙÂ‰Â‡Î¥ÁÏÛ».

çÂÁ‚‡Ê‡˛˜Ë Ì‡ ˆÂ, ÙÂ‰Â‡Î¸Ì¥ Á‡ÍÓÌË ÔÓ‚Ì¥Ò-
Ú˛ ‚ËÍÓÌÛ˛Ú¸Òfl Ì‡ ·‡‚‡Ò¸Í¥È ÚÂËÚÓ¥ª – ¥Ì‡Í¯Â
È ·ÛÚË ÌÂ ÏÓÊÂ. Å‡‚‡Ò¸Í‡ Á‡ Ì‡Ó‰ÊÂÌÌflÏ Ô‡Ú¥fl
ïëë Ï‡ÈÊÂ Á ÔÂ¯Ëı ÔÓ‚ÓπÌÌËı ÓÍ¥‚ Ô‡ˆ˛π ‡-
ÁÓÏ ¥Á Á‡„‡Î¸ÌÓÌ‡ˆ¥ÓÌ‡Î¸ÌÓ˛ ïÑë, ÌÂ ‚ËÒÛ‚‡˛˜Ë
ÊÓ‰ÌËı ‡‰ËÍ‡Î¸ÌËı ‰ÂÍÎ‡‡ˆ¥È. í‡Í ̆ Ó «ÓÍÂÏ¥¯-
Ì¥ÒÚ¸» Å‡‚‡¥ª Á‡Í¥ÔÎÂÌ‡ ‡‰¯Â ÏÂÌÚ‡Î¸ÌÓ, ‡ ÌÂ
‰ÓÍÛÏÂÌÚ‡Î¸ÌÓ. ÑÓ ÚÓ„Ó Ê ˆfl Ò‚Óπ¥‰Ì¥ÒÚ¸ Ì¥‚ÂÎ˛-
πÚ¸Òfl ÒÔ¥‚¥ÒÌÛ‚‡ÌÌflÏ Ì‡ ÚÂËÚÓ¥ª ÁÂÏÎ¥ Ú¸Óı ‚Ë-
‡ÁÌËı ¥ ÌÂÒıÓÊËı Ó‰Ì‡ Ì‡ Ó‰ÌÛ Â∂¥ÓÌ‡Î¸ÌËı Ú‡-
‰Ëˆ¥È – ëÔÓÍÓÌ‚¥˜ÌÓª Å‡‚‡¥ª, î‡ÌÍÓÌ¥ª Ú‡ ò‚‡·¥ª.

 åÓÊÎË‚Ó, ÙÂ‰Â‡ˆ¥fl ‚ ç¥ÏÂ˜˜ËÌ¥ ÓÚËÏ‡Î‡ Ì‡‰-
ÚÓ Ó˜Â‚Ë‰ÌÛ ÔÂÂ‚‡„Û ‚ Á‡ÍÓÌÓ‰‡‚˜¥È ÒÙÂ¥. á‡-
„‡Î¸Ì‡ ÚÂÌ‰ÂÌˆ¥fl ‰Ó Ó‰Ì‡ÍÓ‚ÓÒÚË ÔËÁ‚Ó‰ËÚ¸ ‰Ó
ÚÓ„Ó, ˘Ó ÒıÓÊÂ Â„ÛÎ˛‚‡ÌÌfl ÔËÒÛÚÌπ Ì‡‚¥Ú¸ Û ÚËı
ÒÙÂ‡ı, flÍ¥ Ì‡ÎÂÊ‡Ú¸ ‰Ó ‚ËÍÎ˛˜ÌÓª ÍÓÏÔÂÚÂÌˆ¥ª ÁÂ-
ÏÂÎ¸. í‡ÍÂ ÒÚ‡ÌÓ‚Ë˘Â ‚ ÔËÌˆËÔ¥ ÏÓÊÂ „Ó‚ÓËÚË
ÔÓ Á¥Î¥ÒÚ¸ ¥ ÒÛÒÔ¥Î¸ÒÚ‚‡, ¥ ÙÂ‰Â‡Î¥ÁÏÛ, ‡ÎÂ ‚Ó‰-
ÌÓ˜‡Ò π Ò‚¥‰˜ÂÌÌflÏ Á„‡Ò‡ÌÌfl ÌÂÓ·ı¥‰ÌÓ„Ó ÙÂ‰Â‡-

ÚË‚ÌÓ„Ó ÔÓˆÂÒÛ Ì‡‚¥Ú¸ Û „‡ÎÛÁ¥ «ÍÛÎ¸ÚÛÌÓ„Ó ÙÂ‰Â-
‡Î¥ÁÏÛ». ç¥ÏÂˆ¸Í¥ ÔÓÎ¥ÚËÍË È ÂÍÒÔÂÚË ÒÚÛ·Ó‚‡Ì¥
ÚËÏ, ˘Ó ÙÂ‰Â‡Î¥ÁÏ ‚Ú‡˜‡π ÒÛ·ÒÚ‡Ìˆ¥˛, «‚Ë‰Ëı‡-
πÚ¸Òfl». á‚¥‰ÒË ˜ËÒÎÂÌÌ¥ ‰ËÒÍÛÒ¥ª, ÒÔflÏÓ‚‡Ì¥ Ì‡ ‚¥-
‰ÊË‚ÎÂÌÌfl ÙÂ‰Â‡Î¥ÁÏÛ, ÔÓÒËÎÂÌÌfl ÈÓ„Ó ÍÓÌÍÛÂÌ-
ÚÌÓ„Ó ı‡‡ÍÚÂÛ. ñ¥ ‰ËÒÍÛÒ¥ª ÔÓ ÂÙÓÏÛ‚‡ÌÌfl
ÙÂ‰Â‡Î¥ÁÏÛ π ‚‡ÊÎË‚ËÏË Ì‡‚¥Ú¸ Û ÚÓÏÛ ‚ËÔ‡‰ÍÛ,
ÍÓÎË ‚ÓÌË ÌÂ ‚Â‰ÛÚ¸ (¥ ÌÂ ÔË‚Â‰ÛÚ¸) ‰Ó Í‡‰ËÌ‡Î¸-
ÌËı ÔÂÂÚ‚ÓÂÌ¸ Û ‰‡Ì¥È „‡ÎÛÁ¥. é‰Ì‡Í ‚ÓÌË ÓÊË‚-
Îfl˛Ú¸ ÙÂ‰Â‡ÚË‚ÌËÈ ÔÓˆÂÒ, ‡ ÌÓÏ‡Î¥ÁÓ‚‡Ì¥ÒÚ¸
ÔËÈÌflÚÚfl ¥¯ÂÌ¸ Û ˆ¥ÎÓÏÛ Á‡ıË˘‡π ÒÛÒÔ¥Î¸ÒÚ‚Ó ‚¥‰
Ì‡ÒÎ¥‰Í¥‚ ÔÓÒÔ¥¯ÌËı ¥ ¥ÁÍËı ‰¥È.

èÂÂÍÎ‡Î‡ ç‡Ú‡Îfl óÓÔ¥Ú‡

ÌÂÓ·ı¥‰ÌÓ Á‡Û‚‡ÊËÚË, ˘Ó Ú‡ÌÒÎflˆ¥ÈÌ¥ ‚Î‡‰Ì¥ ÔÂÂ-
ıÓ‰Ë ÔÓ‚’flÁ‡Ì¥ ÌÂ ÒÚ¥Î¸ÍË Á Í¥Î¸Í¥ÒÌËÏË, flÍ Á flÍ¥ÒÌËÏË
ÁÏ¥Ì‡ÏË, ÁÛÏÓ‚ÎÂÌËÏË ‚¥‰ÔÓ‚¥‰ÌËÏË ‰ÂÎÂ„Û‚‡ÌÌflÏË
‚Î‡‰ÌËı ÔÓ‚ÌÓ‚‡ÊÂÌ¸ ˘Ó‰Ó ÒÛÚÌÓÒÚË ‚Î‡‰Ë ‚¥‰ÔÓ-
‚¥‰ÌÓ„Ó ¥‚Ìfl.

ì ÔÓˆÂÒ¥ Â‡Î¥Á‡ˆ¥ª ‰Â„‡‰‡ˆ¥ÈÌÓª ÍÓÌˆÂÔˆ¥ª π‰Ë-
Ì‡ Á‡ Ò‚Óπ˛ ÒÛÚÌ¥ÒÚ˛ ‰ÂÊ‡‚Ì‡ ‚Î‡‰‡ Ú‡ÌÒÎ˛πÚ¸Òfl Á
ˆÂÌÚÛ Û ÌËÁı¥‰ÌÓÏÛ Ì‡ÔflÏ¥ Ì‡ ¥‚ÂÌ¸ ‡‰Ï¥Ì¥ÒÚ‡ÚË‚-
ÌËı Ó‰ËÌËˆ¸ – ÒÍÎ‡‰Ó‚Ëı ÙÂ‰Â‡ˆ¥ª Ú‡ ÚÂËÚÓ¥‡Î¸-
ÌËı „ÓÏ‡‰, flÍ¥ Á‰¥ÈÒÌ˛˛Ú¸ ªª, flÍ Ô‡‚ËÎÓ, ˜ÂÂÁ, ‚¥‰-
ÔÓ‚¥‰ÌËÏ ˜ËÌÓÏ ÎÂ„¥ÚËÏÓ‚‡Ì¥ Ó„‡ÌË ‚Î‡‰Ë ÒÛ·’πÍÚ¥‚
ÙÂ‰Â‡ˆ¥ª. ì ‡ÏÍ‡ı ̂ ¥πª ÍÓÌˆÂÔˆ¥ª ÒÛ·’πÍÚË ÙÂ‰Â‡ˆ¥ª
Ú‡ ªıÌ¥ Ó„‡ÌË ‚Î‡‰Ë Ì‡·Û‚‡˛Ú¸ ÎË¯Â ÔÂ‚ÌÓª Ô‡‚Ó-
‚Óª, Ó„‡Ì¥Á‡ˆ¥ÈÌÓª Ú‡ Ï‡ÚÂ¥‡Î¸ÌÓ-Ù¥Ì‡ÌÒÓ‚Óª ‡‚ÚÓ-
ÌÓÏ¥ª ‚ ÏÂÊ‡ı ÔÓ‚ÌÓ‚‡ÊÂÌ¸, ‚ËÁÌ‡˜ÂÌËı ªÏ Á‡ÍÓÌÓ-
‰‡‚ÒÚ‚ÓÏ. éÚÊÂ, ÒÛ·’πÍÚ ÙÂ‰Â‡ˆ¥ª Û ˆ¸ÓÏÛ ‚ËÔ‡‰ÍÛ π
Á‡ÒÓ·ÓÏ Á‰¥ÈÒÌÂÌÌfl Ì‡ ÔÓÏ¥ÊÌÓÏÛ ¥‚Ì¥ Ï¥Ê ‰ÂÊ‡-
‚Ó˛ Ú‡ Ï¥ÒˆÂ‚ËÏ Ò‡ÏÓ‚fl‰Û‚‡ÌÌflÏ ‰ÂÊ‡‚ÌËı ÙÛÌ-
Íˆ¥È ˘Ó‰Ó „ÓÏ‡‰Ò¸ÍËı ÒÔ‡‚, Á Ú¥π˛ ÎË¯Â ¥ÁÌËˆÂ˛,
˘Ó ˆ¥ ÙÛÌÍˆ¥ª Á‰¥ÈÒÌ˛˛Ú¸Òfl Á‡ ‰ÓÔÓÏÓ„Ó˛ ÒÔÂˆËÙ¥˜-
ÌËı, Ú‡Í Á‚‡ÌËı «‰ÂˆÂÌÚ‡Î¥ÁÓ‚‡ÌËı» ÒÛ·’πÍÚ¥‚, ÚÓ·ÚÓ
Ó„‡Ì¥‚ ‚Î‡‰Ë ÒÛ·’πÍÚ¥‚ ÙÂ‰Â‡ˆ¥ª, flÍ¥ ÔÓ ÒÛÚ¥ π Ó„‡-
Ì‡ÏË ‰ÂÊ‡‚ÌÓª ‚Î‡‰Ë Ì‡ ¥‚Ì¥ ÒÛ·’πÍÚ¥‚ ÙÂ‰Â‡ˆ¥ª.

íÓ‰¥ Û ÏÂÊ‡ı ‰ÂÊ‡‚Ë Á‰¥ÈÒÌÂÌÌfl ‚Î‡‰Ë ÒÛ·’πÍÚ‡ÏË
ÙÂ‰Â‡ˆ¥ª π ÛÌ¥Ù¥ÍÓ‚‡ÌÓ˛ ÒËÒÚÂÏÓ˛, ‡‰ÊÂ π‰ËÌÂ Á‡-
ÍÓÌÓ‰‡‚ÒÚ‚Ó Ô‡ÍÚË˜ÌÓ ÌÂ ‰ÓÔÛÒÍ‡π ÒÛÚÚπ‚Ëı Â∂¥ÓÌ‡Î¸-
ÌËı ‚¥‰Ï¥ÌÌÓÒÚÂÈ.

Ñ¥flÎ¸Ì¥ÒÚ˛ Ó„‡Ì¥‚ ‚Î‡‰Ë Ú‡ ÔÓÒ‡‰Ó‚Ëı ÓÒ¥· ÒÛ·’πÍ-
Ú¥‚ ÙÂ‰Â‡ˆ¥ª ‚ ‡ÏÍ‡ı ̂ ¥πª ÍÓÌˆÂÔˆ¥ª, ÚÓ·ÚÓ ªıÌ¥ ‚Î‡‰Ì¥
‰¥ª, Â„Î‡ÏÂÌÚÛ˛Ú¸Òfl Ú‡Í Á‚‡ÌËÏ «ÒÔÂˆ¥‡Î¸ÌÓ‰ÓÁ‚¥Î¸-
ÌËÏ ÔËÌˆËÔÓÏ», ‚¥‰ÔÓ‚¥‰ÌÓ ‰Ó flÍÓ„Ó Ó„‡ÌË ‚Î‡‰Ë
Ú‡ ÔÓÒ‡‰Ó‚¥ ÓÒÓ·Ë ÒÛ·’πÍÚ¥‚ ÙÂ‰Â‡ˆ¥ª «ÁÓ·Ó‚’flÁ‡Ì¥ ‰¥-
flÚË ÎË¯Â Ì‡ Ô¥‰ÒÚ‡‚¥, ‚ ÏÂÊ‡ı ÔÓ‚ÌÓ‚‡ÊÂÌ¸ Ú‡ Û ÒÔÓ-
Ò¥·, ˘Ó ·ÛÍ‚‡Î¸ÌÓ ÔÂÂ‰·‡˜ÂÌ¥ Á‡ÍÓÌÓ‰‡‚ÒÚ‚ÓÏ».

é„‡Ì¥Á‡ˆ¥fl ¥ ÙÛÌÍˆ¥ÓÌÛ‚‡ÌÌfl ÒÛ·’πÍÚ¥‚ ÙÂ‰Â‡ˆ¥ª ÔË
Ú‡ÍÓÏÛ Ô¥‰ıÓ‰¥ ‰Ó ÈÓ„Ó ÓÁÛÏ¥ÌÌfl ÏÓÊÎË‚Â Ì‡ ·Û‰¸-
flÍÓÏÛ, ‚ËÁÌ‡˜ÂÌÓÏÛ ‰ÂÎÂ„‡ÚÓÓÏ, ÚÓ·ÚÓ ÒÛ·’πÍÚÓÏ
‚Î‡‰Ë ‚Ë˘Ó„Ó ¥‚Ìfl, Ì‡ÔËÍÎ‡‰ ‰ÂÊ‡‚Ó˛, ÍÓÓÎÂÏ
ÚÓ˘Ó, Ó„‡Ì¥Á‡ˆ¥ÈÌÓÏÛ ¥‚Ì¥.

ì Â‡Î¥Á‡ˆ¥ª „‡‰‡ˆ¥ÈÌÓª ÍÓÌˆÂÔˆ¥ª ˜Ë ÍÓÌˆÂÔˆ¥ª
ÔËÓ‰ÌÓ„Ó ÙÂ‰Â‡Î¥ÁÏÛ (ÙÂ‰Â‡Î¥ÁÏ ÁÌËÁÛ):

∆  ‰ÂÊ‡‚‡ ÌÂ ÏÓÊÂ Ì‡‰‡‚‡ÚË Ô‡‚‡ ÒÛ·’πÍÚ‡Ï
ÙÂ‰Â‡ˆ¥ª Ì‡ Ò‡ÏÓ‚fl‰Û‚‡ÌÌfl, ‡ ÁÓ·Ó‚’flÁÛπÚ¸Òfl ÈÓ„Ó
Ú¥Î¸ÍË ‚ËÁÌ‡‚‡ÚË Ú‡ ∂‡‡ÌÚÛ‚‡ÚË, ÚÓÏÛ ̆ Ó Ò‡ÏÂ Ò‡ÏÓ‚-
fl‰Û‚‡ÌÌfl π ÔÂ‚ËÌÌÓ˛ ¥‰Âπ˛ Ò‡ÏÓÓ„‡Ì¥Á‡ˆ¥ª „ÓÏ‡‰
Û ÒÛ·’πÍÚË ÙÂ‰Â‡ˆ¥ª, ‡ ÓÚÊÂ, ÒÍÎ‡‰‡π ªıÌ˛ ÒÛÚÌ¥ÒÚ¸;

ОЛЕКСАНДР
СУШИНСЬКИЙ

ІДЕЯ
ФЕДЕРАЛІЗМУ

В КОНСТИТУЦІО-
НАЛІЗМІ
УКРАЇНИ
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ІРІНА БУСИ¢ІНА
НІМЕЦЬКИЙ
ФЕДЕРАЛІЗМ:
ІСТОРІЯ,
СУЧАСНИЙ СТАН,
ПОТЕНЦІАЛ
РЕФОРМУВАННЯ

– Ó„‡ÌË ‰ÂÊ‡‚ÌÓª ‚Î‡‰‡ Ú‡ Ó„‡ÌË ‚Î‡‰Ë ÒÛ·’-
πÍÚ¥‚ ÙÂ‰Â‡ˆ¥ª, ªıÌ¥ ÔÓÒ‡‰Ó‚¥ ÓÒÓ·Ë Ï‡˛Ú¸ ·ÛÚË ÁÓ-
·Ó‚’flÁ‡Ì¥ Ì‡ ÌÂÍÓÌÙÓÏÌÛ ÔÓ‚Â‰¥ÌÍÛ;

– ÒÛ·’πÍÚË ÙÂ‰Â‡ˆ¥ª, ªıÌ¥ Ó„‡ÌË Ú‡ ÔÓÒ‡‰Ó‚¥ ÓÒÓ-
·Ë Ï‡˛Ú¸ ‚Ë¥¯Û‚‡ÚË ÎË¯Â ÔËÚ‡ÌÌfl ‚Î‡ÒÌÓª ÍÓÏÔÂ-
ÚÂÌˆ¥ª, ‚ÓÎÓ‰¥˛˜Ë ˘Ó‰Ó ˆËı ÔËÚ‡Ì¸ ÌÂÓ·ı¥‰ÌËÏË, Ì‡-
Ò‡ÏÔÂÂ‰ Ô‡‚Ó‚Ó˛, Ó„‡Ì¥Á‡ˆ¥ÈÌÓ˛ Ú‡ Ï‡ÚÂ¥‡Î¸ÌÓ-
Ù¥Ì‡ÌÒÓ‚Ó˛, ‡‚ÚÓÌÓÏ¥flÏË ‚ ÏÂÊ‡ı ÔÓ‚ÌÓ‚‡ÊÂÌ¸, ‚ËÁ-
Ì‡˜ÂÌËı Á‡ÍÓÌÓ‰‡‚ÒÚ‚ÓÏ, flÍÂ Ó·ÏÂÊÛπ, ‡ ÌÂ ‰ÓÁ‚ÓÎflπ
Ò‚Ó·Ó‰Ë ÒÛ·’πÍÚ¥‚ ÙÂ‰Â‡ˆ¥ª;

– ‰¥flÎ¸Ì¥ÒÚ¸ Ó„‡Ì¥‚ Ú‡ ÔÓÒ‡‰Ó‚Ëı ÓÒ¥· ÒÛ·’πÍÚ¥‚ ÙÂ-
‰Â‡ˆ¥ª, ÚÓ·ÚÓ ªıÌ¥ ‚Î‡‰Ì¥ ‰¥flÌÌfl ‚ ‡ÏÍ‡ı ̂ ¥πª ÍÓÌˆÂÔ-
ˆ¥ª Û ÏÂÊ‡ı Ò‡ÏÓ‚fl‰ÌÓª ÍÓÏÔÂÚÂÌˆ¥ª Â„Î‡ÏÂÌÚÛ˛Ú¸-
Òfl Ú‡Í Á‚‡ÌËÏ «ÒÔÂˆ¥‡Î¸ÌÓ‰ÓÁ‚¥Î¸ÌËÏ ÔËÌˆËÔÓÏ ÙÂ-
‰Â‡ˆ¥ª», ‚¥‰ÔÓ‚¥‰ÌÓ ‰Ó flÍÓ„Ó Ó„‡ÌË Ú‡ ÔÓÒ‡‰Ó‚¥ ÓÒÓ-
·Ë ÒÛ·’πÍÚ¥‚ ÙÂ‰Â‡ˆ¥ª «ÁÓ·Ó‚’flÁ‡Ì¥ ‰¥flÚË ÎË¯Â Ì‡ Ô¥‰-
ÒÚ‡‚¥, ‚ ÏÂÊ‡ı ÔÓ‚ÌÓ‚‡ÊÂÌ¸ Ú‡ Û ÒÔÓÒ¥·, ˘Ó ÌÂ ÒÛÔÂ-
Â˜ËÚ¸ ÙÂ‰Â‡Î¸ÌÓÏÛ Á‡ÍÓÌÓ‰‡‚ÒÚ‚Û Ú‡ ·ÛÍ‚‡Î¸ÌÓ
ÔÂÂ‰·‡˜ÂÌ¥ Á‡ÍÓÌÓ‰‡‚ÒÚ‚ÓÏ ÙÂ‰Â‡ˆ¥ª».

äÓÌˆÂÔˆ¥fl ‰Û‡Î¥ÒÚË˜ÌÓ„Ó ÙÂ‰Â‡Î¥ÁÏÛ ÓÁ„Îfl‰‡πÚ¸-
Òfl ÚÓ‰¥, ÍÓÎË Ó„‡ÌË ‚Î‡‰Ë ÒÛ·’πÍÚ¥‚ ÙÂ‰Â‡ˆ¥ª ‚ËÍÓÌÛ-
˛Ú¸ Ó‰ÌÓ˜‡ÒÌÓ ̃ ‡ÒÚÍÛ ÙÛÌÍˆ¥È Ú‡ ÔÓ‚ÌÓ‚‡ÊÂÌ¸ ‰ÂÎÂ„Ó-
‚‡ÌËı flÍ ‰ÂÊ‡‚Ó˛, Ú‡Í ¥ ÒÛ·’πÍÚ‡ÏË Ï¥ÒˆÂ‚Ó„Ó Ò‡ÏÓ-

‚fl‰Û‚‡ÌÌfl. éÚÊÂ, ‰Û‡Î¥ÁÏ ÔÓÎfl„‡π Û ÔÓπ‰Ì‡ÌÌ¥ ÙÛÌÍˆ¥È
Ú‡ ÔÓ‚ÌÓ‚‡ÊÂÌ¸ ‰ÂÎÂ„Ó‚‡ÌËı «Á‚ÂıÛ» Ú‡ «ÁÌËÁÛ».

ÑÛ‡Î¥ÒÚË˜ÌËÈ ÒÚ‡ÚÛÒ ÒÛ·’πÍÚ¥‚ ÙÂ‰Â‡ˆ¥ª ÔÂ‚ÌËÏ
˜ËÌÓÏ ÓÁ‚’flÁÛπ ÔÓ·ÎÂÏË Ï¥ÊÒËÒÚÂÏÌËı ‚¥‰ÌÓÒËÌ, ‡ÎÂ
ÌÂ ÁÌ¥Ï‡π ÒÛÒÔ¥Î¸ÌËı ÔÓ·ÎÂÏ, ‡ Ú¥Î¸ÍË ˜‡ÒÚÍÓ‚Ó ªı
Á‡ÚÛ¯Ó‚Ûπ, ‚¥‰ÚÂÏ¥ÌÓ‚Ûπ ªı ‚Ë¥¯ÂÌÌfl ÚÓ˘Ó. éÍ¥Ï
ˆ¸Ó„Ó, ¥ ˘Ó, Ì‡ Ì‡¯ ÔÓ„Îfl‰, ÓÒÌÓ‚ÌÂ, Ú‡ÍËÈ ‰Û‡Î¥ÁÏ
ÒÚ‡ÚÛÒÛ, ‡ Ó·‡ÁÌÓ Í‡ÊÛ˜Ë – «Ï¥Ê ÍÓ‚‡‰ÎÓÏ ¥ ÏÓÎÓ-
ÚÓÏ», Ô‡ÍÚË˜ÌÓ, ÌÂ ‰ÓÔÛÒÍ‡π ÔÛ·Î¥˜ÌËı ‰ËÒÍÛÒ¥È Á‡-
„‡ÎÓÏ Ú‡ ‰ËÒÍÛÒ¥È Ï¥Ê ÒÛ·’πÍÚ‡ÏË ‚Î‡‰Ë Á ‡ÍÚÛ‡Î¸ÌËı
ÔÓ·ÎÂÏ flÍ Ï¥ÒˆÂ‚Ó„Ó, Ú‡Í ¥ ‰ÂÊ‡‚ÌÓ„Ó ÊËÚÚfl ÁÓÍÂ-
Ï‡, ‡ ‚¥‰Ú‡Í ¥ ÔÓ¯ÛÍÛ ÍÓÏÔÓÏ¥Ò¥‚ Ì‡ ‚Ò¥ı ÂÚ‡Ô‡ı: ‚¥‰
‚Ëfl‚ÎÂÌÌfl ‡Ê ‰Ó ÓÁ‚’flÁ‡ÌÌfl ÔÓ·ÎÂÏ. éÚÊÂ, ÔÓ·-
ÎÂÏÌÓ‚Ëfl‚Îfl˛˜‡ ÙÛÌÍˆ¥fl ‚Á‡πÏÓ‰¥ª ‚¥‰ÔÓ‚¥‰ÌËı ÒÛ·’-
πÍÚ¥‚ ÍÓÌÚÓÎ˛ ‚ Ú‡ÍËı ÛÏÓ‚‡ı, Ô‡ÍÚË˜ÌÓ, ÌÂ ÏÓÊÂ
·ÛÚË Á‰¥ÈÒÌÂÌ‡. á ¥Ì¯Ó„Ó ·ÓÍÛ, Ò‡Ï‡ ÔËÓ‰‡, ‡ Ú‡ÍÓÊ
¥ÒÚÓË˜ÌËÈ ‰ÓÒ‚¥‰ Á‡Ò‚¥‰˜Ûπ, ˘Ó ÌÂ˜¥ÚÍ¥ ÒËÒÚÂÏË, ÒËÒ-
ÚÂÏË Á ÓÁÏËÚËÏË ÏÂÊ‡ÏË Ì¥‚ÂÎ˛˛Ú¸Òfl, ‡ÒËÏ¥Î˛˛Ú¸-
Òfl Û Ì‡ÔflÏ¥ ÒËÎ¸Ì¥¯Óª Á ÌËı. íÓÏÛ, ÎÓ„¥˜ÌÓ ÏÓÊÌ‡
Ó˜¥ÍÛ‚‡ÚË, ˘Ó ‡Ì¥¯Â ˜Ë Ô¥ÁÌ¥¯Â Â‡Î¥Á‡ˆ¥fl ‰Û‡Î¥ÒÚË˜-
ÌÓª ÍÓÌˆÂÔˆ¥ª ÔËÁ‚Â‰Â ‡·Ó ‰Ó ÔÓ‚ÌÓ„Ó Ó‰ÂÊ‡‚ÎÂÌ-
Ìfl ÒÛ·’πÍÚ¥‚ ÙÂ‰Â‡ˆ¥ª, ‡·Ó, ˘Ó ÌÂ ÏÂÌ¯ ÈÏÓ‚¥ÌÓ, ‰Ó
ªıÌ¸Óª ÔÓ‚ÌÓª ‡‚ÚÓÌÓÏ¥Á‡ˆ¥ª Ú‡ ÒÛ‚ÂÂÌ¥Á‡ˆ¥ª.
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еталонний

(швайцарський)

федералізм

á‡Ò‡‰ÌË˜Ó˛ Û ‰ÂÊ‡‚ÓÚ‚ÓÂÌÌ¥ π ÓÔÚËÏ¥Á‡ˆ¥fl ÒÔ¥‚-
‚¥‰ÌÓ¯ÂÌÌfl Ï¥Ê Ó„‡Ì‡ÏË ‚Î‡‰Ë ÙÂ‰Â‡ˆ¥ª Ú‡ Ó„‡-
Ì‡ÏË ‚Î‡‰Ë ÒÛ·’πÍÚ¥‚ ÙÂ‰Â‡ˆ¥ª. üÍ ÒÔ¥‚‚¥‰ÌÓÒflÚ¸Òfl Û
¥π‡ı¥˜ÌÓÏÛ ÒÂÌÒ¥ Ó„‡ÌË ‰ÂÊ‡‚ÌÓª ‚Î‡‰Ë Ú‡ Ó„‡-
ÌË ‚Î‡‰Ë ÒÛ·’πÍÚ¥‚ ÙÂ‰Â‡ˆ¥ª?

ëÂÂ‰ ‚‡¥‡ÌÚ¥‚ ̃ Ë Ì‡‚¥Ú¸ ÏÓ‰ÂÎÂÈ ‚ËÒ‚¥ÚÎÂÌÌfl ̂ ¥πª
ÔÓ·ÎÂÏË Ì‡È·¥Î¸¯Óª Û‚‡„Ë Á‡ÒÎÛ„Ó‚Û˛Ú¸ Ú‡Í¥:

1. é„‡ÌË ‰ÂÊ‡‚ÌÓª ‚Î‡‰Ë Ú‡ Ó„‡ÌË ‚Î‡‰Ë ÒÛ·’-
πÍÚ¥‚ ÙÂ‰Â‡ˆ¥ª ‚ ¥π‡ı¥˜ÌÓÏÛ ÒÚ‡ÚÛÒ¥ – ˆÂ ÒÛ·’πÍÚË
Ó‰ÌÓ„Ó ÔÓfl‰ÍÛ ˜Ë Ó‰ÌÓ„Ó ¥‚Ìfl, ‡ ÚÓÏÛ ÒÔ¥‚‚¥‰ÌÓ-
ÒflÚ¸Òfl flÍ ÒÛ·’πÍÚË ÍÓÓ‰ËÌ‡ˆ¥ÈÌÓ„Ó (ÏÓÊÌ‡ ÔÓÁÌ‡˜Ë-
ÚË ˘Â flÍ ÍÓÌÚÍÓÌÚÓÎ¸ÌÓ„Ó) ÔÓfl‰ÍÛ.

2. é„‡ÌË ‰ÂÊ‡‚ÌÓª ‚Î‡‰Ë Ú‡ Ó„‡ÌË ‚Î‡‰Ë ÒÛ·’-
πÍÚ¥‚ ÙÂ‰Â‡ˆ¥ª ‚ ¥π‡ı¥˜ÌÓÏÛ ÒÚ‡ÚÛÒ¥ ÒÔ¥‚‚¥‰ÌÓÒflÚ¸Òfl
flÍ Ó„‡ÌË ¯Ë¯Óª Ú‡ ‚ÛÊ˜Óª ÍÓÏÔÂÚÂÌˆ¥ª, ¥ ‰Û„¥ Ô¥‰-
ÔÓfl‰ÍÓ‚‡Ì¥ ÔÂ¯ËÏ, ‡ ÚÓÏÛ ÒÔ¥‚‚¥‰ÌÓÒflÚ¸Òfl flÍ ÒÛ·’-
πÍÚË ÒÛ·Ó‰ËÌ‡ˆ¥ÈÌÓ„Ó (ÏÓÊÌ‡ ÔÓÁÌ‡˜ËÚË ˘Â flÍ ÏÂ-
Ú‡ÍÓÌÚÓÎ¸ÌÓ„Ó) ÔÓfl‰ÍÛ.

3. é„‡ÌË ‰ÂÊ‡‚ÌÓª ‚Î‡‰Ë Ú‡ Ó„‡ÌË ‚Î‡‰Ë ÒÛ·’-
πÍÚ¥‚ ÙÂ‰Â‡ˆ¥ª ‚Á‡πÏÓÔ¥‰ÔÓfl‰ÍÓ‚‡Ì¥ Ú¥Î¸ÍË ‚ ̃ ‡ÒÚËÌ¥
‚ËÍÓÌ‡ÌÌfl ‰ÂÎÂ„Ó‚‡ÌËı ÔÓ‚ÌÓ‚‡ÊÂÌ¸, ‡ ‚ ÛÒ¥ı ¥Ì¯Ëı
ÔËÚ‡ÌÌflı – ˆÂ ÒÛ·’πÍÚË Ó‰ÌÓ„Ó ÔÓfl‰ÍÛ.

äÓÊÌ‡ ¥Á Á‡ÁÌ‡˜ÂÌËı ÏÓ‰ÂÎÂÈ Ï‡π Ò‚Óª ÔÂÂ‚‡„Ë

Ú‡ ÌÂ‰ÓÎ¥ÍË. èÂ¯‡ ¥Á Ì‡‚Â‰ÂÌËı ÏÓ‰ÂÎÂÈ, flÍÛ ˘Â
ÏÓÊÂÏÓ ÔÓÁÌ‡˜ËÚË flÍ ÏÛÎ¸ÚË- ˜Ë Ì‡‚¥Ú¸ ÔÓÎ¥ÏÓ‰ÂÎ¸,
ÔÂÂ‰·‡˜‡π Ì‡È¯Ë¯Û Ò‡ÏÓÒÚ¥ÈÌ¥ÒÚ¸ ÒÚ‡ÚÛÒ¥‚ Ú‡ ÙÛÌ-
Íˆ¥ÓÌÛ‚‡ÌÌfl Ó„‡Ì¥‚ ‰ÂÊ‡‚ÌÓª ‚Î‡‰Ë Ú‡ Ó„‡Ì¥‚ ‚Î‡-
‰Ë ÒÛ·’πÍÚ¥‚ ÙÂ‰Â‡ˆ¥ª Û ÙÂ‰ÂÓ‚‡ÌÓÏÛ ÂÊËÏ¥. ÄÎÂ Á
ÏÂÚÓ˛ ÛÌËÍÌÂÌÌfl ÒÛ‚ÂÂÌ¥Á‡ˆ¥ª ÒÛ·’πÍÚ¥‚ ‚Î‡‰ÌËı ÔÓ‚-
ÌÓ‚‡ÊÂÌ¸, flÍ¥ ÙÛÌÍˆ¥ÓÌÛ˛Ú¸ Û ‡ÏÍ‡ı Ú‡ÍÓª ÏÓ‰ÂÎ¥, ‚
ªıÌ¥ ÒÚ‡ÚÛÒË ÌÂÓ·ı¥‰ÌÓ ¥Ï‡ÌÛ‚‡ÚË ÔËÌˆËÔË ÍÓÌÚÍÓÌ-
ÚÓÎ˛, Á‡·ÂÁÔÂ˜Ë‚¯Ë ÔË ˆ¸ÓÏÛ Á‡ Ì‡Ó‰ÓÏ Â‡Î¸ÌÛ
Á‰‡ÚÌ¥ÒÚ¸ Â‡Î¥Á‡ˆ¥ª ÏÂÚ‡ÍÓÌÚÓÎ¸ÌËı ÙÛÌÍˆ¥È Ú‡ ÔÓ‚-
ÌÓ‚‡ÊÂÌ¸. ôÓ‰Ó ‰‚Óı ¥Ì¯Ëı ÏÓ‰ÂÎÂÈ, ÚÓ ‚ÓÌË ÔÂÂ‰-
·‡˜‡˛Ú¸ ÔÂ‚ÌÛ ÒÚÛÔ¥Ì¸, ÏÓÊÌ‡ ˘Â ÒÍ‡Á‡ÚË, ÚflÊ¥˛Ú¸ ‰Ó
‚ÂÚËÍ‡Î¥Á‡ˆ¥ª ÒËÒÚÂÏË ‚Î‡‰Ë Á Ô¥‰ÔÓfl‰ÍÛ‚‡ÌÌflÏ Ó-
„‡Ì‡Ï ‰ÂÊ‡‚ÌÓª ‚Î‡‰Ë Ó„‡Ì¥‚ ‚Î‡‰Ë ÒÛ·’πÍÚ¥‚ ÙÂ‰Â-
‡ˆ¥ª. ì ‡ÏÍ‡ı ˆËı ÏÓ‰ÂÎÂÈ Ó„‡Ì ‚Ë˘Ó„Ó Ô¥‰ÔÓfl‰-
ÍÛ‚‡ÌÌfl ÚflÊ¥π Ì‡‰ ÛÒ¥Ï‡ ¥Ì¯ËÏË Ó„‡Ì‡ÏË ÌËÊ˜Ó„Ó
Ô¥‰ÔÓfl‰ÍÛ‚‡ÌÌfl, ÚÓÏÛ ÈÓÏÛ ÔËÚ‡Ï‡ÌÌ¥¯¥ ÎÂ„ÍÓ Â‡-
Î¥ÁÓ‚Û‚‡Ì¥ ÏÂÚ‡ÍÓÌÚÓÎ¸Ì¥ ÙÛÌÍˆ¥ª Ú‡ ÔÓ‚ÌÓ‚‡ÊÂÌÌfl,
flÍ¥ ÎÂ„ÍÓ ‚Ú¥Î˛˛Ú¸Òfl, ‡ÎÂ Ô‡ÍÚË˜ÌÓ ÌÂ ÒÚ‚Ó˛˛Ú¸ ÛÏÓ‚
‰Îfl ÍÓÏÔÓÏ¥Ò¥‚.

èÓ„ÓÎÓ¯ÂÌÌfl ìÍ‡ªÌÓ˛ ÌÂÁ‡ÎÂÊÌÓÒÚË ÓÁÌ‡ÏÂÌÛ-
‚‡ÎÓÒfl Ú‡ÍÓÊ ¥ ‚¥‰ÏÓ‚Ó˛ ‚¥‰ ‰ÓÍÚËÌË „Â„ÂÏÓÌ¥ª ÔÂ‰-
ÒÚ‡‚ÌËˆ¸ÍÓ„Ó Ó„‡ÌÛ ‚Î‡‰Ë Ì‡‰ ÛÒ¥Ï‡ ‰ÂÊ‡‚ÌËÏË
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СУШИНСЬКИЙ
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АНДРІЙ КИРЧІВ
ЕТАЛОННИЙ
(ШВАЙЦАРСЬКИЙ)
ФЕДЕРАЛІЗМ

* ÖÍÒÔÓÌ‡Ú ÇËÒÚ‡‚ÍË ÑÓÒfl„ÌÂÌ¸ Ö‚ÓÔÂÈÒ¸ÍÓ„Ó
èÓÎ¥ÚË˜ÌÓ„Ó ÉÓÒÔÓ‰‡ÒÚ‚‡

* ÇËÓ·ÌËˆÚ‚Ó – ò‚‡Èˆ‡¥fl
* ê¥Í ‚ËÔÛÒÍÛ – 1291
* äÓÌÒÚÛÍÚË‚Ì¥ ÓÒÓ·ÎË‚ÓÒÚ¥ – 26 ‡‚ÚÓÌÓÏÌËı

ÏÓ‰ÛÎ¥‚, ˜ÓÚËËÏÓ‚Ì‡ Ô‡ÌÂÎ¸ ÍÂÛ‚‡ÌÌfl.

Ñãü èéóÄíäì – ÑÇß çÖÇÖãàóäß ßãûëíêÄñß∫
…Вулицею Львова спекотного лiтнього дня йшов

собi молодий чоловiк. Полiтично стурбованi перехожi
безпомилково впiзнавали у ньому одного з 450 народ-
них обранцiв, либонь iз тих, приречених на бодай два-
три парламентських термiни. Та увагу привертав не
стiльки сам достойник (набачилися в найрiзноманiтнi-
ших iпостасях i комбiнацiях!), скiльки його футболка, вiр-
нiше те, що на нiй красувалося. На темно-синьому три-
котажному тлi в ореолi золотавих ЕСiвських зiрочок спо-
чивав червоний iз бiлим хрестом усерединi силует мапи
Швайцарiї. А пiд усiм цим – напис, запозичений iз доб-
ре знаної завсiдниками номерiв захiдних готелiв карт-
ки, котру зазвичай перед сном вiшається на зовнiшню
клямку дверей: «Do not disturb» («Не турбувати»). І якось
раптово всiм нутром вiдчулося, як одного прекрасного

вечора, йдучи до сну, 78 вiдсоткiв населення «малень-
кого европейського глитая» (як iнодi дозволяють собi
дражнити неприступну Конфедерацiю деякi еврожовтi
ЗМІ) вивiсили цi картки на дверях своїх майже iграшко-
вих гольцбавних будиночкiв i замкнулися на всi засуви
перед самiсiньким носом нетерпеливої Спiвдружнос-
ти. «Вони проголосували дверима», – скрушно комен-
туватимуть вранцi наступного дня результати застосу-
вання прямої демократiї у сусiда европейськi агенцiї
новин, навiть не намагаючись приховати негативних
емоцiй похмiлля вiд ейфорiї переможного крокування
в усiх напрямках Старого континенту…

…Чи бували Ви коли-небудь у Бернi? Якщо нi, то пе-
ребуваючи у цьому чудовому «ведмежому» побратимi
Берлiна з дещо редукованим iменем, неодмiнно звер-
нiть увагу на цiкавий факт: уздовж всiх центральних ву-
лиць на фасадах будинкiв ряснiють рiзнобарвнi знаме-
на. Це зовсiм не карнавальне розмаїття – штандарти
всiх 26 кантонiв, якi всюди i повсякчас нагадують меш-
канцям i гостям обраної плебiсцитом 1848 року столи-
цi Конфедерацiї про її суто представницьке функцiо-
нальне призначення.

Ó„‡Ì‡ÏË Ú‡ ‰ÂÍÎ‡‡ˆ¥π˛ Á‰¥ÈÒÌÂÌÌfl ‰ÂÊ‡‚ÌÓª ‚Î‡-
‰Ë Á‡ ÔËÌˆËÔÓÏ ªª ÓÁÔÓ‰¥ÎÛ Ì‡ Á‡ÍÓÌÓ‰‡‚˜Û, ‚ËÍÓ-
Ì‡‚˜Û Ú‡ ÒÛ‰Ó‚Û. ÄÎÂ ‚ ÓÒÌÓ‚¥ ˆ¥πª ‚¥‰ÏÓ‚Ë, flÍ‡, Ì‡
Ì‡¯ ÔÓ„Îfl‰, ·ÛÎ‡ Á‡ÍÓÌÓÏ¥ÌËÏ Ì‡ÒÎ¥‰ÍÓÏ ÔÂ‚‡Î˛-
‚‡ÌÌfl Û ÒÛÒÔ¥Î¸ÒÚ‚¥ Ó‰Ì¥πª Á ‰‚Óı ¥‰ÂÈ: ÏÓÌÓ- Ú‡ ÔÓÎ¥-
‚Î‡‰Ë, flÍ¥ Á‰¥ÈÒÌ˛˛Ú¸Òfl Ì‡ Á‡Ò‡‰‡ı ÏÓÌ¥ÁÏÛ ˜Ë (Ú‡)
ÔÓÎ¥ÁÏÛ. Ç‡ıÓ‚Û˛˜Ë ÚÂ, ˘Ó ‰Ó ÔÓ„ÓÎÓ¯ÂÌÌfl ÌÂÁ‡-
ÎÂÊÌÓÒÚË ‰ÓÏ¥ÌÛ˛˜Ó˛ ·ÛÎ‡ ¥‰Âfl ÏÓÌÓ‚Î‡‰Ë Ì‡ Á‡Ò‡-
‰‡ı ÏÓÌ¥ÁÏÛ, Á‡ÍÓÌÓÏ¥ÌËÏ ‰Îfl ìÍ‡ªÌË ·ÛÎÓ Ì‡ÒÚ‡Ì-
Ìfl «‰Ó·Ë» ÔÓÎ¥ÁÏÛ ‡Ì‡ÎÓ„¥˜ÌÓ flÍ ¥ ‰Îfl ÍÓÎË¯Ì¸Ó„Ó
ëëëê.

êÓÁÏÂÊÛ‚‡ÌÌfl ‚Î‡‰ÌËı ÔÓ‚ÌÓ‚‡ÊÂÌ¸ Â‡Î¥ÁÛπÚ¸Òfl
‚¥‰ÔÓ‚¥‰ÌËÏË ÒÛ·’πÍÚ‡ÏË ÒËÒÚÂÏË ÒÚËÏÛ‚‡Ì¸ ¥ ÔÓ-
ÚË‚‡„. ñËÏË ÒÛ·’πÍÚ‡ÏË, Á‡ äÓÌÒÚËÚÛˆ¥π˛ ìÍ‡ªÌË, π
Ì‡Ó‰, ‰ÂÊ‡‚Ì‡ ‚Î‡‰‡ Ú‡ Ï¥ÒˆÂ‚Â Ò‡ÏÓ‚fl‰Û‚‡ÌÌfl,
flÍ¥, ‚¥‰ÔÓ‚¥‰ÌÓ, flÍ ·ÂÁÔÓÒÂÂ‰Ì¸Ó, Ú‡Í ¥ ÙÛÌÍˆ¥ÓÌ‡Î¸ÌÓ
‚ÍÎ˛˜‡˛Ú¸ ÇÂıÓ‚ÌÛ ê‡‰Û ìÍ‡ªÌË, èÂÁË‰ÂÌÚ‡ ìÍ‡-
ªÌË, ä‡·¥ÌÂÚ å¥Ì¥ÒÚ¥‚ ìÍ‡ªÌË, ˆÂÌÚ‡Î¸Ì¥ Ú‡ Ï¥ÒˆÂ‚¥
Ó„‡ÌË ‚ËÍÓÌ‡‚˜Óª ‚Î‡‰Ë, äÓÌÒÚËÚÛˆ¥ÈÌËÈ ëÛ‰ ìÍ‡-
ªÌË, ÇÂıÓ‚ÌËÈ ëÛ‰ ¥ ÒËÒÚÂÏÛ ÒÛ‰¥‚ Á‡„‡Î¸ÌÓª ˛ËÒ-
‰ËÍˆ¥ª ìÍ‡ªÌË Ú‡ Ó„‡ÌË Ï¥ÒˆÂ‚Ó„Ó Ò‡ÏÓ‚fl‰Û‚‡ÌÌfl.

ôÓ‰Ó ÒÛ˜‡ÒÌÓª ÛÍ‡ªÌÒ¸ÍÓª ÏÓ‰ÂÎ¥, ÚÓ ÌËÁÍ‡ ÒÚ‡-
ÚÂÈ (˜.2 ÒÚ.5, ÒÚ.7, Ô.15 ÒÚ.92) ˜ËÌÌÓª äÓÌÒÚËÚÛˆ¥ª ìÍ‡ª-

ÌË flÍ ‚Ë‡ÊÂÌÌfl ̨ ÒÌ‡ÚÛ‡Î¥ÒÚÒ¸ÍÓª ¥‰Âª ‚Î‡‰Ë π ÔÂÂ-
‰ÛÏÓ‚Ó˛ ‰Îfl ÙÓÏÛ‚‡ÌÌfl ‚¥‰ÔÓ‚¥‰ÌËı ¥‚Ì¥‚ ÏÛÌ¥ˆË-
Ô‡Î¸ÌÓ„Ó (Ò‡ÏÓ‚fl‰ÌÓ„Ó) Ô‡‚‡. èÓ-ÔÂ¯Â, Ì‡ ‰Â-
Ê‡‚ÌÓÏÛ ¥‚Ì¥ – ÓÒÌÓ‚ Á‡ÍÓÌÓ‰‡‚ÒÚ‚‡ (Ô.15 ÒÚ.92 äÓÌ-
ÒÚËÚÛˆ¥ª ìÍ‡ªÌË), ¥, ÔÓ-‰Û„Â, ÒÚ‡ÚÛÚ¥‚ ÓÍÂÏËı ÒÛ·’πÍ-
Ú¥‚ ̃ Ë Ú‡Í Á‚‡ÌËı «ÏÛÌ¥ˆËÔ‡Î¸ÌËı ÍÓÌÒÚËÚÛˆ¥È». ç‡ Ô¥‰-
ÒÚ‡‚¥ ˆ¸Ó„Ó ÏÓÊÌ‡ ÔËÔÛÒÚËÚË, ˘Ó ˆÂ ÒÚ‚Ó˛π ÛÏÓ‚Ë
‰Îfl ÙÂ‰Â‡Î¥Á‡ˆ¥ÈÌËı ÔÓˆÂÒ¥‚ ‚ ‡ÒÔÂÍÚ¥ «ÙÂ‰Â‡Î¥Á-
ÏÛ ÁÌËÁÛ». ÄÎÂ ¥Ì¯¥ ÌÓÏË (˜.2 ÒÚ.19, Ô.30 ÒÚ.85, ˜.3
ÒÚ.140, ˜.3 ÒÚ.141, ˜.3 ÒÚ.143 ÚÓ˘Ó) äÓÌÒÚËÚÛˆ¥ª ìÍ‡ªÌË
Ú‡ fl‰ ÒÚ‡ÚÂÈ á‡ÍÓÌÛ ìÍ‡ªÌË «èÓ Ï¥ÒˆÂ‚Â Ò‡ÏÓ‚fl-
‰Û‚‡ÌÌfl ‚ ìÍ‡ªÌ¥» π ‚Ú¥ÎÂÌÌflÏ ÓÍÚÓªÒÚË˜ÌÓª ¥‰Âª ‚Î‡-
‰Ë. ñÂ ÁÌ‡˜ËÚ¸, ̆ Ó Ì‡ˆ¥ÓÌ‡Î¸ÌËÈ Á‡ÍÓÌÓ‰‡‚Âˆ¸ ̆ Â ÌÂ
‚ËÁÌ‡˜Ë‚Òfl Á Ì‡ÔflÏÓÏ ÓÁ‚ËÚÍÛ ÛÍ‡ªÌÒ¸ÍÓ„Ó ÍÓÌÒÚË-
ÚÛˆ¥ÓÌ‡Î¥ÁÏÛ. éÚÊÂ, ˆÂ ÔËÚ‡ÌÌfl ÔÓÎ¥ÚË˜ÌÓ„Ó ‚Ë·ÓÛ.

ñ¥Í‡‚ËÏ ‚ ‡ÒÔÂÍÚ¥ ÔÓÛ¯ÂÌËı ÔËÚ‡Ì¸ π ÒÛ˜‡ÒÌ‡
ÍÓÌÒÚËÚÛˆ¥ÈÌ‡ ÏÓ‰ÂÎ¸ ìÍ‡ªÌË, ‰Â Ì‡ ¥‚Ì¥ Â∂¥ÓÌ‡Î¸-
ÌÓ„Ó ı‡‡ÍÚÂÛ ÒÛ·’πÍÚ¥‚ – Ó·Î‡ÒÚ¸ Ú‡ ‡ÈÓÌ – ÔÓπ‰-
Ì‡Ì¥ ¥ÁÌ¥ ÏÓ‰ÂÎ¥. í‡Í, ‚¥‰ÔÓ‚¥‰Ì¥ ‰ÂÊ‡‚Ì¥ ‡‰Ï¥Ì¥ÒÚ‡ˆ¥ª
˜‡ÒÚÍÓ‚Ó ‚¥‰ÔÓ‚¥‰‡˛Ú¸ ‰Û‡Î¥ÒÚË˜Ì¥È ÏÓ‰ÂÎ¥, ‚ÓÌË Ï‡-
˛Ú¸ ÒÚ‡ÚÛÒ Ï¥ÒˆÂ‚Ëı Ó„‡Ì¥‚ ‚ËÍÓÌ‡‚˜Óª ‚Î‡‰Ë Ú‡ ÔÓ-
π‰ÌÛ˛Ú¸ ÈÓ„Ó Á ‰ÂÎÂ„Ó‚‡ÌËÏË ÙÛÌÍˆ¥flÏË Ï¥ÒˆÂ‚Ó„Ó
Ò‡ÏÓ‚fl‰Û‚‡ÌÌfl. í‡ÍËÈ ‰Û‡Î¥ÁÏ ÒÚ‡ÚÛÒÛ Ï¥ÒˆÂ‚Ëı ‰Â-
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íêéòäà ßëíéêß∫ á ÑéèéÇçÖççüåà
ß ÇßÑëíìèÄåà

На початку I ст. до Р.Х. першi кельтськi племена гель-
вецiйцiв перекочовують iз Пiвденної Нiмеччини на Цен-
тральне Плато. Вони продовжують рухатись на захiд,
аж поки безпосередньо не стикаються iз римлянами.
У 58 р. до Р.Х. вiйська Юлiя Цезаря остаточно витiсни-
ли гельвецiйцiв на Центральне Плато.

Пiсля цього територiя, зайнята гельвецiйцями, ста-
ла частиною Римської Імперiї. У цей перiод розвиток
набув особливої активности. Територiя вкрилася ме-
режею дорiг, почали зростати мiста, зокрема Авентi-
кум (тепер Авенш) та Ав¶уста Раврiка (тепер О¶ст), пiд-
нялася культура землеробства.

Пiсля перiоду романiзацiї на територiю Швайцарiї
прийшли ¶ерманськi племена, мовне розмаїття яких не-
абияким чином вiдбилося на сучаснiй багатомовности
країни, але до цього ми ще повернемося окремо.

 Навернутi у християнство бур¶унди осiли на заходi i
були швидко асимiльованi римлянами, в тому числi i
мовно. Схожа доля спiткала i племена ломбардiв (лон-
¶обардiв), якi оселилися на пiвднi нинiшньої Швайца-
рiї. Та наймасовiшими iммi¶рантами виявилися алема-
ни, якi зайняли простiр помiж Райном та Ааре. До певної

мiри нинiшнi рето-романцi своєю iдентичнiстю можуть
завдячувати байдужости домiнуючих тодi алеманiв до
проблем асимiлювання Ретiї (нинiшнiй кантон ¢рiзон чи
¢раубюнден). Не слiд, звичайно ж, недооцiнювати i факт
внутрiшнього опору процесовi асимiляцiї населення
цього клаптика швайцарської землi, яке донесло успад-
кованi вiд предкiв колорит та автентику своєї мови до
наших днiв. Етнос, колись розпорошений на просторах
Пiвденного Тиролю, Форарльбер¶а та Фрiулi, у перiод
Середньовiччя вiдiйшов у високогiрнi долини Грiзона,
щоб автономiзуватися i зберегти себе для прийдешнiх
поколiнь. Без цього могутнього iнстинкту самозбере-
ження рето-романськi дiалекти було б швидко поглину-
тi основними довколишнiми мовними групами.

Таким чином було сформовано основу нинiшньої чо-
тиримовности: у римськiй та бур¶ундськiй зонах осiд-
лости розмовна латина трансформувалася у франко-
прованський дiалект, а зайнятi алеманами ре¶iони до
900 р.Б. стали повнiстю нiмецькомовними. Мешканцi
долин на пiвднi обрали для спiлкування галло-iталiйськi
ломбардськi дiалекти, в той час як в горах ¢рiзону про-
довжувала звучати рето-романська мова.

У XIII-му столiттi на територiю, де нинi знаходяться
кантони Урi, Швiц, Об- та Нiдвальден (тодi – Унтерваль-

Ê‡‚ÌËı ‡‰Ï¥Ì¥ÒÚ‡ˆ¥È Ù‡ÍÚË˜ÌÓ ‚Ë‚Ó‰ËÚ¸ ªı Á‡ ÏÂÊ¥
ÔÓÎ¥ÚË˜ÌÓ ‡ÍÚË‚ÌËı ÒÛ·’πÍÚ¥‚ Á‰¥ÈÒÌÂÌÌfl ‚Î‡‰Ë. ñÂ ̃ ¥ÚÍÓ
‚¥‰ÒÚÂÊÛπÚ¸Òfl Û ªıÌ¥È ‰¥flÎ¸ÌÓÒÚË, Ì‡ÔËÍÎ‡‰, ·˛‰ÊÂ-
ÚË ÚÂËÚÓ¥‡Î¸ÌËı Ó‰ËÌËˆ¸ Á‡Ú‚Â‰ÊÛ˛Ú¸ ‚¥‰ÔÓ‚¥‰Ì¥
‡‰Ë, ‚¥‰ÌÂÒÂÌ¥ ‚¥‰ÔÓ‚¥‰ÌËÏ Á‡ÍÓÌÓÏ ‰Ó ÒÛ·’πÍÚ¥‚ Ï¥Ò-
ˆÂ‚Ó„Ó Ò‡ÏÓ‚fl‰Û‚‡ÌÌfl, ‡ÎÂ ÓÁÓ·Îfl˛Ú¸ ÈÓ„Ó Ú‡
‚ËÍÓÌÛ˛Ú¸ ‚¥‰ÔÓ‚¥‰Ì¥ Ï¥ÒˆÂ‚¥ ‰ÂÊ‡‚Ì¥ ‡‰Ï¥Ì¥ÒÚ‡ˆ¥ª.
íÓ·ÚÓ Ï‡πÏÓ «ÌÂÔÓÙÂÒ¥ÈÌËÈ» ÔÂ‰ÒÚ‡‚ÌËˆ¸ÍËÈ Ó-
„‡Ì Ï¥ÒˆÂ‚Ó„Ó Ò‡ÏÓ‚fl‰Û‚‡ÌÌfl Ú‡ Ô‡ÍÚË˜ÌÓ ÌÂÁ‡ÎÂÊ-
ÌËÈ ‚¥‰ Ì¸Ó„Ó «ÔÓÙÂÒ¥ÈÌËÈ» Ó„‡Ì ‚ËÍÓÌ‡‚˜Óª ‚Î‡-
‰Ë. ì ˆ¥È ÒËÚÛ‡ˆ¥ª Ì‡ÎÂÊÌÓ ÔÂ‰ÒÚ‡‚ËÚË Ú‡ Á‡ıËÒÚËÚË
¥ÌÚÂÂÒË „ÓÏ‡‰ Ì‡ Â∂¥ÓÌ‡Î¸ÌÓÏÛ ¥‚Ì¥ Ô‡ÍÚË˜ÌÓ Ì¥-
ÍÓÏÛ, ‡‰ÊÂ Ï¥ÒˆÂ‚¥ ‰ÂÊ‡‚Ì¥ ‡‰Ï¥Ì¥ÒÚ‡ˆ¥ª ‚Ì‡ÒÎ¥‰ÓÍ
ÔËÌ‡ÎÂÊÌÓÒÚË ‰Ó ÒÚÓ„Ó ÒÛ·Ó‰ËÌÓ‚‡ÌÓª ÒËÒÚÂÏË
Ó„‡Ì¥‚ ‚ËÍÓÌ‡‚˜Óª ‚Î‡‰Ë Ì‡Ò‡ÏÔÂÂ‰ ‚ËÍÓÌÛ˛Ú¸ ¥-
¯ÂÌÌfl ‚Ë˘ÂÒÚÓfl˘Ëı Ó„‡Ì¥‚ ‚Î‡‰Ë, ÚÓÏÛ ‚ËÒÚÛÔËÚË
ÂÙÂÍÚË‚ÌËÏË ÂÎÂÏÂÌÚÓÏ ÒËÒÚÂÏË ÒÚËÏÛ‚‡Ì¸ Ú‡ ÔÓ-
ÚË‚‡„ (ÍÓÌÚÓÎ¸ÌÓª ‚Î‡‰Ë) Ì¥ ‰Â-˛Â, Ì¥ ‰Â-Ù‡ÍÚÓ ÌÂ
ÏÓÊÛÚ¸. ñÂ ˆ¥ÎÍÓÏ ÎÓ„¥˜ÌÓ, ‡‰ÊÂ Û Ò¸Ó„Ó‰Ì¥¯Ì¸ÓÏÛ
ÒÚ‡ÚÛÒ¥, ‚ËÁÌ‡˜ÂÌÓÏÛ ˜ËÌÌÓ˛ äÓÌÒÚËÚÛˆ¥π˛ ìÍ‡ªÌË
Ú‡ ‚¥‰ÔÓ‚¥‰ÌËÏ Á‡ÍÓÌÓÏ, Ï¥ÒˆÂ‚ËÏ ‰ÂÊ‡‚ÌËÏ ‡‰Ï¥-
Ì¥ÒÚ‡ˆ¥flÏ flÍ Ï¥ÒˆÂ‚ËÏ Ó„‡Ì‡Ï ‚ËÍÓÌ‡‚˜Óª ‚Î‡‰Ë ÌÂ
‚Î‡ÒÚË‚‡ ÙÛÌÍˆ¥fl ÓÔÓÌÂÌÚ‡ ˘Ó‰Ó Ó„‡Ì¥‚ ‰ÂÊ‡‚ÌÓª

‚Î‡‰Ë Á‡„‡ÎÓÏ Ú‡ Ì‡Ò‡ÏÔÂÂ‰ ̆ Ó‰Ó ä‡·¥ÌÂÚÛ å¥Ì¥ÒÚ¥‚
ìÍ‡ªÌË Ú‡ ̂ ÂÌÚ‡Î¸ÌËı Ó„‡Ì¥‚ ‚ËÍÓÌ‡‚˜Óª ‚Î‡‰Ë. ñÂ
ÁÌ‡˜ËÚ¸, ̆ Ó ÒÛ˜‡ÒÌ‡ ÍÓÌÒÚËÚÛˆ¥ÈÌ‡ ÏÓ‰ÂÎ¸ ÛÍ‡ªÌÒ¸ÍÓ„Ó
ÍÓÌÒÚËÚÛˆ¥ÓÌ‡Î¥ÁÏÛ Ô‡ÍÚË˜ÌÓ ÌÂ ÔÂÂ‰·‡˜‡π ¥ÏÔÂ‡-
ÚË‚ÌÓ Ó„‡Ì¥ÁÓ‚‡ÌËı ÒÛ·’πÍÚ¥‚ ÔÂ‰ÒÚ‡‚ÎÂÌÌfl Â∂¥ÓÌ‡Î¸-
ÌËı ¥ÌÚÂÂÒ¥‚ Û ‚¥‰ÌÓÒËÌ‡ı Á èÂÁË‰ÂÌÚÓÏ ìÍ‡ªÌË Ú‡
Ó„‡Ì‡ÏË ‰ÂÊ‡‚ÌÓª ‚Î‡‰Ë. áÓÁÛÏ¥ÎÓ, ˘Ó ÒËÒÚÂÏ‡
Ó„‡Ì¥‚ Ï¥ÒˆÂ‚Ó„Ó Ò‡ÏÓ‚fl‰Û‚‡ÌÌfl Ì¥ ‰Â-Ù‡ÍÚÓ, Ì¥ ‰Â-
˛Â ÌÂ ÏÓÊÛÚ¸ ‚ËÍÓÌ‡ÚË ˆ¥πª ‚‡ÊÎË‚Óª Ï¥Ò¥ª.

ßÌÍÓÎË ‚ ÒÂÂ‰Ó‚Ë˘¥ flÍ ÔÓÎ¥ÚËÍ¥‚, Ú‡Í ¥ ‡Ì‡Î¥ÚËÍ¥‚
ÏÓÊÌ‡ ÔÓ˜ÛÚË Á‡ÒÚÂÂÊÂÌÌfl ÔÓ ÚÂ, ˘Ó ÔËÚ‡ÌÌfl ÙÂ-
‰Â‡Î¥ÁÏÛ Ì‡ ÒÛ˜‡ÒÌÓÏÛ ÂÚ‡Ô¥ ‚ ìÍ‡ªÌ¥ – ˆÂ Ú‡ÍÂ ÒÓ·¥
«Ú‡·Û», flÍÂ ÌÂ ÏÓÊÌ‡ ÔÓÛ¯Û‚‡ÚË, ÚÓÏÛ, ˘Ó ÙÂ‰Â‡-
Î¥ÁÏ – ˆÂ ÌÂÏÓ‚ ·Ë Á‡„ÓÁ‡ ‰ÂÊ‡‚ÌÓÒÚ¥. ÄÎÂ ÒÔÓ·Ë
ÛÌËÍÌÛÚË ÔËÚ‡ÌÌfl Ì¥flÍËÏ ˜ËÌÓÏ ÌÂ ‚ËÍÎ˛˜‡˛Ú¸ ÈÓ„Ó
Ó·’πÍÚË‚ÌÓ„Ó ÓÁ‚ËÚÍÛ. èËÍÎ‡‰ÓÏ ÚÛÚ ÏÓÊÌ‡ Ì‡Á‚‡ÚË
ÚÂ, ˘Ó ‚Ì‡ÒÎ¥‰ÓÍ ÌÂÒÔÓÏÓÊÌÓÒÚË ÔËÈÌflÚË Í‡‰Ë-
Ì‡Î¸Ì¥ ÔÓÎ¥ÚË˜Ì¥ ¥¯ÂÌÌfl Ú‡ ÒÔÓ·Ë ÛÌËÍÌÛÚË «¯ÓÍÓ-
‚Óª» ÚÂ‡Ô¥ª ÔËÁ‚ÂÎË ‰Ó ÚÓ„Ó, ˘Ó ìÍ‡ªÌ‡ ÓÔËÌËÎ‡Òfl
Û „ÎË·ÓÍ¥È Ú‡, „ÓÎÓ‚ÌÂ, – ¯ËÓÍ¥È «flÏ¥».

ôÓ Ê ‰Ó ÙÂ‰Â‡Î¥ÁÏÛ ÚÓ, Ì‡ Ì‡¯ ÔÓ„Îfl‰, ÔÂÒÔÂÍ-
ÚË‚ÌËÏ π ÌÂ Á‡ÔÂÂ˜ÂÌÌfl ÈÓ„Ó flÍ fl‚Ë˘‡, ‡ Ì‡ÔÓ‚ÌÂÌ-
Ìfl ÌÓ‚ËÏË ¥‰ÂflÏË ‚ ‡ÒÔÂÍÚ¥ ‚‡ÊÎË‚Ó„Ó ÂÎÂÏÂÌÚ‡ ÒËÒ-
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ден), декiлька разiв потикалися австрiйцi, та зустрiвши
рiшучий i органiзований опiр мiсцевого населення, по-
лишили назавжди iдею загарбання цього шматка горис-
тої мiсцини. А згуртованi боротьбою проти спiльного
ворога, цi кантони «дозрiли» до офiцiйного облашту-
вання свого рiвноправного союзу, що й трапилося на-
прикiнцi XIII ст. Конфедерацiя, як форма iснування, ще
задовго до її, так би мовити, правового оформлення,
виникла на ¶рунтi лiги мiст i вiльних селянських угiдь дов-
кола них. Немає достовiрних фактiв, чи поширювалась
на цi територiї безпосередня влада правителя Священ-
ної Римської Імперiї, проте достеменно вiдомо: меш-
канцi альпiйських долин (особливо тих, якi були у без-
посереднiй близькостi до стратегiчних гiрських пере-
валiв) органiзувалися в комуни (Talgenossenschaften),
скутi священними клятвами вiльних людей, влада яких
поширювалася на увесь простiр цих долин. У 30-х ро-
ках XIII-го ст. готовою органiзацiєю влади Урi та Швiца
спробували скористатися Гогенштауфени, запропону-
вавши свiй патронат. Але контролювати такий вiддале-
ний i рельєфно складний шмат територiї сил явно не
вистачало: все було кинуто на боротьбу з папською
владою на Апенiнах. Тим часом органiзацiйно примiтив-
нiшi гiрськi племена розв’язали на цих землях справ-

жню рiзню, намагаючись заволодiти власнiстю долин-
них комун. Вiйна тривала до 1270 р., коли в Австрiї на
престол зiйшов принц Рудольф I Габсбур¶ i в т.зв. «лiсо-
вих кантонах» (Waldstatte) було вiдновлено мир. Пiсля
смертi цього iмператора трапилось те, про що вже було
сказано: 1 серпня 1291 року у Рютлi поблизу Люцер-
нського озера нобiлiтет «лiсових кантонiв» поклявся
спiльно звiльнити пiдвладнi йому землi з-пiд австрiй-
ської «опiки». Всi без винятку середньовiчнi хронiки зга-
дують символ початку боротьби за незалежнiсть Швай-
царiї – легендарного Вiльгельма Теля, який убив судо-
вого виконавця (насправдi ця гарна легенда з’явилася
у лiтописах як результат компiляцiй щонайменше рокiв
так за двiстi пiсля описаних подiй). Та невдовзi був цiл-
ком реальний розгром австрiйського вiйська при Мор-
¶артенi у 1315 роцi, що прискорило вiдрив вiд Габсбур-
зьких володiнь Люцерна у 1332 роцi. Через дев’ятнад-
цять лiт повсталi гiльдiї приєднали до Конфедерацiї
Цюрiх, а ще через два роки i Берн вирiшив, що розши-
рювати свої володiння на захiд безпечнiше, маючи за
плечима такий союз. Та коли на такi кроки вiдважилися
споконвiчнi територiї Габсбурзької монархiї – ¢лярус i
Цу¶ – iмперiя слушно сприйняла це як виклик, проте вже
нiчого вдiяти не могла. В переговорах i битвах конфе-

АНДРІЙ КИРЧІВ
ЕТАЛОННИЙ
(ШВАЙЦАРСЬКИЙ)
ФЕДЕРАЛІЗМ

ÚÂÏË ¥ÌÒÚËÚÛÚ¥‚ ÔÛ·Î¥˜ÌÓª ‚Î‡‰Ë Á‡„‡ÎÓÏ ¥ ÍÓÌÚÓÎ¸ÌÓª
ÁÓÍÂÏ‡, ÁÏ‡„‡Î¸ÌÓÒÚË ÒÛ·’πÍÚ¥‚ ÙÂ‰Â‡ˆ¥ª Á‡ flÍÌ‡ÈÂ-
ÙÂÍÚË‚Ì¥¯Â ‚Ë¥¯ÂÌÌfl ÒÓˆ¥‡Î¸ÌÓ ‚‡ÊÎË‚Ëı ÔËÚ‡Ì¸
„ÓÏ‡‰flÌËÌ‡, „ÓÏ‡‰Ë Ú‡ Ì‡Ó‰Û ÚÓ˘Ó.

ì 1986 Óˆ¥ å¥ÊÔ‡Î‡ÏÂÌÚÒ¸ÍËÈ ÒÓ˛Á ‚Ë‚˜‡‚, flÍ¥
ÒËÒÚÂÏË ‚ËÍÓËÒÚÓ‚Û˛Ú¸Òfl ¥ÁÌËÏË Í‡ªÌ‡ÏË Ò‚¥ÚÛ, ¥
Á’flÒÛ‚‡‚, ̆ Ó ‚ 55 Í‡ªÌ‡ı Á 83 ¥ÒÌÛπ Ó‰ÌÓÔ‡Î‡ÚÌ‡ ÒËÒ-
ÚÂÏ‡ [6]. Å¥Î¸¯¥ÒÚ¸ Í‡ªÌ Á Ó‰ÌÓÔ‡Î‡ÚÌÓ˛ ÒËÒÚÂÏÓ˛ π
ÛÌ¥Ú‡ÌËÏË, ‰Â ÔÓÎ¥ÚË˜Ì‡ ‚Î‡‰‡ Ì‡ Ì‡ˆ¥ÓÌ‡Î¸ÌÓÏÛ ¥‚Ì¥
ÍÓÌˆÂÌÚÛπÚ¸Òfl, flÍ Ô‡‚ËÎÓ, ‚ Ô‡Î‡ÏÂÌÚ¥. íÛÚ ÚÂÏ¥Ì
«Ô‡Î‡ÏÂÌÚ» Ï‡π ÛÁ‡„‡Î¸Ì˛˛˜Â Á·¥ÌÂ, ÁÌ‡˜ÂÌÌfl [7].
å‡πÚ¸Òfl Ì‡ Û‚‡Á¥, ˘Ó ˆÂ ÔÂ‰ÒÚ‡‚ÌËˆ¸ÍËÈ Ó„‡Ì Á‰¥È-
ÒÌÂÌÌfl ‚Î‡‰Ë, ÚÓÏÛ ‚ ÍÓÌÍÂÚÌ¥È ÍÓÌÒÚËÚÛˆ¥ÈÌ¥È ÏÓ-
‰ÂÎ¥ ‚¥Ì ÏÓÊÂ Ï‡ÚË ¥Ì¯Û Ì‡Á‚Û: «‰ÂÊ‡‚Ì¥ Á·ÓË»,
«Ì‡ˆ¥ÓÌ‡Î¸Ì¥ Á·ÓË», «Ì‡Ó‰Ì¥ Á·ÓË», «ÒÓ˛ÁÌ¥ Á·Ó-
Ë», «Á‡ÍÓÌÓ‰‡‚˜¥ Á·ÓË», «Ô‡Î‡Ú‡ ÔÂ‰ÒÚ‡‚ÌËÍ¥‚»,
«ÍÓÌ„ÂÒ», «‚ÂıÓ‚Ì‡ ‡‰‡», «ÏÂ‰ÊÎ¥Ò», «ÒÂÈÏ» ÚÓ˘Ó.
ÑÂflÍ¥ ‡‚ÚÓË, Ì‡ÔËÍÎ‡‰ è.äËÒÎËÈ Ú‡ ó.Ç‡ÈÁ [8], ‚ËÒ-
ÎÓ‚Î˛˛Ú¸, Ì‡ Ì‡¯ ÔÓ„Îfl‰, ‰ËÒÍÛÒ¥ÈÌÛ ÚÂÁÛ ÔÓ ÚÂ, ˘Ó
Ó‰ÌÓÔ‡Î‡ÚÌËÈ Ô‡Î‡ÏÂÌÚ Á·Â¥„‡π ÔËÌˆËÔ ÌÂÔÓ‰¥Î¸-
ÌÓÒÚË ‚ÂıÓ‚ÌÓª ‚Î‡‰Ë Ì‡Ó‰Û.

ì ÌÂ‚ÂÎËÍËı Á‡ ÓÁÏ¥‡ÏË Í‡ªÌ‡ı Ó‰ÌÓÔ‡Î‡ÚÌ¥
ÒËÒÚÂÏË ÁÛÒÚ¥˜‡˛Ú¸Òfl ̃ ‡ÒÚ¥¯Â, Ì¥Ê ‰‚ÓÔ‡Î‡ÚÌ¥, ·Ó ÔÓ·-

ÎÂÏ‡ ·‡Î‡ÌÒÛ ÔÛ·Î¥˜ÌÓª, ÔÓÎ¥ÚË˜ÌÓª Ú‡ È ÁÂ¯ÚÓ˛ ‰Â-
Ê‡‚ÌÓª ‚Î‡‰Ë ‚ ÌËı ‚Ë¥¯ÛπÚ¸Òfl ÌÂ Ú‡Í ‚‡ÊÍÓ, flÍ Û
·¥Î¸¯Ëı Á‡ ÓÁÏ¥‡ÏË Í‡ªÌ‡ı. ÑÂÍ¥Î¸Í‡ ÒÓˆ¥‡Î-‰ÂÏÓÍ-
‡ÚË˜ÌËı Í‡ªÌ, ÁÓÍÂÏ‡, Ñ‡Ì¥fl Ú‡ ò‚Âˆ¥fl, ÂÍÒÔÂË-
ÏÂÌÚÛ‚‡ÎË Á ‰‚ÓÔ‡Î‡ÚÌÓ˛ ÒËÒÚÂÏÓ˛, Ú‡ ˜ÂÂÁ ¥ÁÌ¥
ÛÒÍÎ‡‰ÌÂÌÌfl, Á‡ÚËÏÍË Ú‡ ÁÓÒÚ‡ÌÌfl ‚Ë‰‡ÚÍ¥‚, ÔÓ‚’fl-
Á‡Ì¥ Á ‚Ë¥¯ÂÌÌflÏ ÒÍÎ‡‰ÌËı ÒÚÓÒÛÌÍ¥‚ Ï¥Ê Ô‡Î‡Ú‡ÏË,
ÔÓ‚ÂÌÛÎËÒfl ‰Ó Ó‰ÌÓÔ‡Î‡ÚÌÓª ÒËÒÚÂÏË. ñÂ ÁÌ‡˜ËÚ¸,
˘Ó ·‡„‡Ú¸Ï‡ ÔÓÎ¥ÚËÍ‡ÏË Ú‡ ‡Ì‡Î¥ÚËÍ‡ÏË ÂÙÂÍÚË‚Ì¥ÒÚ¸
Ó·ÓÚË ÓÁ„Îfl‰‡πÚ¸Òfl flÍ „ÓÎÓ‚Ì‡ ÔÂÂ‚‡„‡ Ó‰ÌÓÔ‡-
Î‡ÚÌÓª ÒËÒÚÂÏË. éÍ¥Ï ˆ¸Ó„Ó, ÔËıËÎ¸ÌËÍË Ó‰ÌÓÔ‡-
Î‡ÚÌÓª ÒËÒÚÂÏË ‚ Ï‡ÎËı, ÂÚÌ¥˜ÌÓ Ú‡ ÒÓˆ¥‡Î¸ÌÓ Ó‰ÌÓ-
¥‰ÌËı Í‡ªÌ‡ı Ú‚Â‰flÚ¸, Á‡ ‚ËÒÎÓ‚Î˛‚‡ÌÌflÏ Á‡ÁÌ‡-
˜ÂÌËı ‡‚ÚÓ¥‚ [6-8], ˘Ó Ó‰ÌÓÔ‡Î‡ÚÌ‡ ÒÚÛÍÚÛ‡ ÔËÒ-
ÍÓ˛π Á‡ÍÓÌÓ‰‡‚˜ËÈ ÔÓˆÂÒ. ÄÎÂ Ú‡Í¥ Ú‚Â‰ÊÂÌÌfl
‰ËÒÍÛÒ¥ÈÌ¥, ‡‰ÊÂ ÌÂÓ·ı¥‰ÌÓ Ì‡Ò‡ÏÔÂÂ‰ ÔÓ‚ÂÒÚË ‰ÓÒ-
Î¥‰ÊÂÌÌfl ‚ÔÎË‚Û ¥ÁÌËı ̃ ËÌÌËÍ¥‚ Ì‡ ‰ËÌ‡Ï¥ÍÛ Ú‡ ÂÙÂÍ-
ÚË‚Ì¥ÒÚ¸ Á‡ÍÓÌÓ‰‡‚˜Ó„Ó ÔÓˆÂÒÛ, ÓÍ¥Ï ̂ ¸Ó„Ó, ‰ËÌ‡Ï¥-
Í‡ Á‡ÍÓÌÓ‰‡‚˜Ó„Ó ÔÓˆÂÒÛ ˘Â ÌÂ ‚ËÁÌ‡˜‡π, Ú‡ ÚËÏ
·¥Î¸¯Â ÌÂ ∂‡‡ÌÚÛπ Ì‡ÎÂÊÌÓ„Ó ÔÂ‰ÒÚ‡‚ÌËˆÚ‚‡ ÁÌ‡˜-
ÌËı ÒÛÒÔ¥Î¸ÌËı „ÛÔ, ¥ Ì‡Ò‡ÏÔÂÂ‰ ÒÚ‚ÓÂÌÌfl ÂÙÂÍ-
ÚË‚ÌËı Á‡ÍÓÌ¥‚. ò‚Ë‰Í¥ÒÚ¸ ¥ ÂÙÂÍÚË‚Ì¥ÒÚ¸ ÔËÈÌflÚÚfl
Á‡ÍÓÌ¥‚ ¥ ÂÙÂÍÚË‚Ì¥ÒÚ¸ ˜ËÌÌËı Á‡ÍÓÌ¥‚ – ¥ÁÌÓÔÎ‡ÌÓ‚¥
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деративнi територiї спромоглися вирвати незалежнiсть
у своїх iмперських зверхникiв i встановили власний те-
риторiальний суверенiтет, пiдняли рiвень престижу i
безпеки нового квазiдержавного утворення, ведучи
вiйни, скуповуючи землi та укладаючи угоди з монас-
тирями i мiсцевими землевласниками, якi отримували
натомiсть права мунiципальних громадян.

Перемоги конфедератiв пiд Земпахом (1386) та Не-
фельсом (1388) фактично поставили крапку на пану-
ваннi Швабських мiст на цiй територiї, а пiдписанi в ре-
зультатi цих перемог Земпаський та Пфаффенський
конкордати юридично закрiпили факт полiтичної влади
Альянсу Восьми Старих Кантонiв, i наприкiнцi XIV-го ст.
створили прецедент iснування незалежної (хоча й на-
разi хисткої) держави всерединi iмперiї (i хто посмiє
заперечити, що iсторiя зазвичай повторюється, навiть
якщо й не буквально?).

Насичене вiйнами XV-е столiття закiнчилося знач-
ним розширенням Конфедерацiї i перетворенням її з
альянсу 8-и в союз 13-и. В результатi вiйни з Бур¶ундiєю
до Конфедерацiї приєдналися Фрiбур та Солотурн,
Швабська вiйна сприяла приходу Базеля i Шафгаузе-
на, а Мiланська кампанiя пiдштовхнула до союзу Апен-
цель. Сен ¢аллен, Мюлюз (як «союзнi кантони»), а та-

кож комуни Граубюндена (¢рiзона) та Валє отримали
особливий статус вiзавi Конфедерацiї. Бiльше того: три-
надцять кантонiв не лише посiдали свої (i чималенькi)
територiї, а й здiйснювали спiльне адмiнiстрування в
Аар¶ау, Тур¶ау, сiльської мiсцевости Сарганса та пiвдня
¢отара. Всi проблеми, якi виникали в процесi адмiнiс-
трування, врегульовувалися шляхом голосування на
конференцiях, причому кожна пiдвладна територiя мала
двох представникiв, але лише один голос. Цi Збори були
першою спiльною iнституцiєю Конфедерацiї. На почат-
ку XVI-го ст. було запроваджено конституцiйну форму
правлiння, яка проiснувала майже 300 рокiв i розпала-
ся щойно у 1798 р.

Паралельно до класичних для всiєї тодiшньої Европи
селянських виступiв проти мiста, у XVI-му ст. на землях
Конфедерацiї набули розвитку щонайменше два спе-
цифiчних явища. Першим iз них стало найманство. Сла-
ва про швайцарських пiхотинцiв сягла далеко за межi
країни i почала пригасати лише з початком широкого
застосування бойової артилерiї. Пiсля того, як у мiлан-
ськiй кампанiї зiйшлися в бою швайцарськi «вiльнi воя-
ки», якi захищали iнтереси трьох рiзних сторiн – Мiлану,
Папи та Францiї, кантони актом вiд 1503 року спробу-
вали пiд страхом смерти заборонити несанкцiоноване

Ú‡ ¥ÁÌÓ¥‰Ì¥ fl‚Ë˘‡. Ç‡ÊÎË‚ËÏ ÚÛÚ π Ú‡ÍÓÊ ¥ ÚÂ, ˘Ó ‚
Ó‰ÌÓÔ‡Î‡ÚÌ¥È ÒËÒÚÂÏ¥ ‚ ÓÒÓ·¥ ‰Û„Óª Ô‡Î‡ÚË ‚¥‰ÒÛÚÌ¥È
Ô‡ÚÌÂ ‰Îfl ÔÓÙÂÒ¥ÈÌÓ„Ó ‰¥‡ÎÓ„Û Ú‡ ÔÓ¯ÛÍÛ ÍÓÏ-
ÔÓÏ¥Ò¥‚ ̆ Ó‰Ó ÁÏ¥ÒÚÛ Ú‡ ÙÓÏË Á‡ÍÓÌÓÔÓÂÍÚ¥‚ ¥ ‚Á‡π-
ÏÓ‚ÔÎË‚Û Ì‡ ‰ËÌ‡Ï¥ÍÛ Á‡ÍÓÌÓ‰‡‚˜Ó„Ó ÔÓˆÂÒÛ.

è¥‰Ï¥Ìfl˛˜Ë ÔÓÌflÚÚfl «ÂÙÂÍÚË‚ÌÓÒÚË» «¯‚Ë‰Í¥ÒÚ˛»,
ÏÓÊÂÏÓ ÔËÈÚË ¥ ‰Ó ÌÂÎÓ„¥˜ÌÓ„Ó Û ÒÛ˜‡ÒÌÓÏÛ ÓÁÛ-
Ï¥ÌÌ¥, ‡ÎÂ ‚¥‰ÓÏÓ„Ó ¥ÒÚÓ¥ª: ÔËÈÌflÚÚfl Á‡ÍÓÌ¥‚ Ó‰Ì¥π˛
ÓÒÓ·Ó˛ – ÍÓÓÎÂÏ, ˆ‡ÂÏ, ÔÂÁË‰ÂÌÚÓÏ ÚÓ˘Ó. Ä‰ÊÂ
ÌÂ ÒÚ¥Î¸ÍË ¥ ÌÂ Ú¥Î¸ÍË ̄ ‚Ë‰Í¥ÒÚ¸ ÔËÈÌflÚÚfl Á‡ÍÓÌÓ‰‡‚-
ÒÚ‚‡ ‚ËÁÌ‡˜‡˛Ú¸ ÈÓ„Ó ÂÙÂÍÚË‚Ì¥ÒÚ¸, ‡ Ì‡Ò‡ÏÔÂÂ‰ –
ÒÓˆ¥‡Î¸Ì‡ ÁÌ‡˜ËÏ¥ÒÚ¸.

Ñ‚ÓÔ‡Î‡ÚÌ¥ ÒËÒÚÂÏË Ì‡È˜‡ÒÚ¥¯Â ÁÛÒÚ¥˜‡˛Ú¸Òfl ÒÂ-
Â‰ ÙÂ‰Â‡ÚË‚ÌËı ‰ÂÊ‡‚, ÓÒÍ¥Î¸ÍË ‚ÓÌË ÁÏÛ¯ÂÌ¥
¯ÛÍ‡ÚË ÏÂı‡Ì¥ÁÏ ÛÁ„Ó‰ÊÂÌÌfl ‰Û‡Î¥ÒÚË˜ÌÓ„Ó ÛÒÚÓ˛
‰ÂÊ‡‚Ë ̃ ÂÂÁ ÔÂ‰ÒÚ‡‚ÌËˆÚ‚Ó Á‡„‡Î¸ÌÓÌ‡ˆ¥ÓÌ‡Î¸ÌËı
¥ÌÚÂÂÒ¥‚ ÔÓfl‰ Á ¥ÌÚÂÂÒ‡ÏË ÒÛ·’πÍÚ¥‚ ÙÂ‰Â‡ˆ¥ª. ãË¯Â
Ó‰Ì‡ Á ÙÂ‰Â‡ÚË‚ÌËı ‰ÂÊ‡‚, Ô‡Î‡ÏÂÌÚÒ¸ÍËÈ ‰ÓÒ-
‚¥‰ flÍËı Û Á„‡‰‡ÌÓÏÛ ‰ÓÒÎ¥‰ÊÂÌÌ¥ ‚Ë‚˜‡‚Òfl å¥ÊÔ‡-
Î‡ÏÂÌÚÒ¸ÍËÏ ÒÓ˛ÁÓÏ, Ï‡π Ó‰ÌÓÔ‡Î‡ÚÌËÈ Á‡ÍÓÌÓ‰‡‚-
˜ËÈ Ó„‡Ì (äÓÏÓÒ¸Í¥ ÓÒÚÓ‚Ë). Ç ¥ÒÚÓË˜ÌÓÏÛ ‡ÒÔÂÍ-
Ú¥, flÍ ̂ Â ÒÚ‚Â‰ÊÛ˛Ú¸ ‡‚ÚÓË Á„‡‰‡ÌËı ‰ÓÒÎ¥‰ÊÂÌ¸ [6-
8], ÙÂ‰Â‡ÚË‚ÌÛ ‰‚ÓÔ‡Î‡ÚÌÛ ÒËÒÚÂÏÛ ÏÓÊÌ‡ ÔÓÒÚÂ-

ÊËÚË ‰Ó 1787 ÓÍÛ, ÍÓÎË ·ÛÎÓ ‰ÓÒfl„ÌÛÚÓ ÍÓÏÔÓÏ¥ÒÛ
Ï¥Ê ‚ÂÎËÍËÏË Ú‡ Ï‡ÎËÏË ̄ Ú‡Ú‡ÏË ëòÄ, Á‡Í¥ÔÎÂÌÓ„Ó
Ì‡ äÓÌÒÚËÚÛˆ¥ÈÌÓÏÛ ÍÓÌ‚ÂÌÚ¥ Û î¥Î‡‰ÂÎ¸Ù¥ª. ïÓ˜‡, Ì‡
Ì‡¯ ÔÓ„Îfl‰, ËÒË ·¥Í‡ÏÂ‡Î¥ÁÏÛ ̃ Ë Ì‡‚¥Ú¸ ÔÓÎ¥Í‡ÏÂ‡-
Î¥ÁÏÛ Ï‡ÎË Ï¥ÒˆÂ ÁÌ‡˜ÌÓ ‡Ì¥¯Â ¥ ªı ÏÓÊÌ‡ ÔÓÒÚÂÊË-
ÚË Û ÍÓÌÒÚËÚÛˆ¥ÓÌ‡Î¥ÁÏ¥ ·‡„‡Ú¸Óı ‰ÂÊ‡‚. á„¥‰ÌÓ Á äÓÌ-
ÌÂÍÚ¥ÍÛÚÒ¸ÍÓ˛ ÏËÓ‚Ó˛ Û„Ó‰Ó˛ ÍÓÊÂÌ ̄ Ú‡Ú, ÌÂÁ‡ÎÂÊ-
ÌÓ ‚¥‰ ̃ ËÒÂÎ¸ÌÓÒÚË Ò‚Ó„Ó Ì‡ÒÂÎÂÌÌfl, Ï‡‚ ¥‚ÌÂ Á ¥Ì¯Ë-
ÏË ÔÂ‰ÒÚ‡‚ÌËˆÚ‚Ó Û ‚ÂıÌ¥È Ô‡Î‡Ú¥ ¥ ÔÓÔÓˆ¥ÈÌÂ ‰Ó
Í¥Î¸ÍÓÒÚË Ì‡ÒÂÎÂÌÌfl ÔÂ‰ÒÚ‡‚ÌËˆÚ‚Ó Û ÌËÊÌ¥È Ô‡Î‡Ú¥.
á ÚÓ„Ó ˜‡ÒÛ ÔÓ‰¥·Ì‡ ÙÓÏ‡ ‰‚ÓÔ‡Î‡ÚÌÓ„Ó ÔÂ‰ÒÚ‡‚-
ÌËˆÚ‚‡ Á’fl‚ËÎ‡Ò¸ Û ÙÂ‰Â‡ÚË‚ÌËı ÒËÒÚÂÏ‡ı Ä‚ÒÚ‡Î¥ª,
Å‡ÁËÎ¥ª Ú‡ ò‚‡Èˆ‡¥ª. ßÌ¯¥ ÙÂ‰Â‡ÚË‚Ì¥ ‰ÂÊ‡‚Ë, ÁÓÍ-
ÂÏ‡ ç¥ÏÂ˜˜ËÌ‡, ßÌ‰¥fl Ú‡ ßÒÔ‡Ì¥fl, ÁÏ¥ÌËÎË ̂ ÂÈ ÔËÌˆËÔ
Ú‡ÍËÏ ˜ËÌÓÏ, ˘Ó ¥ÁÌ¥ ÒÛ·’πÍÚË ÙÂ‰Â‡ˆ¥ª Á‡ÎÂÊÌÓ ‚¥‰
Ò‚Ó„Ó ÒÚ‡ÚÛÒÛ Ú‡ Í¥Î¸ÍÓÒÚË Ì‡ÒÂÎÂÌÌfl Ï‡˛Ú¸ ÔÂ‚ÌÂ (‡ÎÂ
ÌÂ ¥‚ÌÂ) ÔÂ‰ÒÚ‡‚ÌËˆÚ‚Ó ‚ Ó‰Ì¥È ¥Á Ô‡Î‡Ú.

ÉÓÎÓ‚ÌÓ˛ ÔÂÂ‚‡„Ó˛ Á‡ÔÓ‚‡‰ÊÂÌÌfl ‰Û„Óª Ô‡Î‡-
ÚË, flÍ ‚‚‡Ê‡π í.Å‡ÛÌ [9] Ú‡ ·‡„‡ÚÓ ¥Ì¯Ëı ‡‚ÚÓ¥‚, π
ÒÚÛÍÚÛ‡ ÔÓ‰‚¥ÈÌÓ„Ó ÔÂ‰ÒÚ‡‚ÌËˆÚ‚‡ – ÚÓ·ÚÓ Û Á‡ÍÓ-
ÌÓ‰‡‚˜ÓÏÛ ÔÓˆÂÒ¥ ÏÓÊÛÚ¸ ·ÛÚË Ó‰ÌÓ˜‡ÒÌÓ ÔÂ‰ÒÚ‡‚-
ÎÂÌ¥ flÍ ‰ÂÊ‡‚‡ ‚ ˆ¥ÎÓÏÛ, Ú‡Í ¥ ÓÍÂÏ¥ ªª ÚÂËÚÓ¥ª ‡·Ó
Â∂¥ÓÌË. ì ‰ÂflÍËı ‰ÂÊ‡‚‡ı, ÛÌ¥Ú‡ÌËı ¥ ÙÂ‰Â‡ÚË‚-
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найманство, проте охочих заробити таким чином не
стало менше. Лише згодом Люцерн врегулював юри-
дичнi рамки пiдготовки та продажу гвардiйцiв у двори
европейських монархiв, хоча саме даниною традицiї i
визнання доблести i вiдданости їх власне в часи мiлан-
ської кампанiї є й нинiшня швайцарська Папська Гвардiя.

Другою специфiчною особливiстю стала Реформа-
цiя, яка прийшла на терени Старої Конфедерацiї через
Цюрiх, разом iз послiдовником Лютера Гульдрiхом (Уль-
рiхом) Цвiн¶лi, i дуже швидко поширилася на всю тери-
торiю країни. На кiнець 1530 року католицькими зали-
шалися лише Люцерн та Цу¶ у центральнiй частинi Кон-
федерацiї, а також Солотурн i Фрiбур на заходi. Проте,
на вiдмiну вiд мiст, села залишалися католицькими, чим
i скористалася церква, пiднявши повстання. У 1531 роцi
Цвiн¶лi загинув у бою, а пропаговане ним вчення на
певний час вiдiйшло в тiнь. А через п’ять рокiв у Бернi
поселився Жан Кальвiн, i Реформацiя знову набрала
сили, користаючи з пiдтримки двох третин населення
та головних економiчних центрiв. У 1566 роцi, всього
за два роки пiсля смертi Кальвiна, лiдери прихильникiв
обох протестантських рухiв пiдписали Confessio Helvetia
posterior, яка об’єднала їх у єдину органiзацiйну струк-
туру. Тепер протиставлення її католицизмовi у сусiднiх

нiмецьких землях набувало суто полiтичного протисто-
яння незалежної Конфедерацiї та iмперiї, що її оточува-
ла. Католицькi ж кантони, усвiдомлюючи смертельну
небезпеку релiгiйного розбрату для суверенiтету, ско-
ристалися територiями спiльного адмiнiстрування для
утворення в них т.зв. «католицьких коридорiв» (вузьких
дiлянок територiї для безперешкодного спiлкування з
єдиновiрцями з-за кордону). Таким незвичним спосо-
бом Реформацiя, замiсть ослаблення Конфедерацiї,
незмiрно змiцнила її. Іншою, не менш важливою заслу-
гою цiєї епохи на теренах майбутньої Швайцарiї, став
перегляд багатьох заборон, випродукуваних перегина-
ми Інквiзицiї. Завдяки цьому набули розквiту такi тепер
традицiйнi галузi, як виробництво шовкових та вовня-
них тканин, годинникарство, ювелiрна промисловiсть,
а також будiвництво, в т.ч. i «пiд ключ».

У XVII-му столiттi рiзниця мiж правами та привiлеями
мiського i сiльського населення невпинно зростала i
досягла свого апогею пiд кiнець Тридцятилiтньої вiйни
(1618-1648). Стара Конфедерацiя, за винятком ¢рау-
бюндена, участи в нiй не брала, проте кантональнi пра-
вителi незмiрно пiдняли податки «пiд соусом» змiцнен-
ня зовнiшнiх кордонiв. Невдоволення сiльського насе-
лення в 1653 роцi вилилося у повстання, кероване за-
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ÌËı, ‰Û„‡ Ô‡Î‡Ú‡ ‚ËÍÓÌÛπ ÙÛÌÍˆ¥˛ ÔÓÏ’flÍ¯ÂÌÌfl ‰Â-
ÏÓÍ‡ÚË˜ÌÓª ‡∂ÂÒË‚ÌÓÒÚË ÔÂ¯Óª Ô‡Î‡ÚË («ÚË‡Ì¥ª
·¥Î¸¯ÓÒÚË») ÔÂ‰ÒÚ‡‚ÌËˆ¸ÍËÏ Ó„‡ÌÓÏ «ÍÓÌÒÂ‚‡ÚË‚-
Ì¥¯Ó„Ó» ı‡‡ÍÚÂÛ. á„‡‰‡ÌËÈ ‡‚ÚÓ Ú‡ÍÓÊ ‚‚‡Ê‡π, ̆ Ó
Ì‡fl‚Ì¥ÒÚ¸ ‰Û„Óª Ô‡Î‡ÚË Á‡„‡ÎÓÏ ÒÔÓ‚¥Î¸Ì˛π Á‡ÍÓÌÓ-
‰‡‚˜ËÈ ÔÓˆÂÒ, ˘Ó ÏÓÊÌ‡ ‚‚‡Ê‡ÚË ¥ ÔÓÁËÚË‚ÌËÏ, ¥
ÌÂ„‡ÚË‚ÌËÏ ÏÓÏÂÌÚÓÏ ‰‚ÓÔ‡Î‡ÚÌÓª ÒËÒÚÂÏË. ÄÎÂ Ú¥Î¸ÍË
Á ÚÓ˜ÍË ÁÓÛ ÚË‚‡ÎÓÒÚË ÔÓˆÂÒÛ, ‡ ÌÂ ÂÙÂÍÚË‚ÌÓÒÚË
‚ ÔÓ¯ËÂÌÓÏÛ ÓÁÛÏ¥ÌÌ¥, ‰Û„‡ Ô‡Î‡Ú‡ Á‰Â·¥Î¸¯Ó„Ó
Ó·ËÚ¸ Ó·ÓÚÛ Ì‡‰ Á‡ÍÓÌÓÔÓÂÍÚ‡ÏË ÏÂÌ¯ ÂÙÂÍÚË‚-
ÌÓ˛. üÍ˘Ó Ê ‰Ë‚ËÚËÒ¸ Ì‡ ÌÂª, flÍ Ì‡ Á‡Ò¥· Ô¥‰‚Ë˘ÂÌÌfl
flÍÓÒÚË Á‡ÍÓÌ¥‚ Ú‡ ÓÁ¯ËÂÌÌfl ÔÂ‰ÒÚ‡‚ÌËˆÚ‚‡, ÚÓ ÚÓ‰¥
Á‡ÔÓ‚‡‰ÊÂÌÌfl ‰Û„Óª Ô‡Î‡ÚË ÏÓÊÌ‡ ‚‚‡Ê‡ÚË Ì‡ÎÂÊ-
ÌËÏ Á‡ÒÓ·ÓÏ ‰ÓÒfl„ÌÂÌÌfl ˆ¥πª ÏÂÚË. ÑÓ ÚÓ„Ó Ê, Û ‰Âfl-
ÍËı Í‡ªÌ‡ı ‚‚‡Ê‡˛Ú¸ Á‡ÒÓ·ÓÏ Ô¥‰‚Ë˘ÂÌÌfl flÍÓÒÚË
Á‡ÍÓÌ¥‚ ÔÓÙÂÒ¥ÈÌËÈ ‰ÓÒ‚¥‰ ‚ÂıÌ¸Óª Ô‡Î‡ÚË, ‡‰ÊÂ
ÚÂÏ¥Ì Ó·ÓÚË ªª ˜ÎÂÌ¥‚ ÁÌ‡˜ÌÓ ÔÂÂ‚Ë˘Ûπ ÚÂÏ¥Ì Ó-
·ÓÚË ˜ÎÂÌ¥‚ ÌËÊÌ¸Óª Ô‡Î‡ÚË. è‡ÍÚËÍ‡ ÔÓÍ‡ÁÛπ, ˘Ó
Á‡ÔÓ‚‡‰ÊÂÌÌfl ‰Û„Óª Ô‡Î‡ÚË ÒÔÓ‚¥Î¸Ì˛π Á‡ÍÓÌÓ‰‡‚-
˜ËÈ ÔÓˆÂÒ, ‡ÎÂ ‚Ó‰ÌÓ˜‡Ò Ï‡ÈÊÂ ÛÌÂÏÓÊÎË‚Î˛π ‚ÌÂ-
ÒÂÌÌfl ‰Ó Á‡ÍÓÌÓÔÓÂÍÚ¥‚ ÔÓÒÔ¥¯ÌËı ¥¯ÂÌ¸ ¥, Ú‡ÍËÏ
˜ËÌÓÏ, ÁÏÂÌ¯Ûπ ‰Ó Ï¥Ì¥ÏÛÏÛ ÌÂ·ÂÁÔÂÍÛ Ò‚‡‚¥Î¸ÌËı Ú‡
ÌÂÔ‡‚ÓÏ¥ÌËı ‰¥È Ó„‡Ì¥‚ ‚Î‡‰Ë.

üÍ ·‡˜ËÏÓ, Á„‡‰‡Ì¥ Ú‡ ·‡„‡ÚÓ ¥Ì¯Ëı ‰ÓÒÎ¥‰ÌËÍ¥‚
ÍÓÌÒÚ‡ÚÛ˛˜Ë ‰ÂflÍ¥ Ù‡ÍÚË, ÏÓÊÎË‚Ó ÏËÏÓ‚ÓÎ¥ ÒÚ‚Ó˛-
˛Ú¸ ‚‡ÊÂÌÌfl ÌÂÔÂÒÔÂÍÚË‚ÌÓÒÚË flÍ ÙÂ‰Â‡Î¥ÁÏÛ, Ú‡Í
¥ ‰‚ÓÔ‡Î‡ÚÌÓÒÚË Ô‡Î‡ÏÂÌÚÛ, ÚÓÏÛ, Ì‡ Ì‡¯ ÔÓ„Îfl‰,
ÔËÚ‡ÌÌfl ÌÂÓ·ı¥‰ÌÓ ÔÂÂ‚ÂÒÚË ‚ ¥Ì¯Û ÔÎÓ˘ËÌÛ ÓÁ„Îfl-
‰Û. Ä Ò‡ÏÂ, ÓÁ„ÎflÌÛÚË ÔËÚ‡ÌÌfl ‚ ÍÓÌÚÂÍÒÚ¥ ÓÁ‚ËÚÍÛ
ÙÂ‰Â‡Î¥ÁÏÛ Ú‡ ÔÓÎ¥Í‡ÏÂ‡Î¥ÁÏÛ Ú‡ Ô¥‰‚Ë˘ÂÌÌfl ªıÌ¸Óª
ÂÙÂÍÚË‚ÌÓÒÚË ‚ ‡ÒÔÂÍÚ¥ ÏÂı‡Ì¥ÁÏ¥‚ ÔÓÚË‚‡„ ¥ ÒÚËÏÛ-
‚‡Ì¸. í‡ÍËÈ ÏÂı‡Ì¥ÁÏ ÏÓÊÂ ÒÚ‚ÓËÚË ÓÁ‚ËÚÓÍ ÔËÌ-
ˆËÔ¥‚ ÁÏ‡„‡Î¸ÌÓÒÚË, ÌÂÚÂÔËÏÓÒÚË ÚÓ˘Ó ‚ ‡ÒÔÂÍÚ¥ ÍÓÌ-
ÒÚËÚÛˆ¥ÓÌ‡Î¥ÁÏÛ Ú‡ Ô¥‰ÍÓÌÚÓÎ¸ÌÓÒÚË ÒÛ·’πÍÚ¥‚ Á‰¥ÈÒÌÂÌ-
Ìfl ÔÛ·Î¥˜ÌÓ ‚Î‡‰ÌËı ÔÓ‚ÌÓ‚‡ÊÂÌ¸ Á‡„‡ÎÓÏ ¥ Ì‡Ò‡Ï-
ÔÂÂ‰ ‰ÂÊ‡‚ÌÓ ‚Î‡‰ÌËı ÔÓ‚ÌÓ‚‡ÊÂÌ¸.

ìÌ¥Í‡Î¸ÌËÏË ‰‚ÓÔ‡Î‡ÚÌËÏË ÒËÒÚÂÏ‡ÏË π Ú¥, ˘Ó ¥Ò-
ÌÛ˛Ú¸ Û ëÔÓÎÛ˜ÂÌËı òÚ‡Ú‡ı ÄÏÂËÍË Ú‡ ‚ îÂ‰Â‡-
ÚË‚Ì¥È êÂÒÔÛ·Î¥ˆ¥ ç¥ÏÂ˜˜ËÌ‡.

ì Ú‡‚Ì¥ 1949 ÓÍÛ Á‡ı¥‰Ì¥ ‰ÂÊ‡‚Ë, ˘Ó ÔÂ‰ÒÚ‡‚-
ÎflÎË ÓÍÛÔ‡ˆ¥ÈÌËÈ ÂÊËÏ, ÛÔÓ‚ÌÓ‚‡ÊËÎË Á·ÓË ÔÂ‰-
ÒÚ‡‚ÌËÍ¥‚ ÒÚ‚ÓËÚË ‰Îfl ÓÍÛÔÓ‚‡ÌÓª ÌËÏË ˜‡ÒÚËÌË ç¥-
ÏÂ˜˜ËÌË ‰ÂÏÓÍ‡ÚË˜ÌËÈ éÒÌÓ‚ÌËÈ á‡ÍÓÌ. ÇËÏÓ„‡
˘Ó‰Ó ÙÂ‰Â‡Î¸ÌÓª ÒÚÛÍÚÛË Í‡ªÌË ·ÛÎ‡ ‚ËÒÛÌÂÌ‡
„ÓÎÓ‚ÌËÏ ˜ËÌÓÏ ˜ÂÂÁ ÒÔÓ‰¥‚‡ÌÌfl, ˘Ó ˆÂ ÔÂÂ¯ÍÓ-
‰ËÚ¸ ÌÂ·‡Ê‡Ì¥È ÍÓÌˆÂÌÚ‡ˆ¥ª ‚Î‡‰Ë Û ˆÂÌÚ¥, ˘Ó ÔÓ-
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можними селянами iз Ементаля та Ентлєбуха, яке до-
волi швидко охопило кантони Люцерн, Берн, Солотурн
та Базель. Посiдаючи неабияку вiйськову силу, «отцi
мiст» спромоглися таки того ж року пригасити повстан-
ня i стратити його лiдерiв, проте оживили ворожнечу
мiж католицьким селом i протестантським мiстом, яка
раз-пораз матерiалiзувалася у збройних сутичках на-
ступних три роки, аж поки вирiшальна битва пiд Вiль-
мергеном не закрiпила привiлеїв католицьких кантонiв
на наступнi пiвстолiття.

На той час утримання релiгiйного протистояння в
суто внутрiшнiх рамках Конфедерацiї i торгiвля найман-
цями стали чинниками швайцарського зовнiшньополi-
тичного нейтралiтету. Мотто «Pas d`argent – pas de
Suisse» («çÂÏ‡π „Ó¯ÂÈ – ÌÂÏ‡π ¯‚‡Èˆ‡ˆ¥‚») стало
настiльки популярним серед европейських монархiв,
що не раз допроваджувало до абсурдних за своєю сут-
тю випадкiв (як у битвi за iспанську корону пiд Маль-
плаке у 1709 р., коли мiж собою боролися швайцар-
ськi «солдати удачi», оплаченi французьким та голлан-
дським державцями). Проте збагаченi таким чином
мiськi кантони у 1712 роцi спромоглися взяти реванш
у повторнiй битвi пiд Вiльмергеном. Гiркий досвiд мiж-
конфесiйного конфлiкту знайшов свiй розв`язок у ска-

суваннi релiгiйних привiлеїв i обов`язковому рiвному
представництвi католикiв i протестантiв в адмiнiстрацi-
ях пiдконтрольних територiй.

Користаючи з нейтралiтету i вiдносного внутрiшньо-
го спокою, Швайцарiя впродовж XVIII-го столiття змог-
ла настiльки ефективно скористатися благами iндустрi-
альної революцiї, що на час Гельвецiйської революцiї
(цього разу – полiтичної) була вже найiндустрiалiзова-
нiшою країною континенту. Трансформацiя i диверси-
фiкацiя суспiльства вiдбувалася за принципом подiлу на
прихильникiв та опозицiонерiв правлячих кiл т.зв. мiсь-
ких родин католицьких патрицiїв, що виливалося то у по-
встання (Женева,1737), то у пiдпiльний рух (Берн, 1749).
Нарештi, у 1794 роцi, пiд впливом Французької рево-
люцiї, лiдери непривiлейованих земель з-над Цюрiх-
ського озера пiдписали Стефський Манiфест, у якому
вимагали рiвности мiж мiстом i селом, свободи торгiв-
лi, виробництва, лiквiдацiї все ще iснуючого феодалiз-
му, вiльного доступу до унiверситетiв та командної елi-
ти вiйська. Хоча i вони були жорстоко покаранi, сам факт
появи документа такого штибу став знаком: змiни не за
горами.

Нейтралiтет Конфедерацiї Наполеона не обходив:
готуючись до походу на Мiлан, вiн окупував перевали у

fl‚ËÎÓÒfl Ì‡‰Ï¥Û Û ÔÂ¥Ó‰ Ì‡ˆËÁÏÛ. é‰Ì‡Í, ÌÂ‚¥ÌËÏ
·ÛÎÓ · ÒÚ‚Â‰ÊÛ‚‡ÚË, ˘Ó ‚ÔÂ¯Â Û ç¥ÏÂ˜˜ËÌ¥ ÙÂ‰Â-
‡Î¥ÁÏ Á‡ÔÓ‚‡‰ËÎË Á‡ı¥‰Ì¥ ÒÓ˛ÁÌËÍË. ç‡ÒÔ‡‚‰¥, ‰Â-
ˆÂÌÚ‡Î¥Á‡ˆ¥fl ‚Î‡‰Ë ¥, ÁÓÍÂÏ‡, Ï¥ÒˆÂ‚Â Ò‡ÏÓ‚fl‰Û-
‚‡ÌÌfl, Ï‡˛Ú¸ ÓÁ‚ËÌÂÌÛ Ú‡‰Ëˆ¥˛ ‚ ¥ÒÚÓ¥ª ç¥ÏÂ˜˜Ë-
ÌË. ∫ª ÏÓÊÌ‡ ÔÓÒÚÂÊËÚË, ÔËÌ‡ÈÏÌ¥, ‚¥‰ ‡‰Ï¥Ì¥ÒÚ‡-
ÚË‚ÌËı ÂÙÓÏ ·‡ÓÌ‡ ÙÓÌ òÚ‡ÈÌ‡, ÔÓ‚Â‰ÂÌËı Û
èÛÒ¥ª Ì‡ ÔÓ˜‡ÚÍÛ XIX ÒÚÓÎ¥ÚÚfl [11]. éÚÊÂ, ÙÂ‰Â‡Î¥ÁÏ,
flÍ ‡Î¸ÚÂÌ‡ÚË‚‡ ÍÓÎË¯Ì¸ÓÏÛ ÛÌ¥Ú‡ËÁÏÛ, Û ÚÓ‰¥¯Ì¥È
ç¥ÏÂ˜˜ËÌ¥ Á‡ÔÓ‚‡‰ÊÛ‚‡‚Òfl ‚ÓÎ¸Ó‚ËÏ ¥¯ÂÌÌflÏ ¥ ·Û‚
ÔÓÍÎËÍ‡ÌËÈ ÒÔËflÚË ÓÁ‚ËÚÍÓ‚¥ Ú‡ ÁÏ¥ˆÌÂÌÌ˛ ‰ÂÏÓÍ-
‡Ú¥ª ‚ ÌÓ‚¥È Ì¥ÏÂˆ¸Í¥È ‰ÂÊ‡‚¥ Ú‡ Á‡·ÂÁÔÂ˜Û‚‡ÚË ¥ÌÚÂ-
ÂÒË ‚Î‡ÒÌÓª ·ÂÁÔÂÍË ÒÓ˛ÁÌËÍ¥‚. ç‡ ‚¥‰Ï¥ÌÛ ‚¥‰ ¥Ì¯Ëı
ÙÂ‰Â‡Î¸ÌËı ÒËÒÚÂÏ, „ÓÎÓ‚ÌÓ˛ ÏÂÚÓ˛ Á‡ÔÓ‚‡‰ÊÂÌ-
Ìfl ªª ‚ ç¥ÏÂ˜˜ËÌ¥ ·ÛÎÓ ÌÂ Ó·’π‰Ì‡ÌÌfl ∂ÂÓ„‡Ù¥˜ÌÓ Ú‡
¥ÒÚÓË˜ÌÓ ÓÁ˜ÎÂÌÓ‚‡ÌÓª Í‡ªÌË. Ñ¥ÈÒÌÓ, ÓÍÂÏ¥ (ÙÂ-
‰Â‡Î¸Ì¥) ÁÂÏÎ¥ (ÒÍÎ‡‰Ó‚¥ ‰ÂÊ‡‚Ë) ÛÚ‚ÓËÎËÒfl, „Ó-
ÎÓ‚ÌËÏ ˜ËÌÓÏ, Ú¥Î¸ÍË Ô¥ÒÎfl ÑÛ„Óª Ò‚¥ÚÓ‚Óª ‚¥ÈÌË Á‡
Û˜‡ÒÚ˛ ‰ÂÊ‡‚-ÔÂÂÏÓÊˆ¥‚. ì ·¥Î¸¯ÓÒÚ¥ ‚ËÔ‡‰Í¥‚ ‚ËÁ-
Ì‡˜ÂÌÌfl ÍÓ‰ÓÌ¥‚ Ï¥Ê ÁÂÏÎflÏË ÔÓ‚‡‰ËÎÓÒ¸ ‰Ó‚¥Î¸-
ÌÓ, ·ÂÁ Û‡ıÛ‚‡ÌÌfl ¥ÒÚÓË˜ÌËı Ú‡‰Ëˆ¥È. ÇËÁÌ‡˛˜Ë ÚÓÈ
Ù‡ÍÚ, ˘Ó ‚ÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌ¥ ÓÍÛÔ‡ˆ¥ÈÌËÏË Ó„‡Ì‡ÏË ‚Î‡‰Ë
ÍÓ‰ÓÌË ÁÂÏÂÎ¸ Á ˜‡ÒÓÏ ÏÓÊÛÚ¸ ÒÔËÈÏ‡ÚËÒfl flÍ ÌÂ-

ÓÔÚËÏ‡Î¸Ì¥, Ú‚Óˆ¥ ÌÓ‚Ó„Ó éÒÌÓ‚ÌÓ„Ó á‡ÍÓÌÛ ç¥ÏÂ˜˜Ë-
ÌË ‚‚ÂÎË ‰Ó ‚¥‰ÔÓ‚¥‰ÌÓª ÒÚ‡ÚÚ¥ ÔÛÌÍÚ, flÍËÈ ‰ÓÁ‚ÓÎflπ
˜ÂÂÁ ÙÂ‰Â‡Î¸ÌÂ Á‡ÍÓÌÓ‰‡‚ÒÚ‚Ó ÂÓ„‡Ì¥ÁÓ‚Û‚‡ÚË
ÙÂ‰Â‡Î¸ÌÛ ÚÂËÚÓ¥‡Î¸ÌÛ ÒÚÛÍÚÛÛ ‰Îfl Á‡·ÂÁÔÂ˜ÂÌ-
Ìfl Á‰‡ÚÌÓÒÚË ÁÂÏÂÎ¸, Á Ó„Îfl‰Û Ì‡ ªıÌ¥ ÓÁÏ¥Ë ¥ ÏÓÊ-
ÎË‚ÓÒÚ¥, ÂÙÂÍÚË‚ÌÓ ‚ËÍÓÌÛ‚‡ÚË ÔÓÍÎ‡‰ÂÌ¥ Ì‡ ÌËı ÙÛÌ-
Íˆ¥ª. èÓ‰¥·Ì‡ ÂÓ„‡Ì¥Á‡ˆ¥fl ÔÓ‚ËÌÌ‡ ‚¥‰·Û‚‡ÚËÒ¸ ¥Á Ì‡-
ÎÂÊÌËÏ Û‡ıÛ‚‡ÌÌflÏ Â∂¥ÓÌ‡Î¸ÌËı Á‚’flÁÍ¥‚, ¥ÒÚÓË˜-
ÌÓª Ú‡ ÍÛÎ¸ÚÛÌÓª ÒÔ‡‰˘ËÌË, ÂÍÓÌÓÏ¥˜ÌÓª ‰Óˆ¥Î¸ÌÓÒÚË
Ú‡ ÒÓˆ¥‡Î¸ÌÓª ÒÚÛÍÚÛË ¥ ÍÛÎ¸ÚÛÌÓ„Ó ¥‚Ìfl. ÄÎÂ ‚Ë‰‡-
πÚ¸Òfl ˆ¥Í‡‚ËÏ Ù‡ÍÚ, ˘Ó Ú‡ÍÛ ÂÓ„‡Ì¥Á‡ˆ¥˛ ÌÂ ·ÛÎÓ
ÔÓ‚Â‰ÂÌÓ ‰ÓÒ¸Ó„Ó‰Ì¥. ñÂ ÁÌ‡˜ËÚ¸, ̆ Ó ÙÂ‰Â‡ˆ¥fl ÏÓÊÂ
·ÛÚË ÒÚ‚ÓÂÌ‡ Û ÔÓfl‰ÍÛ ‡‰Ï¥Ì¥ÒÚ‡ÚË‚ÌÓ„Ó ÔÓ‰¥ÎÛ, ÚÓÏÛ
˘Ó ÓÒÌÓ‚ÌËÏ ‰Îfl Ú‡ÍÓ„Ó ÔÓ‰¥ÎÛ ÚÂËÚÓ¥ª Ì‡ ÒÛ·’πÍÚË
ÙÂ‰Â‡ˆ¥ª π ÌÂ ÒÚ¥Î¸ÍË ¥ÒÚÓË˜Ì¥ Ú‡‰Ëˆ¥ª, flÍ ÔÓ‚ÌÓ‚‡-
ÊÂÌÌfl ̂ Ëı ÒÛ·’πÍÚ¥‚. ïÓ˜‡ éÒÌÓ‚ÌËÈ á‡ÍÓÌ ¥ ÌÂ ÔÂÂ¯-
ÍÓ‰Ê‡π ÏÓÊÎË‚ÓÏÛ Á‰¥ÈÒÌÂÌÌ˛ ‚ÌÛÚ¥¯Ì¥ı ÚÂËÚÓ¥-
‡Î¸ÌËı ÁÏ¥Ì, ÔÓfl‰ Á ÚËÏ ‚¥Ì ‚ËÍÎ˛˜‡π ·Û‰¸-flÍ¥ ÔÓÛ-
¯ÂÌÌfl ÔËÌˆËÔÛ ÙÂ‰Â‡Î¥ÁÏÛ flÍ Ú‡ÍÓ„Ó («ÌÂÔÓÛ¯-
ÌËÈ ÙÂ‰Â‡Î¥ÁÏ») [12]. éÚÊÂ, ÒÛ˜‡ÒÌ‡ ÏÓ‰ÂÎ¸ Ì¥ÏÂˆ¸-
ÍÓ„Ó ÙÂ‰Â‡Î¥ÁÏÛ – ̂ Â ‰ÂÁ¥ÌÚÂ„‡ˆ¥ÈÌËÈ ÔÓˆÂÒ ÛÚ‚Ó-
ÂÌÌfl ÙÂ‰Â‡Î¸ÌÓª ‰ÂÊ‡‚Ë Û ‰ËÂÍÚË‚ÌÓÏÛ ̃ Ë «ÔË-
ÏÛÒÓ‚ÓÏÛ» ÔÓfl‰ÍÛ; ÚÓ·ÚÓ – ˆÂ ÙÂ‰Â‡Î¥ÁÏ ÓÍÚÓªÒ-

ОЛЕКСАНДР
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В КОНСТИТУЦІО-
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гiрськiй частинi Юра, який перебував пiд володiнням
Базеля. Революцiйна ейфорiя охопила майже всi кан-
тони Старої Конфедерацiї, а самопроголошена Респуб-
лiка Лєман оголосила визвольний похiд на Берн. 5 бе-
резня 1798 року, здобувши перемогу у вирiшальнiй бит-
вi при ¢рау¶ольцi, революцiйнi вiйська увiйшли в Берн.
На мiсце Конфедерацiї прийшла унiтарна i централiзо-
вана за французьким зразком, «єдина i неподiльна»
Гельвецiйська Республiка, перша стаття нової Консти-
туцiї якої проголошувала: «Вiднинi не iснує жодних кор-
донiв мiж кантонами, а також мiж кантонами i пiдкон-
трольними територiями». Жорстке правлiння виконав-
чої «п`ятiрки» i централiзацiйна вертикаль неабияк прис-
лужилися розвитковi Швайцарської держави. За десять
рокiв iснування нової Конституцiї кантони вирiвнялися
у правах, а до тринадцяти «старих» приєдналося ще
шiсть: Аарг¶ау, Тур¶ау, Тiчiно та Вод, а також колишнi Об`-
єднанi Кантони – Сен ¢аллєн i ¢раубюнден. Завдяки по-
середницькому хистовi самого Наполеона та вдалим
полiтичним маневрам вдалося збалансувати iнтереси
унiтаристiв та федералiстiв, що було закрiплено у 1803
роцi перейменуванням Гельвецiйської Республiки у
Швайцарську Конфедерацiю (сучасна офiцiйна назва
держави). Поразка Наполеона теж позитивно вплину-

ла на розвиток Конфедерацiї, оскiльки Вiденський Кон-
грес 1815 року закрiпив нейтралiтет i приєднання до
Швайцарiї ще трьох кантонiв – Женеви, Валє та Ной-
шателя, а також вiддав Юра (у виглядi компенсацiї за
втрату Аар¶ау i Вода) у власнiсть Берна. На певний час
до аристократiв повернулася частина їхнiх привiлеїв, але
ненадовго. Заворушення в Парижi у 1830 роцi покли-
кали до життя багато соцiально-полiтичних змiн, якi зго-
дом були об`єднанi пiд загальною навою «Регенерацiя»:
вiдбулися вибори до кантональних урядiв, були прий-
нятi локальнi конституцiї, запроваджена рiвноправнiсть
мешканцiв адмiнiстративних центрiв i провiнцiї тощо. На
територiальному устрої цей процес позначився лише
подiлом кантону Базель на два пiвкантони (1833 рiк)
внаслiдок локальної громадянської вiйни мiста i провiн-
цiї.

Економiчна криза i голод 1845 року, спричинений
картопляною чумою в Европi, призвели до гострої по-
лiтичної кризи. Крiм того, у 1847 роцi лiберали та ради-
кали, репрезентуючи бiльш як 80% населення, мали у
Дiетi (вищому законодавчому органi) всього 12 iз 22
голосiв. Генерал Гiйом Енрi Дюфур зiбрав стотисячне
вiйсько федералiв i повiв його на Люцерн – осередок
католицької реакцiї i мiжнародного вiйськового союзу

АНДРІЙ КИРЧІВ
ЕТАЛОННИЙ
(ШВАЙЦАРСЬКИЙ)
ФЕДЕРАЛІЗМ

ÚÒ¸ÍÓª ÔËÓ‰Ë. íÛÚ ˆ¥ÎÍÓÏ ÎÓ„¥˜ÌËÏ ‚Ë‰‡πÚ¸Òfl Á‡ÔË-
Ú‡ÌÌfl: «óË «ÌÂÔÓÛ¯ÌËÈ ÙÂ‰Â‡Î¥ÁÏ» Û ç¥ÏÂ˜˜ËÌ¥ –
ˆÂ Ì‡Á‡‚Ê‰Ë? ß ˘Ó ÏÓÊÛÚ¸ ÁÓ·ËÚË ÍÓÎË¯Ì¥ ÒÓ˛ÁÌË-
ÍË, flÍ˘Ó ÔÓˆÂÒË Ô¥‰ÛÚ¸ ‚ ¥Ì¯ÓÏÛ Ì‡ÔflÏ¥?»

é‰Ì¥π˛ Á Ô¥‰‚‡ÎËÌ ‡‰Ï¥Ì¥ÒÚ‡ÚË‚ÌÓª ÒÚÛÍÚÛË ÙÂ‰Â-
‡ÚË‚ÌÓª ‰ÂÊ‡‚Ë π Ù¥Ì‡ÌÒÓ‚ËÈ ·¥Í Ó„‡Ì¥Á‡ˆ¥ª ÒÚÓÒÛÌ-
Í¥‚ Ï¥Ê ÙÂ‰Â‡ˆ¥π˛ Ú‡ ÒÛ·’πÍÚ‡ÏË ÙÂ‰Â‡ˆ¥ª, ÚÓ·ÚÓ Ï¥Ê
¥ÁÌËÏË ¥‚ÌflÏË Á‰¥ÈÒÌÂÌÌfl ÔÛ·Î¥˜ÌÓª ‚Î‡‰Ë, ̆ Ó ÁÌ‡ıÓ-
‰ËÚ¸ Ò‚Óπ ‚¥‰·ËÚÚfl Û ‰ÂÊ‡‚ÌÓÏÛ ·˛‰ÊÂÚ¥. éÚÊÂ, ÓÁ-
„Îfl‰ Ù¥Ì‡ÌÒÓ‚Ó„Ó ÙÂ‰Â‡Î¥ÁÏÛ, ‚‡ÊÎË‚ËÈ ‡ÒÔÂÍÚ ÔË-
Ú‡ÌÌfl Á‡„‡ÎÓÏ. ç‡ÔËÍÎ‡‰, Û îêç ‚¥‰ÓÏËÈ ëÚ‡·¥Î¥Á‡-
ˆ¥ÈÌËÈ Á‡ÍÓÌ ‚¥‰ 1967 ÓÍÛ ‚¥‰ÍË‚ ÌÓ‚¥ ÏÓÊÎË‚ÓÒÚ¥ Û
‰‚Óı ‚‡ÊÎË‚Ëı Ì‡ÔflÏ‡ı [13]. èÓ-ÔÂ¯Â, Û Ì¸ÓÏÛ ˜¥Ú-
ÍÓ ‚ËÁÌ‡πÚ¸Òfl, ̆ Ó ‰ÂÊ‡‚ÌËÈ ·˛‰ÊÂÚ π ¥ÌÒÚÛÏÂÌÚÓÏ
ÛÔ‡‚Î¥ÌÌfl Ï‡ÍÓÂÍÓÌÓÏ¥˜ÌËÏË ÔÓˆÂÒ‡ÏË, ‡ ÌÂ ÔÓÒ-
ÚÓ Á‡ÒÓ·ÓÏ Ù¥Ì‡ÌÒÛ‚‡ÌÌfl ‰ÂÊ‡‚ÌËı ‚ËÚ‡Ú. ì ˆ¸ÓÏÛ
Ú‡ÍÓÊ ÔÓfl‚ÎflπÚ¸Òfl ÛÔ‡‚Î¥ÌÒ¸Í‡ ÙÛÌÍˆ¥fl ÍÓÌÚÓÎ˛.
èÓ-‰Û„Â, flÍ Ì‡ÒÎ¥‰ÓÍ Ú‡ÍÓ„Ó ‚ËÁÌ‡ÌÌfl, ‚¥Ì ‚¥‰ÍË‚
‰ÓÓ„Û ‰Îfl Á‰¥ÈÒÌÂÌÌfl Ô‡ÍÂÚÛ ‰‡ÎÂÍÓÒflÊÌËı Ú‡ ‚ÒÂ-
·¥˜ÌËı ·˛‰ÊÂÚÌËı ÂÙÓÏ, ÔÓÚÂ·‡ Û flÍËı ·ÛÎ‡ Ó˜Â-
‚Ë‰ÌÓ˛ ‚¥‰ Ò‡ÏÓ„Ó ÔÓ˜‡ÚÍÛ ¥ÒÌÛ‚‡ÌÌfl îêç ¥ flÍËÏ, ÁÂ¯-
ÚÓ˛, ·ÛÎÓ ÔÓÍÎ‡‰ÂÌÓ ÔÓ˜‡ÚÓÍ Û 1964 Óˆ¥ ¥Á ÒÚ‚ÓÂÌ-
ÌflÏ ÌÂÁ‡ÎÂÊÌÓª ÍÓÏ¥Ò¥ª ÂÍÒÔÂÚ¥‚ (äÓÏ¥Ò¥fl í¸Ó∂Â‡).

äÓÊÌËÈ ÓÍÂÏËÈ ÒÛ·’πÍÚ ÙÂ‰Â‡ˆ¥ª Ï‡π ÛÚËÏÛ‚‡-
ÚË ‚Î‡ÒÌÛ ˜‡ÒÚÍÛ Á¥·‡ÌËı Û ÏÂÊ‡ı Ò‚Óπª ÚÂËÚÓ¥ª
ÔÓ‰‡ÚÍ¥‚. ÄÎÂ ˆËı ÔÓ‰‡ÚÍ¥‚ ÏÓÊÂ ·ÛÚË ÌÂ‰ÓÒÚ‡ÚÌ¸Ó, ‡
Ù‡ÍÚ ¥ÒÌÛ‚‡ÌÌfl ÁÌ‡˜ÌÓª ¥ÁÌËˆ¥ ‚ ÂÍÓÌÓÏ¥˜ÌÓÏÛ ÒÚ‡Ì¥
ÒÛ·’πÍÚ¥‚ ÙÂ‰Â‡ˆ¥ª ÌÂÓ‰Ï¥ÌÌÓ Ï‡‚ ·Ë Ì‡ÒÎ¥‰ÍÓÏ ÌÂ-
¥‚Ì¥ÒÚ¸ Ù¥Ì‡ÌÒÓ‚Ëı ÏÓÊÎË‚ÓÒÚÂÈ. í‡Í‡ ÌÂ¥‚Ì¥ÒÚ¸ ÒÛ-
ÔÂÂ˜ËÎ‡ · ÍÓÌÒÚËÚÛˆ¥ÈÌ¥È ‚ËÏÓÁ¥ ̆ Ó‰Ó «Á‡·ÂÁÔÂ˜ÂÌ-
Ìfl Ó‰Ì‡ÍÓ‚Ó„Ó ÊËÚÚπ‚Ó„Ó ¥‚Ìfl Û ‚Ò¥È ÙÂ‰Â‡ˆ¥ª». Ç
éÒÌÓ‚ÌÓÏÛ á‡ÍÓÌ¥ ÌÂÓ·ı¥‰ÌÓ Á‡Í¥ÔËÚË ÔÓÎÓÊÂÌÌfl,
Á„¥‰ÌÓ Á flÍËÏ ÙÂ‰Â‡ˆ¥fl ÛÔÓ‚ÌÓ‚‡ÊÂÌ‡ Ì‡‰‡‚‡ÚË Ù¥-
Ì‡ÌÒÓ‚Û ‰ÓÔÓÏÓ„Û Û ‚Ë„Îfl‰¥ ÒÛ·ÒË‰¥È ¥Á ÙÂ‰Â‡Î¸ÌËı
ÙÓÌ‰¥‚ ÒÎ‡·ÍËÏ Û Ù¥Ì‡ÌÒÓ‚ÓÏÛ ‚¥‰ÌÓ¯ÂÌÌ¥ ÒÛ·’πÍÚ‡Ï
ÙÂ‰Â‡ˆ¥ª Á ÏÂÚÓ˛ ÔÓ‚ÌÓ„Ó Á‡‰Ó‚ÓÎÂÌÌfl ªıÌ¥ı Á‡„‡Î¸-
ÌËı Ù¥Ì‡ÌÒÓ‚Ëı ÔÓÚÂ·.

ÑÎfl ‰ÓÔÓ‚ÌÂÌÌfl Ú‡ÍËı ‚ÂÚËÍ‡Î¸ÌËı ÔÂÂÏ¥˘ÂÌ¸
ÍÓ¯Ú¥‚, ‚ éÒÌÓ‚ÌÓÏÛ á‡ÍÓÌ¥ ÌÂÓ·ı¥‰ÌÓ ÔÂÂ‰·‡˜ËÚË
Ú‡ÍÓÊ ÒËÒÚÂÏÛ «„ÓËÁÓÌÚ‡Î¸ÌÓ„Ó ‚Ë¥‚Ì˛‚‡ÌÌfl», ÚÓ·ÚÓ
ÔÂÂÏ¥˘ÂÌ¸ ÍÓ¯Ú¥‚ Ï¥Ê ÒÛ·’πÍÚ‡ÏË ÙÂ‰Â‡ˆ¥ª, Û Ú‡ÍËÈ
ÒÔÓÒ¥·, ˘Ó «Ù¥Ì‡ÌÒÓ‚Ó ÒËÎ¸Ì¥¯¥» Ì‡‰‡˛Ú¸ ‰ÓÔÓÏÓ„Û
«Ù¥Ì‡ÌÒÓ‚Ó ÒÎ‡·ÍËÏ». ñfl ÒËÒÚÂÏ‡ ∂ÛÌÚÛπÚ¸Òfl Ì‡ ÔÓ-
‰‡ÚÍÓ‚Ëı Ì‡‰ıÓ‰ÊÂÌÌflı Ì‡ Ó‰ÌÛ ÓÒÓ·Û. åÂÚÓ˛ ÒËÒ-
ÚÂÏË π, Ì‡ÔËÍÎ‡‰, 5-10 ‚¥‰ÒÓÚÍÓ‚Â ‚Ë¥‚Ì˛‚‡ÌÌfl ÔË-
·ÛÚÍ¥‚ Û Ù¥Ì‡ÌÒÓ‚ÓÏÛ ‚¥‰ÌÓ¯ÂÌÌ¥ ÒÛ·’πÍÚ¥‚ ÙÂ‰Â‡ˆ¥ª
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Зондербунд, прихованого пiд егiдою єзуїтiв. Пiсля ко-
роткої кампанiї 29 листопада 1847 року Люцерн i Валє
капiтулювали. Ця дата стала точкою вiдлiку в iснуваннi
сучасної соцiально-полiтичної структури нейтральної
федеративної швайцарської держави. Нова Федераль-
на Конституцiя гарантувала повний спектр громадян-
ських свобод, зокрема – вiльного пересування i про-
живання на територiї Конфедерацiї, зборiв i асоцiацiй,
рiвнiсть перед законом. Забезпечення прав меншин
знайшло своє вiдображення у законодавчих актах, якi
гарантують кантонам всю повноту суверенiтету, про-
голошення державними чотирьох основних мов – нi-
мецької (швайцарський дiалект якої – швiцертютш –
лише вiддалено нагадує оригiнал), французької, iталiй-
ської та ретороманської, а також двопалатний парла-
мент, у якому пiсля 1848 року декiлька десятилiть по-
спiль федералiсти-лiберали мали абсолютну бiльшiсть
(зокрема, всi сiм членiв верхньої – Палати Федерацiї –
до 1891 року). У 1874 роцi цю Конституцiю було пов-
нiстю переглянуто з метою перетворення її в оригiналь-
ну Швайцарську (попередня була мало не факсимiль-
ною копiєю французької), проте всi громадянськi пра-
ва i свободи було збережено. Тодi ж з’явилися її унi-
кальнi особливостi: положення про т.зв. напiвпряму

демократiю, тобто всезагальнi референдуми з питань
загально-конфедерацiйного значення, а також гельве-
цiйська система вiйськового обов’язку, згiдно з якою
громадяни Конфедерацiї вiком вiд 20 до 42 рокiв є вiй-
ськовозобов’язаними i повиннi зберiгати вдома свiй
однострiй i особисту зброю, оскiльки що два роки про-
ходять тритижневу перевiрку боєготовности та перепiд-
готовку. Забiгаючи наперед, слiд зазначити, що редак-
цiя 1874 року iз незначними змiнами, продиктованими
потребами нового часу, проiснувала до 1 сiчня 2000
року, коли було завершено бiльш як тридцятилiтню пра-
цю над новим текстом, проведено загальношвайцар-
ський плебiсцит i затверджено його результати в обох
палатах парламенту. А практика референдумiв, як спо-
сiб управлiння державою та корегування її суспiльної
ролi, наперекiр загальноевропейським твердженням
про її безнадiйну застарiлiсть, виявилася напрочуд жи-
вучою i ефективною: якщо помiж 1900 i 1950 роками вiд-
булося 94 плебiсцити, то за наступних пiвстолiття – аж
324. Перший референдум 2001 року стосувався член-
ства Конфедерацiї в Евросоюзi...

За бiльш як пiвтори сотнi рокiв вiдшлiфувалися i сяг-
нули вершин досконалости банкiвський i фiнансово-бiр-
жевий бiзнес (Цюрiхська бiржа – найсучаснiший i один

‰Ó ÒÂÂ‰Ì¸Ó„Ó ÓÁÏ¥Û ÔÓ‰‡ÚÍÓ‚Ëı Ì‡‰ıÓ‰ÊÂÌ¸ Ì‡
Ó‰ÌÛ ÓÒÓ·Û ‚¥‰ ÛÒ¥ı ÒÛ·’πÍÚ¥‚ ÙÂ‰Â‡ˆ¥ª ‚ ˆ¥ÎÓÏÛ. ì
‚ËÔ‡‰ÍÛ, ÍÓÎË Ì‡‰ÎË¯ÓÍ ÍÓ¯Ú¥‚ ÔÂÂ‚Ë˘Ûπ ˆÂÈ ¥-
‚ÂÌ¸ ‚¥‰ÒÓÚÍ¥‚ ÒÂÂ‰Ì¸Ó„Ó ÓÁÏ¥Û Ì‡‰ıÓ‰ÊÂÌ¸ ‚¥‰ ÛÒ¥ı
ÒÛ·’πÍÚ¥‚ ÙÂ‰Â‡ˆ¥ª, Û ˆ¥ÎÓÏÛ ‡ÍÚË‚ÌÂ Ò‡Î¸‰Ó ÔÓÌ‡‰
‚ËÁÌ‡˜ÂÌËÈ ‚¥‰ÒÓÚÓÍ ÔÂÂ‰‡˛Ú¸ ‰Ó ÙÓÌ‰Û ‚Ë¥‚Ì˛-
‚‡ÌÌfl.

áÓÁÛÏ¥ÎÓ, ˘Ó ˆÂÈ ÏÂı‡Ì¥ÁÏ ‚Ë¥‚Ì˛‚‡ÌÌfl Ù¥Ì‡Ì-
ÒÓ‚Ëı ÏÓÊÎË‚ÓÒÚÂÈ ÔÓ „ÓËÁÓÌÚ‡Î¥ Ï‡π ‚¥‰·Û‚‡ÚËÒfl
ÌÂ Ú¥Î¸ÍË Ì‡ ¥‚Ì¥, ‡ È ‚ÒÂÂ‰ËÌ¥ ÒÛ·’πÍÚ¥‚ ÙÂ‰Â‡ˆ¥ª.

éÚÊÂ, Ù¥Ì‡ÌÒÓ‚¥ ÒÚÓÒÛÌÍË Ú‡ ·˛‰ÊÂÚÌËÈ ÔÓˆÂÒ
ÙÂ‰Â‡ˆ¥ª Ô¥‰ÔÓfl‰ÍÓ‚‡Ì¥ Ú‡ÍËÏ ÔÓ‚¥‰ÌËÏ ÔËÌˆË-
Ô‡Ï, flÍ¥ ÌÂÓ·ı¥‰ÌÓ Á‡Í¥ÔËÚË ‚ éÒÌÓ‚ÌÓÏÛ á‡ÍÓÌ¥ ¥ flÍ¥
‚ËÔÎË‚‡˛Ú¸ Á ÔËÌˆËÔÛ «ÌÂÚÂÔËÏÓÒÚË»:

– Á‡·ÂÁÔÂ˜ÂÌÌfl Ó‰Ì‡ÍÓ‚Ó„Ó ÊËÚÚπ‚Ó„Ó ¥‚Ìfl Û ‚Ò¥È
ÙÂ‰Â‡ˆ¥ª;

– Ò‡ÏÓ‚fl‰Û‚‡ÌÌfl Ì‡ ¥‚Ì¥ ÒÛ·’πÍÚ¥‚ ÙÂ‰Â‡ˆ¥ª Á‡-
„‡ÎÓÏ, Ú‡ Ì‡Ò‡ÏÔÂÂ‰ Û Ù¥Ì‡ÌÒÓ‚¥È „‡ÎÛÁ¥.

ç‡ Ô¥‰ÒÚ‡‚¥ ‚ËÍÎ‡‰ÂÌÓ„Ó ÏÓÊÂÏÓ ÁÓ·ËÚË fl‰ ÛÁ‡-
„‡Î¸Ì˛˛˜Ëı ‚ËÒÌÓ‚Í¥‚.

êÓÁÔÓ‰¥Î ‚Î‡‰ÌËı ÙÛÌÍˆ¥È ˜Ë ÙÛÌÍˆ¥È ÛÔ‡‚Î¥ÌÌfl
Ï¥Ê ÙÂ‰Â‡ˆ¥π˛ Ú‡ ÒÛ·’πÍÚ‡ÏË ÙÂ‰Â‡ˆ¥ª ÌÂÓ·ı¥‰ÌÓ
Á‡ÍÎ‡ÒÚË ‚ éÒÌÓ‚ÌÓÏÛ á‡ÍÓÌ¥. á‡„‡ÎÓÏ, Ì‡ ÙÂ‰Â‡ˆ¥˛

ÌÂÓ·ı¥‰ÌÓ ÔÓÍÎ‡ÒÚË Ú‡Í¥ Ô‡‚‡ Ú‡ Ó·Ó‚’flÁÍË, flÍ¥ Í‡˘Â
‚ËÍÓÌÛ˛Ú¸Òfl ‚Ë˘ËÏË Ó„‡Ì‡ÏË ‰ÂÊ‡‚ÌÓª ‚Î‡‰Ë Ì‡
‰‡Ì¥È ÚÂËÚÓ¥ª (ÙÂ‰Â‡Î¸ÌËÏË Ó„‡Ì‡ÏË ‚Î‡‰Ë, Ì‡-
ˆ¥ÓÌ‡Î¸ÌËÏË Ó„‡Ì‡ÏË ‚Î‡‰Ë, Ó„‡Ì‡ÏË ‰ÂÊ‡‚ÌÓª
‚Î‡‰Ë), ÚÓÏÛ ˘Ó ‚ÓÌË ÒÚÓÒÛ˛Ú¸Òfl Á‡·ÂÁÔÂ˜ÂÌÌfl ¥ÒÌÛ-
‚‡ÌÌfl ‰ÂÊ‡‚Ë flÍ Ú‡ÍÓª. êÓÁÏÂÊÓ‚Û˛˜Ë ÙÛÌÍˆ¥ª, ‚
éÒÌÓ‚ÌÓÏÛ á‡ÍÓÌ¥ ‚‡ÊÎË‚Ó ÓÁ¥ÁÌflÚË Ú‡Í¥ ÓÒÌÓ‚Ì¥
Í‡ÚÂ„Ó¥ª ÔÓ‚ÌÓ‚‡ÊÂÌ¸, flÍ¥ Ì‡‰‡˛Ú¸Òfl Ó„‡Ì‡Ï ‰ÂÊ‡‚-
ÌÓª ‚Î‡‰Ë Ú‡ Ó„‡Ì‡Ï ‚Î‡‰Ë ÒÛ·’πÍÚ¥‚ ÙÂ‰Â‡ˆ¥ª:

1. ÇËÍÎ˛˜Ì¥ Á‡ÍÓÌÓ‰‡‚˜¥ ÔÓ‚ÌÓ‚‡ÊÂÌÌfl Ó„‡Ì¥‚ ‰Â- ÇËÍÎ˛˜Ì¥ Á‡ÍÓÌÓ‰‡‚˜¥ ÔÓ‚ÌÓ‚‡ÊÂÌÌfl Ó„‡Ì¥‚ ‰Â- ÇËÍÎ˛˜Ì¥ Á‡ÍÓÌÓ‰‡‚˜¥ ÔÓ‚ÌÓ‚‡ÊÂÌÌfl Ó„‡Ì¥‚ ‰Â- ÇËÍÎ˛˜Ì¥ Á‡ÍÓÌÓ‰‡‚˜¥ ÔÓ‚ÌÓ‚‡ÊÂÌÌfl Ó„‡Ì¥‚ ‰Â- ÇËÍÎ˛˜Ì¥ Á‡ÍÓÌÓ‰‡‚˜¥ ÔÓ‚ÌÓ‚‡ÊÂÌÌfl Ó„‡Ì¥‚ ‰Â-
Ê‡‚ÌÓª ‚Î‡‰ËÊ‡‚ÌÓª ‚Î‡‰ËÊ‡‚ÌÓª ‚Î‡‰ËÊ‡‚ÌÓª ‚Î‡‰ËÊ‡‚ÌÓª ‚Î‡‰Ë ÌÂÓ·ı¥‰ÌÓ Á‡Í¥ÔËÚË Û ÙÓÏ¥ Á‡ÍËÚÓ„Ó
ÔÂÂÎ¥ÍÛ ÔËÚ‡Ì¸ Á‡ ÙÂ‰Â‡ˆ¥π˛, flÍ Ú‡Í¥ Á‡ÍÓÌÓ‰‡‚˜¥
ÔÓ‚ÌÓ‚‡ÊÂÌÌfl, ˘Ó Á‡ éÒÌÓ‚ÌËÏ á‡ÍÓÌÓÏ ÌÂ ÏÓÊÛÚ¸
·ÛÚË ‚¥‰ÌÂÒÂÌ¥ ‰Ó ÍÓÏÔÂÚÂÌˆ¥ª ÒÛ·’πÍÚ¥‚ ÙÂ‰Â‡ˆ¥ª ˜Ë
¥Ì¯Ëı ÒÛ·’πÍÚ¥‚ ÔÛ·Î¥˜ÌÓª ‚Î‡‰Ë: Ì‡Ò‡ÏÔÂÂ‰ ÔËÚ‡ÌÌfl
Ì‡ˆ¥ÓÌ‡Î¸ÌÓª ·ÂÁÔÂÍË – Ó·ÓÓÌ‡, ÔËÚ‡ÌÌfl ‚‡Î˛ÚÌÓª
Ú‡ ÏÓÌÂÚ‡ÌÓª ÔÓÎ¥ÚËÍË, ÙÂ‰Â‡Î¸Ì¥ ÔÂÂ‚ÂÁÂÌÌfl Á‡-
Î¥ÁÌË˜ÌËÏ ¥ ÔÓ‚¥ÚflÌËÏ Ú‡ÌÒÔÓÚÓÏ, ÔÓ¯ÚÓ‚¥ Ú‡ ÚÂÎÂ-
ÍÓÏÛÌ¥Í‡ˆ¥ÈÌ¥ ÔÓÒÎÛ„Ë, ÒÔ¥‚Ó·¥ÚÌËˆÚ‚Ó Ï¥Ê ÙÂ‰Â‡ˆ¥-
π˛ ¥ ÒÛ·’πÍÚ‡ÏË ÙÂ‰Â‡ˆ¥ª Û ÒÔ‡‚¥ Á‡ıËÒÚÛ äÓÌÒÚËÚÛˆ¥ª
¥ Á‡·ÂÁÔÂ˜ÂÌÌfl ‚ËÍÓÌ‡ÌÌfl Á‡ÍÓÌ¥‚, Ô‡‚‡ ‚Î‡ÒÌÓÒÚË,
Á‡ÍÓ‰ÓÌÌ¥ ÒÔ‡‚Ë, ÚÓ˘Ó. ÑÂÊ‡‚ÌÂ Á‡ÍÓÌÓ‰‡‚ÒÚ‚Ó ̃ Ë
Á‡ÍÓÌÓ‰‡‚ÒÚ‚Ó ÙÂ‰Â‡ˆ¥ª, ˘Ó ÛÚ‚Ó˛π Á‡„‡Î¸ÌÛ Ô‡-
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iз п’яти свiтових центрiв цього виду дiяльности), висо-
котехнологiчнi високоточнi галузi промисловости (го-
динникова, електронна, авiацiйна, збройна), транспор-
тна, курортна i туристична iнфраструктури, окремi спе-
цифiчнi галузi сiльського господарства – словом, все
те, на що могла спромогтися гiрська i бiдна на природ-
нi ресурси країна. Двi сотнi рокiв нейтралiтету (вiд часу
iнвазiй Наполеона i Суворова на територiї цiєї альпiй-
ської країни, за винятком найрiзноманiтнiших мiлiтар-
но-розвiдувальних резидентур у мирнi та воєннi часи,
iноземних вiйськ не було) перетворили Швайцарiю у
центр проведення всесвiтнiх мирних конференцiй, який
не втратив свого значення навiть пiсля переїзду голов-
ної штаб-квартири Об’єднаних Нацiй з Женеви до Нью-
Йорка i слугує неабиякою рекламою свiтової значимос-
ти семимiльйонної федерацiї (те, що майже 20% насе-
лення її мають право на постiйне проживання, але не є
громадянами – ще одна специфiчна еластика присто-
сування до ¶лобалiзацiйних вимог).

Що ж все-таки утримає цю єднiсть рiзноманiття 26
кантонiв i напiвкантонiв (напiвкантони – Обвальден та
Нiдвальден – частини колись єдиного Унтервальдена;
Базель роздiлився на мiсто i провiнцiю; Апенцель скла-
дається з Внутрiшнього та Зовнiшнього Родiв) з їхнiми

власними парламентськими, виконавчими, судовими та
податковими структурами i нормами, де майже 64 вiд-
сотки населення розмовляє на кiлькох десятках дiалек-
тiв швiцертютш, 19 – французькою, 7– iталiйською i не-
повний 1 – рiдкiсною ретороманською, де на рiвнi ко-
мун можуть втручатися i корегувати загальнофедера-
цiйнi закони i програми? Географiя, спiльна iсторiя, тра-
дицiї, незрiвнянно вищий добробут всiх i кожного (у по-
рiвняннi з вiдповiдними показниками довколишнього
европейського моря), окремiсть, нейтралiтет? Воче-
видь – всi перелiченi фактори разом, помноженi на сво-
боду i федералiзм, – речi, якi для багатьох европейських
i свiтових теорiй та практик виявилися взаємовиключ-
ними.

*ÇËÒÌÓ‚ÓÍ ÇËÒÚ‡‚ÍÓ‚Ó„Ó ÍÓÏ¥ÚÂÚÛ: ÏÓ‰ÂÎ¸ ÌÂÒÛÏ¥ÒÌ‡ ÁÇËÒÌÓ‚ÓÍ ÇËÒÚ‡‚ÍÓ‚Ó„Ó ÍÓÏ¥ÚÂÚÛ: ÏÓ‰ÂÎ¸ ÌÂÒÛÏ¥ÒÌ‡ ÁÇËÒÌÓ‚ÓÍ ÇËÒÚ‡‚ÍÓ‚Ó„Ó ÍÓÏ¥ÚÂÚÛ: ÏÓ‰ÂÎ¸ ÌÂÒÛÏ¥ÒÌ‡ ÁÇËÒÌÓ‚ÓÍ ÇËÒÚ‡‚ÍÓ‚Ó„Ó ÍÓÏ¥ÚÂÚÛ: ÏÓ‰ÂÎ¸ ÌÂÒÛÏ¥ÒÌ‡ ÁÇËÒÌÓ‚ÓÍ ÇËÒÚ‡‚ÍÓ‚Ó„Ó ÍÓÏ¥ÚÂÚÛ: ÏÓ‰ÂÎ¸ ÌÂÒÛÏ¥ÒÌ‡ Á
¥ÒÌÛ˛˜ËÏË Ì‡ Ò¸Ó„Ó‰Ì¥ ÒËÒÚÂÏ‡ÏË. èË˜ËÌ‡ – ÌÂ‰ÓÒÍÓ-¥ÒÌÛ˛˜ËÏË Ì‡ Ò¸Ó„Ó‰Ì¥ ÒËÒÚÂÏ‡ÏË. èË˜ËÌ‡ – ÌÂ‰ÓÒÍÓ-¥ÒÌÛ˛˜ËÏË Ì‡ Ò¸Ó„Ó‰Ì¥ ÒËÒÚÂÏ‡ÏË. èË˜ËÌ‡ – ÌÂ‰ÓÒÍÓ-¥ÒÌÛ˛˜ËÏË Ì‡ Ò¸Ó„Ó‰Ì¥ ÒËÒÚÂÏ‡ÏË. èË˜ËÌ‡ – ÌÂ‰ÓÒÍÓ-¥ÒÌÛ˛˜ËÏË Ì‡ Ò¸Ó„Ó‰Ì¥ ÒËÒÚÂÏ‡ÏË. èË˜ËÌ‡ – ÌÂ‰ÓÒÍÓ-
Ì‡Î¥ÒÚ¸ ÓÒÚ‡ÌÌ¥ı.Ì‡Î¥ÒÚ¸ ÓÒÚ‡ÌÌ¥ı.Ì‡Î¥ÒÚ¸ ÓÒÚ‡ÌÌ¥ı.Ì‡Î¥ÒÚ¸ ÓÒÚ‡ÌÌ¥ı.Ì‡Î¥ÒÚ¸ ÓÒÚ‡ÌÌ¥ı.

АНДРІЙ КИРЧІВ
ЕТАЛОННИЙ
(ШВАЙЦАРСЬКИЙ)
ФЕДЕРАЛІЗМ

‚Ó‚Û ÒËÒÚÂÏÛ ‰ÂÊ‡‚Ë, ÒÚÓÒÛπÚ¸Òfl Ú‡ÍËı „‡ÎÛÁÂÈ, flÍ
Á‡ÍÓÌË, ˘Ó Â„ÛÎ˛˛Ú¸ ÔËÚ‡ÌÌfl ‰ÂÊ‡‚ÌÓª ÒÎÛÊ·Ë,
ÓıÓÓÌË ‰Ó‚Í¥ÎÎfl, ‰¥flÎ¸ÌÓÒÚË Ì‡ˆ¥ÓÌ‡Î¸ÌÓ„Ó ¥‚Ìfl Ô¥‰-
ÔËπÏÒÚ‚, ÛÒÚ‡ÌÓ‚ Ú‡ Ó„‡Ì¥Á‡ˆ¥È, Á‡ÒÓ·¥‚ Ï‡ÒÓ‚Óª ¥Ì-
ÙÓÏ‡ˆ¥ª ÚÓ˘Ó.

2. ëÛÏ¥ÊÌ¥ Á‡ÍÓÌÓ‰‡‚˜¥ ÔÓ‚ÌÓ‚‡ÊÂÌÌflëÛÏ¥ÊÌ¥ Á‡ÍÓÌÓ‰‡‚˜¥ ÔÓ‚ÌÓ‚‡ÊÂÌÌflëÛÏ¥ÊÌ¥ Á‡ÍÓÌÓ‰‡‚˜¥ ÔÓ‚ÌÓ‚‡ÊÂÌÌflëÛÏ¥ÊÌ¥ Á‡ÍÓÌÓ‰‡‚˜¥ ÔÓ‚ÌÓ‚‡ÊÂÌÌflëÛÏ¥ÊÌ¥ Á‡ÍÓÌÓ‰‡‚˜¥ ÔÓ‚ÌÓ‚‡ÊÂÌÌfl ÙÂ‰Â‡ˆ¥ª Ú‡ÙÂ‰Â‡ˆ¥ª Ú‡ÙÂ‰Â‡ˆ¥ª Ú‡ÙÂ‰Â‡ˆ¥ª Ú‡ÙÂ‰Â‡ˆ¥ª Ú‡
ÒÛ·’πÍÚ¥‚ ÙÂ‰Â‡ˆ¥ªÒÛ·’πÍÚ¥‚ ÙÂ‰Â‡ˆ¥ªÒÛ·’πÍÚ¥‚ ÙÂ‰Â‡ˆ¥ªÒÛ·’πÍÚ¥‚ ÙÂ‰Â‡ˆ¥ªÒÛ·’πÍÚ¥‚ ÙÂ‰Â‡ˆ¥ª ‚ËÁÌ‡˜‡˛Ú¸Òfl Á‡ Ú‡Í Á‚‡ÌËÏ ÔËÌ-
ˆËÔÓÏ «ÏÓ‚˜‡ÁÌÓª Á„Ó‰Ë» (‰ËÒÔÓÁËÚË‚Ì¥ÒÚ¸ ÒÚ‡ÚÛÒÛ),
Á flÍÓ„Ó ‚ËÔÎË‚‡π, ˘Ó ÒÛ·’πÍÚË ÙÂ‰Â‡ˆ¥ª ÍÓËÒÚÛ˛Ú¸-
Òfl Á‡ÍÓÌÓ‰‡‚˜ËÏË ÔÓ‚ÌÓ‚‡ÊÂÌÌflÏË ˘Ó‰Ó ÍÓÌÒÚËÚÛ-
ˆ¥ÈÌÓ Á‡Í¥ÔÎÂÌÓ„Ó Á‡ÍËÚÓ„Ó ÔÂÂÎ¥ÍÛ ÓÍÂÏËı ÔË-
Ú‡Ì¸ Ú‡Í ‰Ó‚„Ó ¥ ‚ Ú‡ÍÓÏÛ Ó·ÒflÁ¥, ÔÓÍË ¥ Ì‡ÒÍ¥Î¸ÍË ÙÂ-
‰Â‡ˆ¥fl ÌÂ ÍÓËÒÚÛπÚ¸Òfl Ò‚ÓªÏ Ô‡‚ÓÏ Á‡ÍÓÌÓÚ‚ÓÂÌ-
Ìfl. ì ˆ¸ÓÏÛ ‚ËÔ‡‰ÍÛ ÏÓÚË‚ÓÏ Á‡ÍÓÌÓ‰‡‚˜Ëı ÔÓ‚ÌÓ-
‚‡ÊÂÌ¸ ÙÂ‰Â‡ˆ¥ª π ÌÂÁ‰‡ÚÌ¥ÒÚ¸ ÓÍÂÏËı ÒÛ·’πÍÚ¥‚ ÙÂ-
‰Â‡ˆ¥ª Ì‡ÎÂÊÌËÏ ˜ËÌÓÏ ‚Ë¥¯ËÚË ÔËÚ‡ÌÌfl; ÒÛÔÂÂ˜-
ÎË‚¥ÒÚ¸ ¥ÌÚÂÂÒ¥‚ ÓÍÂÏËı ÒÛ·’πÍÚ¥‚ ÙÂ‰Â‡ˆ¥ª ‡·Ó ÒÛ·’-
πÍÚ¥‚ ÙÂ‰Â‡ˆ¥ª ¥ ÙÂ‰Â‡ˆ¥ª ‚ ˆ¥ÎÓÏÛ; ‡·Ó ÍÓÎË ˆÂ ‚
¥ÌÚÂÂÒ‡ı Ì‡ˆ¥ÓÌ‡Î¸ÌÓª ·ÂÁÔÂÍË ÙÂ‰Â‡ˆ¥ª, Ì‡‰ÚÓ ÍÓÎË
È‰ÂÚ¸Òfl ÔÓ Ô¥‰ÚËÏ‡ÌÌfl π‰ËÌËı Á‡„‡Î¸ÌËı ÊËÚÚπ‚Ëı
ÛÏÓ‚ ÔÓÁ‡ ÏÂÊ‡ÏË ÓÍÂÏÓ„Ó ÒÛ·’πÍÚ‡ ÙÂ‰Â‡ˆ¥ª. ñfl
Í‡ÚÂ„Ó¥fl Ì‡Ò‡ÏÔÂÂ‰ Ó·’π‰ÌÛπ Ú‡Í¥ ÒÙÂË flÍ ̂ Ë‚¥Î¸ÌÂ
¥ ÍËÏ¥Ì‡Î¸ÌÂ Ô‡‚Ó, ÒÛ‰Ó‚‡ ÒËÒÚÂÏ‡, Ô‡‚Ó‚Â Â„Û-

Î˛‚‡ÌÌfl ‚ ¥ÁÌÓÏ‡Ì¥ÚÌËı Á‡„‡Î¸ÌÓ ‚‡ÊÎË‚Ëı ÒÙÂ‡ı
ÒÛÒÔ¥Î¸ÌÓ„Ó ÊËÚÚfl, ‰Ó‚Í¥ÎÎfl, ÓıÓÓÌ‡ Á‰ÓÓ‚’fl, Ú‡ÌÒ-
ÔÓÚ ÚÓ˘Ó.

3. äÓÌÚÍÓÌÚÓÎ¸Ì¥ ÔÓ‚ÌÓ‚‡ÊÂÌÌfläÓÌÚÍÓÌÚÓÎ¸Ì¥ ÔÓ‚ÌÓ‚‡ÊÂÌÌfläÓÌÚÍÓÌÚÓÎ¸Ì¥ ÔÓ‚ÌÓ‚‡ÊÂÌÌfläÓÌÚÍÓÌÚÓÎ¸Ì¥ ÔÓ‚ÌÓ‚‡ÊÂÌÌfläÓÌÚÍÓÌÚÓÎ¸Ì¥ ÔÓ‚ÌÓ‚‡ÊÂÌÌfl ÙÂ‰Â‡ˆ¥ª Ú‡ÙÂ‰Â‡ˆ¥ª Ú‡ÙÂ‰Â‡ˆ¥ª Ú‡ÙÂ‰Â‡ˆ¥ª Ú‡ÙÂ‰Â‡ˆ¥ª Ú‡
ÒÛ·’πÍÚ¥‚ ÙÂ‰Â‡ˆ¥ªÒÛ·’πÍÚ¥‚ ÙÂ‰Â‡ˆ¥ªÒÛ·’πÍÚ¥‚ ÙÂ‰Â‡ˆ¥ªÒÛ·’πÍÚ¥‚ ÙÂ‰Â‡ˆ¥ªÒÛ·’πÍÚ¥‚ ÙÂ‰Â‡ˆ¥ª ‚ËÁÌ‡˜‡˛Ú¸Òfl Á‡ Ú‡Í Á‚‡ÌËÏ ÔËÌ-
ˆËÔÓÏ «ÌÂÚÂÔËÏÓÒÚË», ˘Ó ÔÓÎfl„‡π ‚ Ó·Ó‚’flÁÍÛ (¥Ï-
ÔÂ‡ÚË‚Ì¥ÒÚ¸ ÒÚ‡ÚÛÒÛ) ‚Ò¥ı Ó„‡Ì¥‚ Á‰¥ÈÒÌÂÌÌfl ‰ÂÊ‡‚-
ÌÓª ‚Î‡‰Ë Ú‡ Ó„‡Ì¥‚ ‚Î‡‰Ë ÒÛ·’πÍÚ¥‚ ÙÂ‰Â‡ˆ¥ª, ªı ÔÓ-
Ò‡‰Ó‚Ëı ÓÒ¥· ‚Ë¥¯ËÚË ÒÛÒÔ¥Î¸ÌÓ ÁÌ‡˜ËÏÂ ÔËÚ‡ÌÌfl ‚
ÏÂÊ‡ı ‚Î‡ÒÌÓª ÍÓÏÔÂÚÂÌˆ¥ª ‡·Ó ÔÓÛ¯ËÚË ÈÓ„Ó ÔÂÂ‰
ÛÔÓ‚ÌÓ‚‡ÊÂÌËÏ ÒÛ·’πÍÚÓÏ. á ÔËÌˆËÔÛ «ÌÂÚÂÔËÏÓÒ-
ÚË» ‚ËÔÎË‚‡π ¥ÏÔÂ‡ÚË‚Ì¥ÒÚ¸ ÒÚ‡ÚÛÒÛ, ÚÓ·ÚÓ ‡ÍÚË‚ÌÓª
ÔÓÁËˆ¥ª Û ÍÓÌÚÂÍÒÚ¥ Á‰¥ÈÒÌÂÌÌfl ÍÓÌÚÓÎ˛ ÛÒ¥Ï‡ Á‡ÁÌ‡-
˜ÂÌËÏË Ó„‡Ì‡ÏË ‚Î‡‰Ë, ªı ÔÓÒ‡‰Ó‚ËÏË ÓÒÓ·‡ÏË. í‡
Ì‡Ò‡ÏÔÂÂ‰ – ˆÂ ˛Ë‰Ë˜ÌËÈ Ó·Ó‚’flÁÓÍ Ó„‡Ì¥‚ ‰Â-
Ê‡‚ÌÓª ‚Î‡‰Ë Ú‡ Ó„‡Ì¥‚ ‚Î‡‰Ë ÒÛ·’πÍÚ¥‚ ÙÂ‰Â‡ˆ¥ª, ªı
ÔÓÒ‡‰Ó‚Ëı ÓÒ¥·. ñÂ ÁÌ‡˜ËÚ¸, ̆ Ó Á‡ÁÌ‡˜ÂÌ¥ Ó„‡ÌË ‚Î‡-
‰Ë, ªı ÔÓÒ‡‰Ó‚¥ ÓÒÓ·Ë ÔÓ‚ËÌÌ¥ ·ÛÚË ÁÓ·Ó‚’flÁ‡Ì¥ Á‚Â-
Ú‡ÚËÒfl ‚ ÍÓÌÚÂÍÒÚ¥ ÔÂ‰ÒÚ‡‚ÎÂÌÌfl Ú‡ Á‡ıËÒÚÛ Ô‡‚ Ì‡
Ò‚ÓªÈ ÚÂËÚÓ¥ª ‰Ó ÍÓÏÔÂÚÂÌÚÌËı ÒÛ·’πÍÚ¥‚ ‚Î‡‰Ë (äÓÌ-
ÒÚËÚÛˆ¥ÈÌÓ„Ó ëÛ‰Û, èÂÁË‰ÂÌÚ‡, ‚Ë˘ÂÒÚÓfl˜Ëı Ó„‡Ì¥‚
‚ËÍÓÌ‡‚˜Óª ‚Î‡‰Ë, Ì‡Ó‰Û, „ÓÏ‡‰Ë) ÔÓ ‚ËÁÌ‡ÌÌfl
ÓÍÂÏËı ‡ÍÚ¥‚ ¥Ì¯Ëı Ó„‡Ì¥‚ ‚Î‡‰Ë ÌÂÍÓÌÒÚËÚÛˆ¥ÈÌË-
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ÏË, ÌÂÁ‡ÍÓÌÌËÏË, ÌÂÂÙÂÍÚË‚ÌËÏË, ÌÂ‰Óˆ¥Î¸ÌËÏË Ú‡
ªı ÒÍ‡ÒÛ‚‡ÌÌfl ÚÓ˘Ó. ÇËfl‚Ë‚¯Ë ÓÁÌ‡ÍË Ô‡‚ÓÔÓÛ¯ÂÌ-
Ìfl ̃ Ë Á‡Ï‡ıÛ Ì‡ Ô‡‚ÓÔÓÛ¯ÂÌÌfl, ‚ÓÌË, Á ÏÂÚÓ˛ ÈÓ„Ó
ÛÒÛÌÂÌÌfl ‡·Ó ÌÂ‰ÓÔÛ˘ÂÌÌfl, ÁÓ·Ó‚’flÁ‡Ì¥ Á‚ÂÌÛÚËÒfl
ÌÂ Ú¥Î¸ÍË ‰Ó ‚Ë˘ÂÒÚÓfl˘Ëı Ó„‡Ì¥‚ Û ÔÓfl‰ÍÛ ÒÛ·Ó-
‰ËÌ‡ˆ¥ÈÌÓ„Ó Ô¥‰ÔÓfl‰ÍÛ‚‡ÌÌfl, ‡ È ‰Ó Ô‡‚ÓÓıÓÓÌ-
ÌËı Ó„‡Ì¥‚, ÚÓ·ÚÓ ÔÓÛ¯ËÚË ÓÁ„Îfl‰ ˆ¸Ó„Ó ÔËÚ‡ÌÌfl
Á‡ ÏÂÊ‡ÏË ÍÓÔÓ‡ÚË‚ÌÓª ÒËÒÚÂÏË Ó„‡Ì¥‚ ‚Î‡‰Ë.
éÍ¥Ï ˆ¸Ó„Ó, ‚Ëfl‚Ë‚¯Ë ÌÂÓ·ı¥‰Ì¥ÒÚ¸ Ô‡‚Ó‚Ó„Ó ‚Â-
„ÛÎ˛‚‡ÌÌfl ÚÓ„Ó ˜Ë ¥Ì¯Ó„Ó ÔËÚ‡ÌÌfl, ·Û‰¸-flÍËÈ ¥Á Á‡Á-
Ì‡˜ÂÌËı Ó„‡Ì¥‚ ‚Î‡‰Ë, ªı ÔÓÒ‡‰Ó‚¥ ÓÒÓ·Ë ÁÓ·Ó‚’flÁÛ-
˛Ú¸Òfl ‚Ë¥¯ËÚË ˆÂ ÔËÚ‡ÌÌfl ‚ ÏÂÊ‡ı ‚Î‡ÒÌÓª ÍÓÏÔÂ-
ÚÂÌˆ¥ª ‡·Ó ÔÓÛ¯ËÚË ‚Ë¥¯ÂÌÌfl ˆ¸Ó„Ó ÔËÚ‡ÌÌfl ÔÂÂ‰
ÍÓÏÔÂÚÂÌÚÌËÏË Ó„‡Ì‡ÏË. á‡ ÌÂ‚ËÍÓÌ‡ÌÌfl ˜Ë ÌÂÌ‡-
ÎÂÊÌÂ ‚ËÍÓÌ‡ÌÌfl ̂ ¸Ó„Ó Ó·Ó‚’flÁÍÛ Ï‡˛Ú¸ ·ÛÚË ÔÂÂ‰-
·‡˜ÂÌ¥ ‚¥‰ÔÓ‚¥‰Ì¥ Ò‡ÌÍˆ¥ª Û ‚Ë‰¥ ÔÓÎ¥ÚË˜ÌÓª, ‰ËÒˆËÔÎ¥-
Ì‡ÌÓª Ú‡ ÍËÏ¥Ì‡Î¸ÌÓª ‚¥‰ÔÓ‚¥‰‡Î¸ÌÓÒÚË.

4. ÇËÍÎ˛˜Ì¥ Á‡ÍÓÌÓ‰‡‚˜¥ ÔÓ‚ÌÓ‚‡ÊÂÌÌfl ÒÛ·’πÍÚ¥‚ÇËÍÎ˛˜Ì¥ Á‡ÍÓÌÓ‰‡‚˜¥ ÔÓ‚ÌÓ‚‡ÊÂÌÌfl ÒÛ·’πÍÚ¥‚ÇËÍÎ˛˜Ì¥ Á‡ÍÓÌÓ‰‡‚˜¥ ÔÓ‚ÌÓ‚‡ÊÂÌÌfl ÒÛ·’πÍÚ¥‚ÇËÍÎ˛˜Ì¥ Á‡ÍÓÌÓ‰‡‚˜¥ ÔÓ‚ÌÓ‚‡ÊÂÌÌfl ÒÛ·’πÍÚ¥‚ÇËÍÎ˛˜Ì¥ Á‡ÍÓÌÓ‰‡‚˜¥ ÔÓ‚ÌÓ‚‡ÊÂÌÌfl ÒÛ·’πÍÚ¥‚
ÙÂ‰Â‡ˆ¥ªÙÂ‰Â‡ˆ¥ªÙÂ‰Â‡ˆ¥ªÙÂ‰Â‡ˆ¥ªÙÂ‰Â‡ˆ¥ª ÌÂÓ·ı¥‰ÌÓ Ú‡ÍÓÊ Á‡Í¥ÔËÚË Û ÙÓÏ¥ Á‡ÍË-
ÚÓ„Ó ÔÂÂÎ¥ÍÛ ÔËÚ‡Ì¸ Á‡ ÒÛ·’πÍÚ‡ÏË ÙÂ‰Â‡ˆ¥ª flÍ Ú‡Í¥
Á‡ÍÓÌÓ‰‡‚˜¥ ÔÓ‚ÌÓ‚‡ÊÂÌÌfl, flÍ¥ Á‡ éÒÌÓ‚ÌËÏ á‡ÍÓÌÓÏ
ÌÂ ‚¥‰ÌÂÒÂÌÓ ‰Ó ÍÓÏÔÂÚÂÌˆ¥ª ÙÂ‰Â‡ˆ¥ª. ÑÓ ÌËı ÏÓÊ-
Ì‡ ‚¥‰ÌÂÒÚË ÔËÚ‡ÌÌfl ÍÛÎ¸ÚÛË, ÓÒ‚¥ÚË, ÓıÓÓÌË „Ó-

Ï‡‰Ò¸ÍÓ„Ó ÔÓfl‰ÍÛ, ÏÛÌ¥ˆËÔ‡Î¸ÌÂ Á‡ÍÓÌÓ‰‡‚ÒÚ‚Ó ÚÓ˘Ó.
íÓ‰¥ flÍ ˆ¥ ÔËÚ‡ÌÌfl ÙÂ‰Â‡ˆ¥fl ÏÓÊÂ Â„ÛÎ˛‚‡ÚË Ò‚Óª-
ÏË ‡ÍÚ‡ÏË Ì‡ Á‡ÁÓÍ «éÒÌÓ‚Ë Á‡ÍÓÌÓ‰‡‚ÒÚ‚‡», ÚËÏ
Ò‡ÏËÏ Á‡‰‡˛˜Ë ÔÓÒÚ¥ ‰Îfl Á‡ÍÓÌÓ‰‡‚ÒÚ‚‡ ÒÛ·’πÍÚ‡Ï
ÙÂ‰Â‡ˆ¥ª.

á„¥‰ÌÓ ¥Á ̂ ËÏË ÔÓÎÓÊÂÌÌflÏË, ·¥Î¸¯¥ÒÚ¸ ÔËÚ‡Ì¸ ‚ÌÛÚ-
¥¯Ì¸Óª ÔÓÎ¥ÚËÍË Ô¥‰Ô‡‰‡˛Ú¸ Ô¥‰ ÚÛ Í‡ÚÂ„Ó¥˛, ‚ ÏÂÊ‡ı
flÍÓª ‚¥‰·Û‚‡πÚ¸Òfl ÍÓÌÍÛÂÌˆ¥fl Ï¥Ê ÙÂ‰Â‡ˆ¥π˛ Ú‡ ÓÍ-
ÂÏËÏË ÒÛ·’πÍÚ‡ÏË ÙÂ‰Â‡ˆ¥ª Á‡ Ô‡‚Ó Ûı‚‡Î˛‚‡ÚË
Á‡ÍÓÌË. ñÂ ÓÁÌ‡˜‡π, ˘Ó ÌÂÓ·ı¥‰ÌËÈ ÏÂı‡Ì¥ÁÏ Â‡„Û-
‚‡ÌÌfl Ì‡ ÚÂÌ‰ÂÌˆ¥ª «ÛÌ¥Ú‡ËÁÏÛ» Û Ï¥Û ˘Ó‡Á ¯Ë-
¯Ó„Ó ÚÎÛÏ‡˜ÂÌÌfl ÙÂ‰Â‡ˆ¥π˛ Ò‚Óªı Ô‡‚ Ú‡ ªı ÍÓÌÒÚË-
ÚÛˆ¥ÈÌÓ„Ó Á‡Í¥ÔÎÂÌÌfl, ‡ ‚¥‰Ú‡Í ¥ ‚¥‰ÔÓ‚¥‰ÌÓ„Ó ÓÁ¯Ë-
ÂÌÌfl Ò‚Óªı Á‡ÍÓÌÓ‰‡‚˜Ëı ÔÓ‚ÌÓ‚‡ÊÂÌ¸ Á‡ ‡ıÛÌÓÍ
ÔÓ‚ÌÓ‚‡ÊÂÌ¸ Ò‚Óªı ÒÍÎ‡‰Ó‚Ëı ˜‡ÒÚËÌ – ÒÛ·’πÍÚ¥‚ ÙÂ-
‰Â‡ˆ¥ª, ‡ Ú‡ÍÓÊ Â‡„Û‚‡ÌÌfl Ì‡ ÚÂÌ‰ÂÌˆ¥ª «ÒÛ‚ÂÂÌ¥Á‡-
ˆ¥ª» Ú‡ ÒÂÔ‡‡ÚËÁÏÛ. ç‡ÔËÍÎ‡‰, Á‡Í¥ÔÎÂÌ‡ ÍÓÌÒÚËÚÛ-
ˆ¥ÈÌÓ ÌÓÏ‡ ÔÓ «Á‡·ÂÁÔÂ˜ÂÌÌfl Ó‰Ì‡ÍÓ‚Ó„Ó ÊËÚÚπ‚Ó-
„Ó ¥‚Ìfl Û ‚Ò¥È ÙÂ‰Â‡ˆ¥ª» ÏÓÊÂ ÒÔËflÚË «ÛÌ¥Ú‡ËÁÏÛ»
Ú‡ ÁÓÒÚ‡ÌÌ˛ ÓÎ¥ ÙÂ‰Â‡ˆ¥ª Ì‡ ÚÂËÚÓ¥ª ‚Ò¥πª ÙÂ‰Â-
‡ˆ¥ª. èÓÚËÒÚ‡‚ËÚË ̂ ¸ÓÏÛ ÏÓÊÌ‡ Á‡Í¥ÔÎÂÌÌflÏ Á‡ ÒÛ·’-
πÍÚ‡ÏË ÙÂ‰Â‡ˆ¥ª Ô‡‚‡ Á‡ÍÓÌÓ‰‡‚˜Óª ¥Ì¥ˆ¥‡ÚË‚Ë. èË
ˆ¸ÓÏÛ ÏÓÊÛÚ¸ ·ÛÚË ‚ÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌ¥ ¥ÁÌ¥ ÍËÚÂ¥ª ÔÓfl‰ÍÛ
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Уряд Великої Британiї розпочав процес делегування

повноважень центрального уряду, який, схоже, закiнчить-

ся широкою автономiєю для нижчих рiвнiв управлiння.

Шотландiї та Валлiї, пiсля проведення там успiшних ре-

ферендумiв, були наданi власнi виборнi органи, причому

у Шотландiї вони отримали змогу здiйснювати оподатку-

вання. Створення у квiтнi 1999 р. в Англiї восьми Ре¶iо-

нальних Агентств Розвитку (РАР) змiстило вiдповiдаль-

нiсть за економiчний розвиток iз центрального уряду на

ре¶iональний рiвень управлiння. Залежно вiд того, на-

скiльки успiшними вони будуть, РАР можливо стануть

прототипами ре¶iональних урядiв, якi обиратимуть без-

посередньо.

«Делегування влади урядом Великої Британiї вiдбу-

вається дедалi швидшими темпами. Валлiйська асамблея

ще не має тiєї фiскальної автономiї вiд центрального уря-

ду, яку має Шотландiя, але їй переданi певнi законодавчi

функцiї. І якщо в майбутньому РАР одержать таку ж фiс-

кальну автономiю, яку шотландський уряд має тепер, то

буде створено новий рiвень делегування влади в Англiї,

яка матиме фiскальнi  повноваження», – каже Джонатан

Манлi, спiвробiтник вiддiлу громадського рейтингу фiнан-

сiв у Standard & Poor’s (Лондон).

Делегування влади у Великiй Британiї вiдбувається

подiбно до того, як у ЕС вiдбувається розподiл фiнансiв

iз центру до ре¶iонiв, через програми на кшталт Струк-

турного Фонду. Перебiг цього процесу подiбний до впливу

показникiв кредитоздатности, якi присвоюють мунiципа-

лiтетам у Великiй Британiї, на стосунки мiж новими цен-

трами влади.

òéíãÄçÑëúäàâ èÄêãÄåÖçí
Шотландiї було надано право безпосередньо обира-

ти парламент, який через шотландський уряд забезпечує

втiлення адмiнiстративних функцiй центрального уряду

з Лондона. Новий шотландський парламент був створе-

ний як автономний пiдроздiл британського уряду. Бри-

танська скарбниця має визначальний вплив на фiнансову

дiяльнiсть парламенту завдяки блоковому розподiловi

щорiчного фiнансового ¶ранту, без права надання однос-

тороннього довготермiнового кредиту. Що ж до решти

британських субсуверенних систем, то їхнiй рiвень не

залежить безпосередньо вiд Суверена. Парламент має

змогу пiдвищувати прибутковий податок (до 3 пунктiв на

МОНІКА РІХТЕР
ДЕЛЕГУВАННЯ
ВЛАДИ УРЯДОМ
ВЕЛИКОЇ БРИТАНІЇ:
ЕВОЛЮЦІЯ
НЕ РЕВОЛЮЦІЯ

ÓÁ„Îfl‰Û Á‡ÍÓÌÓ‰‡‚˜Ëı ¥Ì¥ˆ¥‡ÚË‚ ÒÛ·’πÍÚ¥‚ ÙÂ‰Â‡ˆ¥ª,
Ì‡ÔËÍÎ‡‰, Á‡ÍÓÌÓÔÓÂÍÚ, Ô¥‰ÚËÏ‡ÌËÈ ÏÂÌ¯ Ì¥Ê Ó‰-
Ì¥π˛ ÚÂÚ¸Ó˛ ÒÛ·’πÍÚ¥‚ ÙÂ‰Â‡ˆ¥ª, ÓÁ„Îfl‰‡πÚ¸Òfl Û ÔÓ-
fl‰ÍÛ Á‚Ë˜‡ÈÌÓª ÔÓˆÂ‰ÛË, ‡ Á‡ÍÓÌÓÔÓÂÍÚË, Ô¥‰ÚË-
Ï‡Ì¥ ÌÂ ÏÂÌ¯Â flÍ ‰‚ÓÏ‡ ÚÂÚËÌ‡ÏË, ‚ËÁÌ‡˛Ú¸Òfl flÍ
ÌÂ‚¥‰ÍÎ‡‰Ì¥ ¥ ÓÁ„Îfl‰‡˛Ú¸Òfl ÔÓÁ‡˜Â„Ó‚Ó ÚÓ˘Ó. Ç ‡Ò-
ÔÂÍÚ¥ Á‰¥ÈÒÌÂÌÌfl ÍÓÌÚÓÎ¸ÌÓª ‚Î‡‰Ë Ó„‡ÌË ‰ÂÊ‡‚-
ÌÓª ‚Î‡‰Ë Ú‡ Ó„‡ÌË ‚Î‡‰Ë ÒÛ·’πÍÚ¥‚ ÙÂ‰Â‡ˆ¥ª ÔÓ‚ËÌ-
Ì¥ Ï‡ÚË ÔÓ‚ÌÓ‚‡ÊÂÌÌfl ÔÓ ÔÓÛ¯ÂÌÌfl ÔËÚ‡ÌÌfl ˘Ó‰Ó
Ì‡ÍÎ‡‰‡ÌÌfl Ò‡ÌÍˆ¥È Ú‡ ÔËÚfl„ÌÂÌÌfl ‰Ó ‚¥‰ÔÓ‚¥‰‡Î¸-
ÌÓÒÚË Ó„‡Ì¥‚ ‚Î‡‰Ë, ªı ÔÓÒ‡‰Ó‚Ëı ÓÒ¥·. íÛÚ Ì‡Ò‡ÏÔÂ-
Â‰ È‰ÂÚ¸Òfl ÔÓ ÔÓ‚ÌÓ‚‡ÊÂÌÌfl ̆ Ó‰Ó ÔËÚfl„ÌÂÌÌfl ‰Ó
ÔÓÎ¥ÚË˜ÌÓª ‚¥‰ÔÓ‚¥‰‡Î¸ÌÓÒÚË Û ÔÓfl‰ÍÛ ‚¥‰ÒÚ‡‚ÍË, ¥Ï-
Ô¥˜ÏÂÌÚÛ, ÓÁÔÛÒÍÛ ÚÓ˘Ó. ç‡ÔËÍÎ‡‰, Á‡ ÔÂ‚ÌËÏ ÔÂÂ-
Î¥ÍÓÏ ÏÓÚË‚¥‚ Ó„‡ÌË ‰ÂÊ‡‚ÌÓª ‚Î‡‰Ë ÏÓÊÛÚ¸ ÔÓÛ-
¯ËÚË ÔËÚ‡ÌÌfl ÔÓ ÓÁÔÛÒÍ ÔÂ‰ÒÚ‡‚ÌËˆ¸ÍÓ„Ó Ó„‡ÌÛ
ÒÛ·’πÍÚ‡ ÙÂ‰Â‡ˆ¥ª, ‡ ÔÂ‚ÌÂ ˜ËÒÎÓ ÒÛ·’πÍÚ¥‚ ÙÂ‰Â‡ˆ¥ª,
Ì‡ÔËÍÎ‡‰, ÌÂ ÏÂÌ¯Â ‰‚Óı ÚÂÚ¥ı, ÏÓÊÛÚ¸ ÔÓÛ¯ËÚË
ÔËÚ‡ÌÌfl ÔÓ ÓÁÔÛÒÍ ÔÂ‰ÒÚ‡‚ÌËˆ¸ÍÓ„Ó Ó„‡ÌÛ ÙÂ‰Â-
‡ˆ¥ª ÚÓ˘Ó.

ì ÒÚ‡ÚÛÒ Ó„‡Ì¥‚ ‰ÂÊ‡‚ÌÓª ‚Î‡‰Ë Ú‡ Ó„‡Ì¥‚ ‚Î‡-
‰Ë ÒÛ·’πÍÚ¥‚ ÙÂ‰Â‡ˆ¥ª, Ì‡ Ì‡¯ ÔÓ„Îfl‰, ÌÂÓ·ı¥‰ÌÓ ¥Ï‡-
ÌÛ‚‡ÚË ¥ÏÔÂ‡ÚË‚ÌÓ„Ó ı‡‡ÍÚÂÛ ÌÓÏË:

– ÔÓ ÍÓÌÚÍÓÌÚÓÎ¸Ì¥ ÔÓ‚ÌÓ‚‡ÊÂÌÌfl;
– ÔÓ Ó·Ó‚’flÁÓÍ Ô¥ÚË Û ‚¥‰ÒÚ‡‚ÍÛ Û ‚ËÔ‡‰ÍÛ ÌÂ-

ÏÓÊÎË‚ÓÒÚË Â‡Î¥Á‡ˆ¥ª ÔÓ„‡ÏË ÚÓ˘Ó;
– ÔÓ Ó·Ó‚’flÁÓÍ „ÓÏ‡‰Ë «ÔÓ‚ÒÚ‡ÚË», ÚÓ·ÚÓ ÁÏ¥-

ÌËÚË «‚Î‡‰Û» ÚÓ˘Ó, flÍ‡ ÌÂ ÏÓÊÂ ÁÂ‡Î¥ÁÛ‚‡ÚË Á‡‰ÂÍ-
Î‡Ó‚‡Ì¥ ÔÓ„‡ÏË ÚÓ˘Ó;

– ÔÓ Â‡Î¥Á‡ˆ¥˛ ¥‰Âª ÔÓˆÂÒÛ‡Î¸ÌÓ„Ó ÔÎ˛‡Î¥ÁÏÛ
Û ‰¥flÎ¸ÌÓÒÚ¥ ÒÛ·’πÍÚ¥‚ ‚Î‡‰Ë ÚÓ˘Ó.

éÚÊÂ, ÍÓÌˆÂÔˆ¥˛ ÙÂ‰Â‡Î¥ÁÏÛ ÌÂÓ·ı¥‰ÌÓ ÒÙÓÏÛ-
Î˛‚‡ÚË ÌÂ ÒÚ¥Î¸ÍË Í‡ÚÂ„Ó¥flÏË Ô‡‚‡ „ÓÏ‡‰Ë flÍ Í‡-
ÚÂ„Ó¥flÏË Ó·Ó‚’flÁÍÛ ‰ÂÊ‡‚Ë Ú‡ ÒÛ·’πÍÚ¥‚ ÙÂ‰Â‡ˆ¥ª.
ñÂ ÓÁÌ‡˜‡π, ̆ Ó ÌÂÓ·ı¥‰ÌÓ Ó·ÏÂÊËÚË ‰ÂÊ‡‚Û Ú‡ ÒÛ·’-
πÍÚË ÙÂ‰Â‡ˆ¥ª, ªı Ó„‡ÌË ˘Ó‰Ó ÏÓÊÎË‚ÓÒÚÂÈ ‚ÚÛ-
˜‡ÌÌfl Û ÌÂ‚Î‡ÒÚË‚¥ ªÏ ÒÔ‡‚Ë. ÇÌ‡ÒÎ¥‰ÓÍ Ú‡ÍÓª ÍÓÌ-
ˆÂÔˆ¥ª Ò‡ÏÓÓ„‡Ì¥Á‡ˆ¥fl „ÓÏ‡‰Ë ·Û‰Â ÒÓˆ¥‡Î¸ÌËÏ Ú‡
˛Ë‰Ë˜ÌËÏ Ó·Ó‚’flÁÍÓÏ ªª ˜ÎÂÌ¥‚ Ú‡ ÒÚËÏÛÎÓÏ ¥ ÔÓÒ-
ÚÓÓÏ ‰Îfl Á‰¥ÈÒÌÂÌÌfl ªª Ú‚Ó˜Ó„Ó Ì‡˜‡Î‡. ç‡ÒÍ¥ÁÌÓ˛
Ú‡ ˆÂÏÂÌÚÛ˛˜Ó˛ ËÒÓ˛ ÙÂ‰Â‡ˆ¥ª π ‚Á‡πÏÌ‡ ÍÓÌÚÓ-
Î¸Ó‚‡Ì¥ÒÚ¸ ÙÂ‰Â‡ˆ¥ª Ú‡ ÒÛ·’πÍÚ¥‚ ÙÂ‰Â‡ˆ¥ª. á ÏÂÚÓ˛
ÛÌËÍÌÂÌÌfl ÚÓ„Ó ˜Ë ¥Ì¯Ó„Ó ÌÂ·‡Ê‡ÌÓ„Ó ÓÁ‚ËÚÍÛ ÍÓÌ-
ÒÚËÚÛˆ¥ÓÌ‡Î¥ÁÏÛ ÔÂÒÔÂÍÚË‚ÌÓ˛ ‚Ë‰‡πÚ¸Òfl Ú‡Í Á‚‡Ì‡
«Ï‡flÚÌËÍÓ‚‡ ÏÓ‰ÂÎ¸», ÍÓÎË ÔÓˆÂÒË ÒÛ‚ÂÂÌ¥Á‡ˆ¥ª
ÒÔflÏÓ‚Û˛Ú¸fl Û Ì‡ÔflÏ¥ ÛÌ¥Ú‡ËÁ‡ˆ¥ª ¥ Ì‡‚Ô‡ÍË. íÓ·ÚÓ,
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фунт); впливаючи на кредитний статус, вiн визначатиметь-

ся залежно вiд того, як ця фiнансова гнучкiсть спрацьо-

вуватиме. Такi владнi повноваження дають шотландсько-

му парламентовi можливiсть серйозно впливати на важ-

ливi сфери полiтики, як от: охорона здоров’я, освiта i

забезпечення житлом, що традицiйно керувалися цен-

тральним урядом з Вестмiнстера.

Шотландський уряд також матиме повноваження для

створення первинного законодавства, яке впливатиме на

мiсцеве самоврядування, включаючи можливостi змiни

локального оподаткування. Будь-який поступ у цiй галу-

зi може призвести до монiторингу Шотландських мунi-

ципалiтетiв, i при цьому визначаться успiшнi i неуспiшнi

мунiципалiтети в залежностi вiд того, що буде визначене

позитивним у кредитнiй сферi, порiвнюючи їх iз мунiци-

палiтетами у всiй Великiй Британiї. Шотландська вико-

навча влада могла б надiлити мiсцеве самоврядування

бiльшим контролем над рiвнем пiдприємництва, який

може надати їм додаткової фiнансової гнучкости i залеж-

но вiд виконання пiдтвердити їхню кредитну стiйкiсть.

Однак, позаяк шотландський парламент є новим об’-

єктом, який тiльки-но спинається на ноги, то станом на

сьогоднi вiн не планує надати шотландським мунiципалi-

тетам бiльшої фiнансової свободи.

«Виконавча влада не вважає, що незалежний монiто-

ринг необхiдний i доречний саме зараз. Ми намагаємося

тримати фiнанси мiсцевого самоврядування пiд контр-

олем; здiйснюється чимала робота для прогресивного

вдосконалення розподiлу, як дохiдної, так i фiнансової

пiдтримки. Це важке питання порядку денного мiсцевих

фiнансових органiв, i ми вважаємо, що буде неправильно

провокувати будь-якi подальшi збурення в системi через

значнi змiни у зовнiшнiх режимах розцiнок», – пояснив

спiкер шотландської виконавчої влади.

Але два владнi рiвнi все ж розвивають свою спiвпра-

цю. «Шотландський парламент набагато ближчий до шот-

ландського мiсцевого самоврядування, нiж Парламент у

Вестмiнстерi. Ми органiзовуємо регулярнi зустрiчi iз чле-

нами шотландського парламенту для того, щоби предста-

вити свою точку зору», – говорить Нор’є Вiльямсон, го-

лова вiддiлу фiнансiв шотландської адмiнiстрацiї.

ÇÄããßâëúäÄ ÄëÄåÅãÖü
Валлiї нещодавно також надали власну безпосеред-

ньо вибрану асамблею, хоча її можливостi меншi, анiж

можливостi шотландського парламенту – головнi вiдмiн-

ностi мiж ними тi, що валлiйська асамблея не має достат-

ньої влади, щоб творити первинне законодавство, i поки

ÌÂÓ·ı¥‰ÌÓ ÍÓÌˆÂÔÚÛ‡Î¸ÌÓ ‚ËÁÌ‡˜ËÚËÒfl ̆ Ó‰Ó Ô¥‰ıÓ‰¥‚
Á‡ÍÓÌÓ‰‡‚˜Ó„Ó «‰ÓÁ‚ÓÎÂÌÌfl» ˜Ë «Ó·ÏÂÊÂÌÌfl» Ò‚Ó-
·Ó‰ ÛÒ¥ı ÒÛ·’πÍÚ¥‚ ÔÛ·Î¥˜ÌÓª ‚Î‡‰Ë Ú‡ ÔÂ¯Ó˜Â„Ó‚Ó
˘Ó‰Ó Ó„‡Ì¥‚ ‰ÂÊ‡‚ÌÓª ‚Î‡‰Ë Ú‡ Ó„‡Ì¥‚ ‚Î‡‰Ë ÒÛ·’-
πÍÚ¥‚ ÙÂ‰Â‡ˆ¥ª.
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що позбавлена додаткових повноважень у галузi оподат-

кування. Делегування повноважень вiд центрального уря-

ду до валлiйської асамблеї не є таким значним, оскiльки

роль асамблеї визначається термiном «пiдтримка i пiд-

вищення» рiвня мiсцевого самоуправлiння, що може по-

лiпшити працю валлiйських мунiципалiтетiв.

Згiдно з твердженням Едвiни Гарт, фiнансового сек-

ретаря нацiональної асамблеї Валлiї, валлiйськi виборчi

округи прагнули iншого типу делегування, нiж у Шотлан-

дiї, аби мати бiльше економiчних зв’язкiв iз Англiєю.

Асамблея пильно стежить за тим, як шотландський пар-

ламент розв’язує будь-якi конфлiкти, якi виникають мiж

рiзними суб’єктами права.

Рейтинги асамблеї не можуть бути автоматично ви-

рiвнянi за допомогою незалежности. Фiнансування вiд-

бувається через блокову передачу дотацiй з центрально-

го уряду. Оскiльки роль асамблеї, по сутi, незначна, то

вона, очевидно, менше впливає на будь-який iз валлiй-

ських мунiципалiтетiв. Асамблея повинна вiдiграти ефек-

тивну «заохочуючу» роль для мiсцевих влад, допомога-

юти збiльшити владнi повноваження мiсцевого самоуп-

равлiння.

ÇÖãàäÄ ãéçÑéçëúäÄ ÄëÄåÅãÖü
Вiд квiтня 2000 безпосередньо обраний мер разом iз

окремо обраною асамблеєю формує Велику Лондонську

Раду (ВЛР), яка вiдповiдає за полiцейську та пожежну

служби, розвиток мiста i транспорт в Лондонi. ВЛР зас-

нована, як мунiципалiтет, а водночас є суб’єктом дiї пар-

ламенту Великої Британiї, що контролює ре¶iональний

уряд в рамках управлiння, регулювання, оперативної ак-

тивности i фiнансування.

Standard & Poor’s позитивно оцiнює кредитоздатнiсть

ре¶iональних адмiнiстрацiй Великої Британiї i не бачить

причин, чому її не можна було б застосувати i до ВЛР.

Потенцiйна вигода вiд обрання мерiв для мiських ра-

йонiв Лондона розглядається, як подальша модель ре¶i-

ональних влад; розвиток взаємовiдносин мiж ВЛР i мiсь-

кими районами Лондона переростають у необхiднiсть.

Мер ВЛР матиме досить розлогi повноваження для того,

щоб впровадити найкращi полiтичнi стратегiї, як от роз-

виток транспортних послуг у мiських районах Лондона.

Баланс цих робочих стосункiв, ймовiрно, впливає на точ-

ку зору Standard & Poor’s, безпосередньо щодо управ-

лiння i полiтичної стабiлiзацiї мiських районiв Лондона

або ВЛР.

МОНІКА РІХТЕР
ДЕЛЕГУВАННЯ
ВЛАДИ УРЯДОМ
ВЕЛИКОЇ БРИТАНІЇ:
ЕВОЛЮЦІЯ
НЕ РЕВОЛЮЦІЯ
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політика реґіонального

розвитку в україні:

сучасний стан

і нові можливості

êÄê
РАР започаткованi як публiчнi органiзацiї, пiдзвiтнi

мiнiстерствам i парламентовi, якими керують представ-

ники громадських (мiсцева влада) i приватних (бiзнесо-

вих) структур. РАР несе вiдповiдальнiсть за витрати на

пiдтримання програми економiки i розвитку, витратив-

ши приблизно 800 мiльйонiв фунтiв стерлiнгiв за 1999/

2000 рр.

Мережа РАР об’єднує всi iснуючi агентства управлiн-

ня. Скажiмо, Агентство внутрiшнiх iнвестицiй, Комiсiю

розвитку сiльського господарства, три вiддiли Департа-

менту торгiвлi i промисловости (Фонд розвитку конку-

рентноздатности, Єдиний ре¶iональний бюджет i Новий

ре¶iональний фонд пiдвищення квалiфiкацiй), а також

ре¶iональне вiддiлення «Англiйського Партнерства», яке

працює над вiдновленням покинутих будинкiв, об’єднанi

в пiвнiчно-захiдному РАР.

Ключ до успiху РАР – це їхня здатнiсть залучити як

громадськi, так i приватнi iнвестицiйнi проекти у вiдпо-

вiднi ре¶iони для того, щоб стимулювати тривалий еко-

номiчний розвиток. Барклi Банк, який надає кредити для

шести РАР, запропонував 200 мiльйонiв фунтiв стерлiн-

гiв для здiйснення цiлої низки громадських i приватних

фiнансових операцiй. Головний фонд пропонує позики

для пiдприємницьких структур, неспроможних отримати

умовне банкiвське фiнансування через їхнiй малий розмiр

або вiдсутнiсть реєстрацiї, а їхнє фiнансування проводи-

ти через РАР. Банк надасть 100 мiльйонiв фунтiв стерлiн-

гiв для пiдтримки ре¶iональних iнвестицiйних фондiв, РАР

у вiдповiдь видiлить 100 мiльйонiв фунтiв стерлiнгiв iз уря-

дових фондiв. РАР розглядають як символiчних поперед-

никiв виборного ре¶iонального уряду. Процес розвитку

самоуправлiння, очевидно, довготривалий, i залежатиме

вiд їх оперативного успiху та вiд громадських вимог.

Ноел Гепворс, голова Европейського Проекту Federa-

tion des Experts Comptables European, переконаний, що

поки що РАР не є формою перерозподiлу повноважень,

оскiльки центральний уряд делегував їм владу на рiвнi

їхнiх мiсцевих вiддiлень, якi є, по сутi, представництвами

центрального уряду, а не мунiципалiтетами. «Потрiбно

вкрай обережно сприймати усе це», – каже вiн.

П. Манлi iз Standard & Poor’s не погоджується: «Маю-

чи цей видимий презентабельний ре¶iональний ярус уря-

ду/суб’єкта, який бере на себе певну вiдповiдальнiсть, де-

леговану йому центральними урядовими департаментами,

влада вiддаляється вiд Вайтголу. Варто розглядати появу

РАР у свiтлi нових домовленостей для Шотландiї та Валлiї,

де виборча вiдповiдальнiсть змiшується в одному горщи-

© ë.êÓÏ‡Ì˛Í, 2001
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ку разом з можливiстю оподаткування у Шотландiї. І в

майбутньому цi можливостi можуть перейти до РАР».

«Загалом, розподiл вiдповiдальности – це добре, але

чи здiйснюється вiн на практицi, чи нi, залежить вiд дже-

рел, якi зробляться доступними, а, по сутi, навряд чи змi-

няться, i фактично є єдиним шляхом примусити систему

делегування влади працювати. Усе залежить вiд можли-

востей, наданих цим установам», – говорить п. Гепворс.

Standard & Poor’s сподiваються, що оцiнюючий пiд-

хiд до РАР буде подiбним до того, який застосовують

щодо ре¶iональних i мiсцевих влад – полiтичних i адмi-

нiстративних впливiв, фiнансової позицiї, кредитнi рiвнi

повиннi бути остаточно визначенi через РАР в їхнiй тепе-

рiшнiй формi, як урядового агентства, так i протилежно-

го субсуверенному уряду.

При збiльшеннi ролi РАР їхнi фiнансовi можливостi

зростуть. Агентства, якi досягли кращих результатiв, ма-

тимуть змогу або збiльшити свiй кредит для того щоб

профiнансувати свою роботу, або дiстати додаткове фi-

нансування як результат їх ефективної роботи. Це дифе-

ренцiює рiзнi РАР щодо їх доходiв, що може вплинути

на їхнiй кредитний стан. А у прогнозованому майбутньо-

му кожна РАР все одно буде пов’язана з центральним

фiнансовим урядом, з огляду на свої доходи.

Теперiшнє врегулювання недостатнє для того, щоб

мати великий вплив на кредитоздатнiсть англiйських ор-

ганiв ре¶iональної влади. Однак, розвиток значення РАР,

наприклад, розширення прибуткового податку вимагати-

ме монiторингу їх стосункiв iз мунiципалiтетами, аби упев-

нитися, що там наявний якiсний розподiл фiнансiв, пов-

новажень i вiдповiдальностей. Поки що роль РАР пов-

нiстю не визначена i не обумовлена законодавством, пов-

новаження РАР та повноваження мунiципалiтетiв поде-

куди накладаються.

«Мунiципалiтети мають установлений законом обов’я-

зок готувати i публiкувати кожного року економiчний план

для їхнього ре¶iону. Серед рiзних аспектiв цiєї стратегiї є

пункт щодо сприяння регiоновi у сферi внутрiшнiх iнвести-

цiй. Мiсцевi ради вже мають агентства, основною метою

яких є залучення внутрiшнiх iнвестицiй. Також органiзову-

ються регулярнi ре¶iональнi форуми планування головних

ре¶iональних питань. Оскiльки РАР були заснованi на

платформi, що базувалася на потребах економiки i роз-

витку ре¶iону, з’являється границя накладання повнова-

жень», – говорить Аян Брук, комерцiйний i технiчний ди-

ректор Гантiн¶донширської районної ради в Кембриджi.

«У Гантiн¶донширi ми маємо iнiцiативи, скажiмо,

«Гантiн¶донськi Партнери», в якi ми зiбрали близько 50

МОНІКА РІХТЕР
ДЕЛЕГУВАННЯ
ВЛАДИ УРЯДОМ
ВЕЛИКОЇ БРИТАНІЇ:
ЕВОЛЮЦІЯ
НЕ РЕВОЛЮЦІЯ

Україна знаходиться напередоднi суттєвих змiн у дер-

жавнiй ре¶iональнiй полiтицi. Змiст цих змiн визначати-

меться як рiвнем усвiдомлення суспiльством та владою

сутности соцiально-економiчних процесiв, що вiдбулися

у ре¶iонах за останнi десять рокiв, так i обранням моде-

лi, за якою вiдбуватиметься подальше регулювання ре¶i-

онального розвитку.

Дискусiї, що точаться навколо ре¶iональної пробле-

матики, особливо останнiм часом, засвiдчили багатома-

нiтнiсть точок зору, у першу чергу пов’язаних iз рiзним

розумiнням термiнологiї самого її предмету. Існують су-

перечки щодо визначення понять ре¶iон, ре¶iональна по-

лiтика та змiстовне її наповнення. Особливо це прояви-

лося у процесi розробки проекту Концепцiї державної ре-

¶iональної полiтики, де домiнувало принаймнi три кон-

цептуально рiзнi пiдходи. Перший зосереджував увагу на

суто полiтичнiй проблематицi: яким чином побудувати по-

лiтичну владу на ре¶iональному та мiсцевому рiвнях; як

обирати губернаторiв; у якiй формi мають iснувати мiс-

цевi державнi адмiнiстрацiї; яким чином сформувати дво-

палатний парламент; як об’єднати територiальнi грома-

ди задля їх укрупнення. Другий базувався на створеннi

великих ре¶iонiв (так званих економiчних районiв); виз-

наченнi для кожного з них напрямкiв економiчного, соцi-

ального, гуманiтарного, етнiчного, екологiчного та iншо-

го розвитку та їх реалiзацiї шляхом прийняття держав-

них програм з вiдповiдним фiнансуванням. Пiсля трива-

лих публiчних обговорень перевагу отримав третiй пiд-

хiд, який є порiвняно найбiльше наближеним до понятiй-

ного апарату, що ним користуються в країнах Европи.

Хоча кiнцевий варiант проекту концепцiї не позбавлений

певного компромiсу стосовно двох перших пiдходiв.

Безперечно, проблема державного регулювання ре-

¶iонального розвитку є системною, такою, що синтезує i

полiтичний, i економiчний, i соцiальний та iншi вимiри.

Важливим є змiстовне наповнення самого термiну «дер-

жавне регулювання»: чи воно пов’язано iз прямим адмi-

нiструванням процесiв, що вiдбуваються на ре¶iонально-

му рiвнi, як це i досi вiдбувається в Українi, чи стверджує

нову роль державної влади, що полягає у створеннi умов

для розкриття потенцiйних можливостей розвитку самих

ре¶iонiв.

Дослiдження державної полiтики щодо ре¶iонiв свiд-

чать про те, що за роки незалежности мало що змiнило-

ся вiд совєцьких часiв. У ре¶iональному розвитку тодi пе-

реважав i продовжує переважати нинi галузевий пiдхiд



68

h t t p : / / w w w . j i - m a g a z i n e . l v i v . u a  h t t p : / / w w w . j i - m a g a z i n e . l v i v . u a

впливових органiзацiй нашого ре¶iону i якi ми пiдтриму-

ємо в їхнiй закордоннiй спiвпрацi, отож вони вiдiграють

роль послiв ре¶iону», – сказав п. Брук.

Однак п. Брук припускає, що в цiй ситуацiї iснує ве-

личезна ймовiрнiсть прийняття будь-яких некоректних

рiшень.

В Шотландiї можливостi конфлiкту є ще бiльшими.

«У Шотландiї опрацьований чинний документ про роз-

подiл повноважень мiж новим Шотландським парламен-

том i мунiципалiтетами. Потiм вiдбудеться процес випро-

бування i усунення помилок, демонстрування сили кож-

ної зi сторiн для того, щоб подивитися, де дiйсно вiдбу-

вається справжнiй вплив i дiяльнiсть», – говорить п. Геп-

ворс.

«У випадку з Лондоном передбачається запрова-

дження стратегiчного, а не оперативного повноваження.

Проблемою попередньої Великої Лондонської Ради було

те, що вона хотiла мати стратегiчнi повноваження, але

стратегiчний план потребував тiльки оперативних повно-

важень. Так що, по сутi, з’явився потенцiйний мотив для

конфлiкту», – додає п. Гепворс.

Гiларi Армстрон¶, новий мiнiстр Мiсцевого Уряду i

Ре¶iонiв, сказала в своїй нещодавнiй промовi: «Утворен-

ня РАР не змiнює i не зменшує значення мiсцевих рад.

На ре¶iональному рiвнi iснує великий стратегiчний ресурс,

який уряд може використати для пiдсилення своєї регiо-

нальної полiтики. Ради мають всi можливостi вiдродити-

ся для того, щоб утвердитися на мiсцевому рiвнi».

êÖ¢ßéçÄãúçÄ ÖäéçéåßóçÄ çÖêßÇçßëíú:
ÖÇêéèÖâëúäàâ ÇèãàÇ
Процес делегування повноважень рiзним новим суб’-

єктам вiдбувається без попереднього зменшення кiлькос-

ти важливих змiн в економiчному процесi мiж рiзними

областями всерединi Великої Британiї. Наприклад, вiд

1994 до 1996 року рiвень GDP,  виробленого у Лондонi,

був на 25% бiльший вiд середнього по Европi, у той час,

як у деяких районах Валлiї вiн був на 25% менший вiд

середнього европейського показника. Ця невiдповiднiсть,

очевидно, є викликом для кожного суб’єкта, якому деле-

гуються повноваження у вiдстоюваннi або залученнi iн-

вестицiй, що пiдтримують їх економiку.

Важливою ознакою в цьому процесi є виплата фондiв

ЕС, скажiмо 213 мiльярдiв евро структурного фонду, який

розподiляють мiж ре¶iонами, що мають статус допомiж-

них ре¶iонiв. Їхнiй GDP на душу населення на 75% ниж-

чий вiд середньоевропейського. На додаток до традицiй-

них адресатiв, як наприклад Порту¶алiя та Іспанiя, є бага-

центральних органiв виконавчої влади; державнi ресур-

си розподiлялися переважно за суб’єктивними ознака-

ми; вiдносини мiж центром та ре¶iонами, у першу чергу

мiжбюджетнi, носили дестимулюючий характер, що

призвело до посилення економiчної замкнутости знач-

ної частини ре¶iонiв, не спонукало до створення конку-

рентного середовища як у них самих, так i мiж ними, а

тим бiльше пристосування їх до процесiв ¶лобалiзацiї.

Для визначення характеру необхiдних змiн у ре¶iо-

нальнiй полiтицi важливим вбачається спiвставлення ди-

намiки процесiв, що вiдбулися за останнє десятирiччя на

ре¶iональному рiвнi iз змiною iнструментарiю державно-

го регулювання розвитку ре¶iонiв, що застосовувався у

цей перiод.

Примiтка. Термiнологiя, що використовується у да-

ному дослiдженнi, наступна. Пiд ре¶iоном розумiється

найбiльша адмiнiстративно-територiальна одиниця суб-

нацiонального рiвня, яка має виборну владу, юридичну

незалежнiсть та власний бюджет. В умовах України це

рiвень области та Автономної Республiки Крим. Вихо-

дячи iз особливого статусу, до числа ре¶iонiв вiднесена

також столиця держави м. Київ. Таким чином, дослiджен-

ня здiйснюється у 26 ре¶iонах.

Пiд державною ре¶iональною полiтикою розумiється

систематизований вплив на ре¶iони з боку центрального

уряду, а також його територiальних пiдроздiлiв.

I. êÖ¢ßéçÄãúçß Ñàëèêéèéêñß∫,
∫ï åÄëòíÄÅà ß çÄèêüåäà áåßç ì óÄëß
Перш за все, слiд вiдмiтити поглиблення ре¶iональних

диспропорцiй та збiльшення їх масштабiв за останнi 10

рокiв.

Примiтка. В Українi вперше валова додана вартiсть у

ре¶iонах вiдповiдно до мiжнародних стандартiв нацiо-

нальних рахункiв 00Н, введених у 1993 роцi, була розра-

хована у 1996 роцi. Тому доти дослiдження здiйснюється

за динамiкою валових показникiв у найвагомiших секто-

рах економiки – промисловостi та сiльському господар-

ствi.

У постiйних цiнах 1990 року випуск продукцiї у про-

мисловостi у 20 ре¶iонах, який за 10 останнiх рокiв скла-

дав понад 85% загальнонацiонального випуску, скоро-

тився бiльш, нiж удвiчi, а в чотирьох ре¶iонах – утричi.

Лише у Запорiзькiй та Миколаївськiй областях скорочен-

ня виробництва вiдбулося менше, нiж на 25%. До 1996

року падiння виробництва тривало у всiх ре¶iонах (виня-

СЕРГІЙ РОМАНЮК
ПОЛІТИКА

РЕ¢ІОНАЛЬНОГО
РОЗВИТКУ
В УКРАЇНІ:

СУЧАСНИЙ СТАН
І НОВІ

МОЖЛИВОСТІ
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то областей Великої Британiї, якi можуть претендувати

на отримання ¶ранту, як от, Пiвденний Йоркшир, Мерсi-

сайд, Пiвнiчна Ірландiя, Шетландськi Острови i Гайландз

– областi, де традицiйна промисловiсть занепала. Упро-

довж 1994-1999 рр. Велика Британiя отримувала 1,5

мiльярдiв фунтiв стерлiнгiв щорiчно для своїх ре¶iонiв.

Шотландська адмiнiстрацiя, Валлiйська асамблея i

РАР мають ключовi ролi в адмiнiстрацiї та впливають на

розподiл ¶рантiв, якi надає ЕС. Очевидно, метою кожно-

го суб’єкта є використання цiєї громадської iнвестицiй-

ної програми для впливу в приватно-iнвестицiйному сек-

торi. Розглядаються рiзнi схеми приваблення внутрiшнiх

iнвестицiй. Пiвнiчнi РАР охоче розмiстили свiй головний

офiс в Атлантi (США), щоб спробувати залучити iнвести-

цiї iз США за допомогою виставлення їх на ринку iнвес-

тицiй, як єдиного ре¶iону. У випадку, якщо план буде ус-

пiшним, РАР розглянуть втiлення подiбних схем в Европi

i Далекому Сходi. Шотландiя також випробовує iдею при-

ватно-громадського партнерства для залучення iнвести-

цiй. Монiторинг будується на гнучкостi шотландського

фiнансування, потенцiалi приватно-громадського парт-

нерства, якi зокрема визначаються в «Районах комерцiй-

ного удосконалення», встановлених в США, щоб вiдно-

вити окремi дiльницi своїх мiст.

Низка мунiципалiтетiв Великої Британiї в даний мо-

мент зважають на показник кредитоздатности, оскiльки

це повинно допомогти їм зацiкавити приватних iнвесто-

рiв. Мунiципалiтети з рiзних країн, в тому числi Швецiї,

Францiї, Чехiї, як i бiльшi кредитоспоживачi, припусти-

мо, Ар¶ентина i Колумбiя, посилено використовують по-

казники кредитоздатности, щоб допомогти залучити пря-

му iноземну iнвестицiю в мiста або ре¶iони.

èéÉãüÑ Ç åÄâÅìíç∏
Британський уряд зараз залишається найцентралiзо-

ванiшим у Европi; ре¶iони i влада в Іспанiї та Францiї, на-

приклад, мають бiльшу мiсцеву автономiю, як щодо їх-

нього фiнансування, так i їхнього процесу прийняття рi-

шень.

Спостерiгаючи за деякими з цих нових суб’єктiв, ми

можемо побачити те, як рiзнi рiвнi влади можуть розви-

ватися в майбутньому. «Сектор мiсцевого самоврядуван-

ня у Великiй Британiї розвивається поступово; повна ав-

тономiя не надається вiдразу, повноваження надаються

поступово, i якщо вони успiшно впровадженi, тодi просу-

ваються на крок вперед», – пояснив п. Манлi.

П. Брук погоджується: «Сталася змiна в полiтицi уря-

ду, вiн оцiнює, якi поточнi переваги надає делегування. Я

МОНІКА РІХТЕР
ДЕЛЕГУВАННЯ
ВЛАДИ УРЯДОМ
ВЕЛИКОЇ БРИТАНІЇ:
ЕВОЛЮЦІЯ
НЕ РЕВОЛЮЦІЯ

ток – Запорiзька область, де спад припинився у 1995

роцi). Позитивна динамiка у переважнiй бiльшостi облас-

тей – у 23-х – досягнута лише у 2000 роцi. Така ж тен-

денцiя спостерiгалася i у сiльськогосподарському вироб-

ництвi, де ознаки припинення падiння з’явилися лише ми-

нулого року.

Характернi змiни, що вiдбулися у промисловостi ре-

¶iонiв, наступнi:

• скорочення випуску вiдбувалося за рахунок галузей,

якi випускали продукцiю кiнцевого споживання – маши-

нобудування, легкої, харчової, деревообробної промис-

ловости. Фактично економiка 20 ре¶iонiв, що за питомою

вагою складають 90% промислового випуску, визнача-

ється однiєю-двома галузями, якi є сировинними або ви-

робляють промiжну продукцiю;

• значних розмiрiв досягли негрошовi (бартернi) роз-

рахунки економiчних агентiв як мiж собою, так i з бю-

джетом (у 1998 роцi у половинi ре¶iонiв такi розрахунки

пiдприємств перевищували 40%, а суттєвого їх зменшен-

ня було досягнуто лише у 2000 роцi, коли лише в однiй –

Рiвненськiй области – вони були бiльшими за 20%);

• упродовж дослiдженого перiоду спостерiгалося па-

дiння економiчного обмiну товарами мiж ре¶iонами: най-

вищий рiвень економiчних зв’язкiв iснує лише мiж Донець-

кою, Днiпропетровською, Запорiзькою та Луганською

областями, де сконцентрована металургiйна промисло-

вiсть України та усе необхiдне для її iснування – вироб-

ничi фонди, коксiвне та енергетичне вугiлля, електрое-

нергетика, залiзна руда, робоча сила вiдповiдної квалi-

фiкацiї. З iншими ре¶iонами економiчнi зв’язки набагато

слабшi. Рiвень участи у мiжре¶iональному ринку товарiв

бiльше половини областей України надзвичайно низький:

майже все, що виробляється там, або споживається в

межах цих областей, або обмiнюється на енергоносiї. Це

свiдчить про фактичну дезiнтеграцiю нацiонального внут-

рiшнього ринку;

• зменшується конкурентоздатнiсть ре¶iонiв на зов-

нiшнiх ринках. У загальноукраїнському експортi питома

вага трьох областей – Донецької, Днiпропетровської,

Запорiзької – становить майже половину – 46,7% i скла-

дається на 90% iз експорту руди, металопродукцiї та про-

дукцiї хiмiчної промисловости (мiнеральнi добрива). З

урахуванням питомої ваги iмпорту цих ре¶iонiв слiд вiд-

мiтити, що вони економiчно тiснiше пов’язанi iз мiжна-

родними ринками, нiж з нацiональним (проте у надзви-

чайно вузькому секторi – металургiї та сировини для неї).
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вiрю, що воно через певний час пiсля якихось подаль-

ших крокiв завершиться».

«Рiзнi можливостi, мандати i повноваження нового

владного суб’єкта, якому делегуються певнi функцiї, ймо-

вiрно, забезпечать хорошi показники для всiх владних

рiвнiв – включаючи мунiципалiтети – за умови, що ро-

бочi стосунки i узгодження з центральним урядом про-

довжуватиме вдосконалюватися», – додав п. Манлi.

Делегування повноважень Шотландiї i Валлiї змуси-

ло багато Англiйських владних суб’єктiв, включаючи му-

нiципалiтети, запитати, як розподiлиться фiнансування за

суб’єктами влади у Британiї. Профiльоване надання до-

тацiй надалi переросло в дебати щодо ВЛР, головним

чином, через те, що Лондон i пiвденно-схiдна Англiя ма-

ють набагато вищий GDP на душу населення, нiж iншi

областi Британiї, i значну частину прибутку, яку перероз-

подiляють у iншi частини країни у формi дотацiй i субси-

дiй.

«Ми починаємо бачити першi ознаки фракцiоналiз-

му в Великiй Британiї, з рiзними об’єктами, що запиту-

ють чому багатство, яке створюється в їхнiй областi ви-

користовується для субсидування влад в iнших ре¶iонах.

Дане специфiчне завдання, яке доручає, наприклад, РАР

притягнути громадськi i приватнi iнвестицiї, дебати над

цим питанням очевидно, що продовжаться», – говорить

п. Манлi.

«Новi рiвнi влади i агентства зосереджується переваж-

но на ре¶iонах, що в економiчному аспектi є вiдсталими.

На жаль, у Британiї ми не вивчаємо успiшний досвiд та

реiнвестування ре¶iонiв, що є успiшними. Тому iснує ре-

альна загроза, що через 10 рокiв успiшнi ре¶iони можуть

занепасти», – говорить п. Брук.

«Наслiдком делегування компетенцiї всерединi влад-

ної системи Великої Британiї є значний перерозподiл пов-

новажень. Це вiдбувається водночас iз формування мiс-

цевого рiвня влади, завдяки таким iнiцiативам, як громад-

сько-приватне партнерство i виплата дотацiй ЕС, що за-

безпечують економiчний розвиток. Це, очевидно, резуль-

тат швидкої появи рiзних рiвнiв влад, якi, шукаючи влас-

ної iдентичности, агресивно змагаються за внутрiшнi iн-

вестицiї», – закiнчує п. Манлi.

Переклала Марта Возняк

Доля ж експорту половини ре¶iонiв не перевищує 1%

кожного з них.

Динамiка валової доданої вартости (ВДВ) у ре¶iонах,

свiдчить, що падiння її припинено лише у 2000 роцi (ВДВ

у областях у 1999-2000 рр. розрахована у цiнах 1996 ро-

ку: данi Держкомстату за цi роки ще вiдсутнi). Порiвняно

iз 1996 роком продовжують зростати ре¶iональнi вiдхи-

лення вiд середнього в Українi показника ВДВ на душу

населення. Якщо коефiцiєнт варiацiї за цим показником

(частка вiд дiлення максимуму на мiнiмум) у 1996 роцi

дорiвнював 2,68, то у 2000 роцi 3,97. Кiлькiсть ре¶iонiв,

де ВДВ на душу населення перевищує середнiй показ-

ник, збiльшилося на 1 i дорiвнює 7. У 5 ре¶iонах вiдхи-

лення показника вiд середнього скоротилося, i лише у

Миколаївськiй областi вiн перевищив середнiй.

Аналiз ВДВ у секторах економiки на ре¶iональному

рiвнi свiдчить про те, що питома вага сiльськогосподар-

ського сектору залишається надзвичайно високою i ко-

ливається вiд 32% у Волинськiй до 6% у Донецькiй об-

ластях. Середньоевропейського (у 1995 роцi – 64,7%)

рiвня питомої ваги сфери послуг у ВДВ досягли лише

Одеська область (62%) та Київ (75,8%). У п’яти ре¶iонах

вiн ненабагато перевищує 50%.

Існує суттєва ре¶iональна асиметрiя за iнвестицiями в

основний капiтал. У постiйних цiнах вони скоротилися за

10 рокiв у середньому в 4,1 рази. За пiдсумками 2000 року

коефiцiєнт варiацiї за iнвестицiями в основний капiтал на

душу населення склав 8,5 (м. Київ – 828 грн., Тернопiльсь-

ка область – 97 грн. на душу населення.) За останнi 6 ро-

кiв значно скоротилася частка iнвестицiй в основний капi-

тал за рахунок коштiв Державного бюджету в середньо-

му у ре¶iонах iз 24,8% у 1995 до 6,1% у 2000 роцi. Якщо

у 1995 роцi питома вага коштiв iз Державного бюджету у

iнвестицiях в основний капiтал коливалась вiд максималь-

ного – 51,4% у Київськiй областi до мiнiмального –

10,6% у Полтавськiй, то у 2000 роцi у 20 ре¶iонах ця час-

тка не перевищила 10%, а максимальне та мiнiмальне її

значення коливалося вiд 26,5% у Житомирськiй до 0,7%

у Полтавськiй областi. Фактично у другiй половинi 90-х

рокiв державнi iнвестицiї перестали вiдiгравати помiтну

роль в iнвестицiйних процесах на ре¶iональному рiвнi.

Спiвставлення темпiв змiн ВДВ iз темпами змiн iнвес-

тицiй в основний капiтал у ре¶iонах за перiод вiд 1996 до

2000 рр. свiдчить про те, що у 1996 р. темпи скорочення

iнвестицiй випереджали скорочення ВДВ. Ця динамiка

поступово змiнювалася, проте станом на минулий рiк при-
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сучасне й майбутнє

«европи реґіонів»

(проблеми европейського

реґіоналізму)© à.ÅÛÒ˚„ËÌ‡, 1993

рiст iнвестицiй випереджає темпи зростання ВДВ лише у

9 ре¶iонах. У п’яти ре¶iонах при позитивнiй динамiцi тем-

пiв зростання ВДВ динамiка iнвестицiйного приросту вiд’-

ємна.

Залучення прямих iноземних iнвестицiй дає уявлення

про iнвестицiйну привабливiсть ре¶iонiв у контекстi ¶ло-

балiзацiї. На початок 2001 року третина усiх iноземних

iнвестицiй (33,9%) розмiщено у м. Києвi. Мiнiмальний

розмiр прямих iноземних iнвестицiй на душу населення

становить 9,6 доларiв США у Чернiвецькiй областi (про-

ти середньої в Українi 78,1 доларiв США на людину). У

10 ре¶iонах питома вага таких iнвестицiй не перевищує

1% вiд загальноукраїнського показника. Усi вони харак-

теризуються як ре¶iони iз значними потенцiйними мож-

ливостями розвитку сiльського господарства (проте та-

кими, що не використовуються) i iснуючим занепадом

промисловости, низьким рiвнем розвитку сектора послуг.

Пiсля отримання статусу територiй прiоритетного розвит-

ку у 1999-2000 рр., що передбачає пiльги в оподаткуван-

нi для iнвесторiв, динамiка залучення iнвестицiй в окремi

ре¶iони дещо пожвавилася. Проте близько 80% залуче-

них iнвестицiй припадає на Донецьку область, у тому числi

на м. Донецьк (половина iнвестицiй). В цiлому слiд вiдмi-

тити надзвичайно низьку iнвестицiйну привабливiсть прак-

тично усiх ре¶iонiв.

За рiвнем офiцiйного безробiття середнiй його показ-

ник у ре¶iонах на початок поточного року не перевищує

4,2%. До 2000 року вiн постiйно зростав в усiх ре¶iонах.

Коефiцiєнт варiацiї за цим показником складає 10 (вiд

найвищого у Житомирськiй областi – 8% до найнижчо-

го у м.Києвi – 0,8%).

Примiтка. Згiдно законодавства України зареєстро-

ванi безробiтнi – це працездатнi громадяни, якi не ма-

ють заробiтку або iнших передбачених законодавством

доходiв, зареєстрованi у державнiй службi зайнятости як

такi, що шукають роботу, готовi та здатнi приступити до

пiдходящої роботи. Рiвень офiцiйного безробiття – це

вiдношення у вiдсотках кiлькостi зареєстрованих безро-

бiтних до економiчно активного населення.

Проте за методологiєю Мiжнародної Органiзацiї Пра-

цi рiвень безробiття набагато вищий. Матерiали вибiрко-

вих обстежень економiчної активности населення, про-

ведених у 1995-1998 рр., дають таку картину: середньо-

нацiональний рiвень на початок 1999 року складав 11,3%,

i лише у 7 ре¶iонах рiвень безробiття не досягав 10%.

Пропозицiя робочої сили перевищує пропозицiю у серед-
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É‡ÒÎÓ «Ö‚ÓÔ‡ Â∂¥ÓÌ¥‚» Ì‡·Û‚‡π ‚ ÓÒÚ‡ÌÌ¥ ÓÍË
‚ÒÂ ·¥Î¸¯Óª ÔÓÔÛÎflÌÓÒÚË; ·‡„‡ÚÓ ̆ Ó Ò‚¥‰˜ËÚ¸ ÔÓ ÚÂ,
˘Ó «Ö‚ÓÔ‡ Â∂¥ÓÌ¥‚» Û Ï‡È·ÛÚÌ¸ÓÏÛ ÒÚ‡ÌÂ ÌÂ ÏÂÌ¯
ÁÌ‡˜Û˘Ó˛, ‡Ì¥Ê «Ö‚ÓÔ‡ Ì‡ˆ¥ÓÌ‡Î¸ÌËı ‰ÂÊ‡‚». ê‡-
ÈÓÌË Ö‚ÓÔÂÈÒ¸ÍÓ„Ó ÒÔ¥‚ÚÓ‚‡ËÒÚ‚‡ Ô‡„ÌÛÚ¸ ‰Ó ·¥Î¸-
¯Óª Û˜‡ÒÚË ‚ ¥ÌÚÂ∂‡ˆ¥ÈÌËı ÔÓˆÂÒ‡ı, ıÓ˜ÛÚ¸ Ò‡Ï¥ ‚ËÁ-
Ì‡˜‡ÚË ‚Î‡ÒÌÛ ‰ÓÎ˛. ñfl ÒÚ‡ÚÚfl – ̂ Â ÒÔÓ·‡ ÓÁ„ÎflÌÛ-
ÚË ÒÛÚ¸ ¥‰Âª «Ö‚ÓÔË Â∂¥ÓÌ¥‚», ‚ËÁÌ‡˜ËÚË ªª ‚ËÚÓÍË, ‡
Ú‡ÍÓÊ Óˆ¥ÌËÚË, Û ˘Ó «‚ËÎËÎ‡Òfl» ˆfl ¥‰Âfl Ò¸Ó„Ó‰Ì¥. á‡-
ÁÌ‡˜ËÏÓ, ˘Ó ıÓ˜ ÏÓ‚‡ È Ô¥‰Â ÔÓ á‡ı¥‰ÌÛ Ö‚ÓÔÛ Á‡-
„‡ÎÓÏ, ¥‰Âª «Ö‚ÓÔË Â∂¥ÓÌ¥‚» Ï‡˛Ú¸ ÛÒÂ Ê ·¥Î¸¯ËÈ
ÒÚÓÒÛÌÓÍ ‰Ó ÚÂËÚÓ¥ª Ö‚ÓÔÂÈÒ¸ÍÓ„Ó ÒÔ¥‚ÚÓ‚‡ËÒÚ‚‡
Á‡‚‰flÍË ÛÒÔ¥¯ÌÓÏÛ ÓÁ‚ËÚÍÛ ¥ÌÚÂ∂‡ˆ¥ÈÌËı ÔÓˆÂÒ¥‚,
ÓÒÓ·ÎË‚Ó ‚ ÓÒÚ‡ÌÌ¥ ÓÍË.

Çàíéäà ß ëìíú êÖ¢ßéçÄãúçé∫ ßçíÖ¢êÄñß∫
ß‰Âfl «Ö‚ÓÔË Â∂¥ÓÌ¥‚» ˘ÓÌ‡ÈÚ¥ÒÌ¥¯Â ÔÓ‚’flÁ‡Ì‡ Á

¥‰ÂflÏË Â‚ÓÔÂÈÒ¸ÍÓ„Ó ÙÂ‰Â‡Î¥ÁÏÛ. Ç Á‡ı¥‰ÌÓÂ‚ÓÔÂÈ-
Ò¸Í¥È ÙÂ‰Â‡ÚË‚Ì¥È ÔÓÎ¥ÚË˜Ì¥È ‰ÛÏˆ¥ ¥ÒÌÛ˛Ú¸ ‰‡‚Ì¥ Ú‡-
‰Ëˆ¥ª ÓÁ‚ËÚÍÛ ÙÂ‰Â‡Î¸ÌËı ¥‰ÂÈ. ÉÓÒÚ‡ ‰ËÒÍÛÒ¥fl ÔÓ
Ï‡È·ÛÚÌ¥È ÔÓÎ¥ÚË˜ÌËÈ ÛÒÚ¥È Ö‚ÓÔË, ‚ flÍ¥È ‚ÁflÎË

Û˜‡ÒÚ¸ Ú‡Í¥ ‚ÂÎËÍ¥ ‚˜ÂÌ¥ – ÔË·¥˜ÌËÍË ÙÂ‰Â‡Î¥ÁÏÛ, flÍ
Ä. Å˛∂Ï‡ÌÒ, Ñ. ‰Â êÛÊÏÓÌ, ê. ï‡‡Ò, î. ä¥ÌÒÍËÈ Ú‡ ¥Ì¯¥,
ÓÁ„ÓÌÛÎ‡Òfl Ì‡ÔËÍ¥Ìˆ¥ 60-ı – ÔÓ˜‡ÚÍÛ 70-ı ÓÍ¥‚.
Å‡„‡ÚÓ ‚˜ÂÌËı ‚ËÁÌ‡‚‡ÎË, ˘Ó ¥‰Âª ÙÂ‰Â‡Î¥ÁÏÛ ‚¥‰ÔÓ-
‚¥‰‡˛Ú¸ Ò‡ÏÂ ÔÓÚÂ·‡Ï ëÔ¥‚ÚÓ‚‡ËÒÚ‚‡. á Ó‰ÌÓ„Ó ·ÓÍÛ,
‚ÓÌË ‚¥‰ÔÓ‚¥‰‡˛Ú¸ ÔÓÚÂ·¥ ‚ ÍÂ¥‚ÌËˆÚ‚¥, flÍÂ ÏÓÊÂ
ÔÓ‚‡‰ËÚË Á‡„‡Î¸ÌÛ ÔÓÎ¥ÚËÍÛ ‚¥‰ ¥ÏÂÌ¥ „ÛÔË Ì‡ˆ¥ÓÌ‡Î¸-
ÌËı ‰ÂÊ‡‚, ‡ Á ¥Ì¯Ó„Ó ·ÓÍÛ, ‚Ú¥ÎÂÌÌfl ̂ Ëı ¥‰ÂÈ ‰ÓÁ‚Ó-
Îflπ ‚Ë¥¯ËÚË ÌËÁÍÛ „ÓÒÚËı ‚ÌÛÚ¥¯Ì¥ı Â‚ÓÔÂÈÒ¸ÍËı
ÔÓ·ÎÂÏ, ÔÓ‚’flÁ‡ÌËı ¥Á ‚ËÏÓ„‡ÏË ·¥Î¸¯Óª Â∂¥ÓÌ‡Î¸-
ÌÓª ‡‚ÚÓÌÓÏ¥ª.

îÂ‰Â‡Î¥ÁÏ – fl‚Ë˘Â Ì‡‰Á‚Ë˜‡ÈÌÓ ÒÍÎ‡‰ÌÂ È ·‡-
„‡ÚÓÔÎ‡ÌÓ‚Â. á‡ıË˘‡˛˜Ë Ô‡‚Ó Ì‡ ‚¥‰Ï¥ÌÌÓÒÚ¥, ‚¥Ì Á·Â-
¥„‡π ÒÓÎ¥‰‡Ì¥ÒÚ¸, ÔÓÒÚ¥ÈÌÓ ‡ÔÂÎ˛˛˜Ë ‰Ó ‚¥Î¸ÌÓª ¥Ì¥ˆ¥-
‡ÚË‚Ë, ˘Ó È‰Â ÁÌËÁÛ. ß‰Âª ÙÂ‰Â‡Î¥ÁÏÛ ‡·Ó, ÚÓ˜Ì¥¯Â,
¥‰Âª ÒÚ‚ÓÂÌÌfl «ÙÂ‰Â‡Î¸ÌÓª Ö‚ÓÔË», Á‡‚Ê‰Ë ·ÛÎË ‚
ˆÂÌÚ¥ ‰ËÒÍÛÒ¥È ÔÓ Ï‡È·ÛÚÌπ Á‡ı¥‰ÌÓÂ‚ÓÔÂÈÒ¸ÍÓª ¥Ì-
ÚÂ∂‡ˆ¥ª .

üÒÍ‡‚¥ Ô‡ˆ¥ Ì‡ Á‡ıËÒÚ ¥‰ÂÈ ÙÂ‰Â‡Î¥ÁÏÛ Ì‡ÔËÒ‡Ì¥
ÑÂÌ¥ ‰Â êÛÊÏÓÌÓÏ, ‚¥‰ÓÏËÏ Û˜ÂÌËÏ, ¥‰ÂÓÎÓ„ÓÏ ÙÂ‰Â-
‡Î¸ÌÓª Ö‚ÓÔË. âÓ„Ó Ô‡ˆ¥ Á‚Û˜‡Ú¸ Ï‡ÈÊÂ flÍ ÂÍ‚¥πÏ
Ú‡‰Ëˆ¥ÈÌ¥È Ì‡ˆ¥ÓÌ‡Î¸Ì¥È ‰ÂÊ‡‚¥1 . èÓ‰ÓÎ‡ÌÌfl ‰ÂÊ‡‚-
ÌËı ‡ÏÓÍ, ‚‚‡Ê‡π ‰Â êÛÊÏÓÌ, ‰Óˆ¥Î¸ÌÂ Á¥ ‚Ò¥ı ÚÓ˜ÓÍ

ньому у ре¶iонах у 30 разiв, а у Івано-Франкiвськiй у 329,

Волинськiй – 137, Львiвськiй – у 103 рази. Вiд 20% до

50% безробiтних у ре¶iонах не зайнятi понад 1 рiк.

На вирiшення проблеми безробiття слабо впливає

розвиток малого бiзнесу у ре¶iонах. Рiвень зайнятих на

малих пiдприємствах чи приватним бiзнесом не переви-

щує в останнi п’ять рокiв 6% вiд кiлькости населення пра-

цездатного вiку. У 2000 роцi в 21 ре¶iонi кiлькiсть зайня-

тих у малому бiзнесi налiчувалося вiд 4% до 6% до пра-

цездатних. Значна частина вивiльненої робочої сили зай-

нята у неофiцiйному секторi економiки.

Суттєво рiзниться i вартiсть робочої сили у ре¶iонах.

За шiсть останнiх рокiв рiзниця мiж середнiми рiвнями

мiсячної зарплати у ре¶iонах збiльшилася. Так, якщо роз-

мах варiацiї за цим показником у 1995 роцi складав 1,9,

то на початок 2001 року цей показник дорiвнював 2,7.

Про поглиблення диференцiацiї ре¶iонiв за рiвнем опла-

ти робочої сили свiдчить i побудованi за принципом кри-

вої Лоренца графiки розподiлу ре¶iонiв за чисельнiстю

зайнятих в усiх галузях економiки i обсягом фонду опла-

ти їх працi.

II. ÇèãàÇ ÑÖêÜÄÇçé∫ èéãßíàäà
çÄ êÖ¢ßéçÄãúçß Ñàëèêéèéêñß∫
За дослiджуваний перiод державна ре¶iональна полi-

тика не носила цiлеспрямованого, системного характеру.

В нiй домiнував ситуативний пiдхiд. Тому чiтко окресли-

ти, чи була вона нацiлена на пiдтримку точок зростання в

ре¶iонах, чи на соцiальне вирiвнювання, практично немож-

ливо.

Державна iнвестицiйна полiтика

За шiсть останнiх рокiв частка фiнансування iнвести-

цiй iз Державного бюджету у сукупних iнвестицiях в ос-

новний капiтал, здiйснених у ре¶iонах, скоротилася iз

24,8% до 6,1% у 2000 роцi. Змiнилися i державнi терито-

рiальнi прiоритети їх розмiщення. Так, якщо у 1995 роцi

державнi iнвестицiї складали бiльш як третину вiд iнвес-

тицiй в Автономнiй Республiцi Крим, Волинськiй, Жито-

мирськiй, Київськiй, Чернiгiвськiй областях, то у 2000 роцi

було лише двi области (Київська та Житомирська), де час-

тка державних iнвестицiй перевищувала 20%.

Переважно державнi iнвестицiї спрямовуються на за-

ходи, пов’язанi з лiквiдацiєю наслiдкiв катастроф, стихiй-

них лих, вирiшення критичних проблем життєдiяльности

СЕРГІЙ РОМАНЮК
ПОЛІТИКА

РЕ¢ІОНАЛЬНОГО
РОЗВИТКУ
В УКРАЇНІ:

СУЧАСНИЙ СТАН
І НОВІ

МОЖЛИВОСТІ



73

h t t p : / / w w w . j i - m a g a z i n e . l v i v . u a  h t t p : / / w w w . j i - m a g a z i n e . l v i v . u a

ÁÓÛ. ç‡ˆ¥ÓÌ‡Î¸Ì¥ ‰ÂÊ‡‚Ë Á‡ÒÚ‡¥ÎË: ‚ÓÌË Á‡Ì‡‰ÚÓ Ï‡Î¥
È Á‡Ì‡‰ÚÓ ‚ÂÎËÍ¥ ‚Ó‰ÌÓ˜‡Ò. á‡Ì‡‰ÚÓ Ï‡Î¥, ÓÒÍ¥Î¸ÍË ÌÂ
‚ ÁÏÓÁ¥ ∂‡‡ÌÚÛ‚‡ÚË Ò‚ÓªÏ „ÓÏ‡‰flÌ‡Ï ·ÂÁÔÂÍÛ ¥ ·‡-
ÚË ‡ÍÚË‚ÌÛ Û˜‡ÒÚ¸ Û Ò‚¥ÚÓ‚Ëı ÒÔ‡‚‡ı. á‡Ì‡‰ÚÓ ‚ÂÎËÍ¥,
ÔÓÁ‡flÍ ÌÂ ÏÓÊÛÚ¸ Á‡·ÂÁÔÂ˜ËÚË ‡‰ÂÍ‚‡ÚÌÓ„Ó ÓÁ‚ËÚÍÛ
‚Ò¥ı ÒÍÎ‡‰Ó‚Ëı ªı ‡ÈÓÌ¥‚ ¥ ‰‡ÚË ÏÓÊÎË‚¥ÒÚ¸ „ÓÏ‡‰fl-
Ì‡Ï ·ÛÚË ÂÙÂÍÚË‚ÌËÏË Û˜‡ÒÌËÍ‡ÏË „ÓÏ‡‰Ò¸ÍÓ„Ó
ÊËÚÚfl.

á Ì‡¯Óª ÚÓ˜ÍË ÁÓÛ, ÚÂÁË Ñ. ‰Â êÛÊÏÓÌ‡ Á‡Ì‡‰ÚÓ
‡‰ËÍ‡Î¸Ì¥. á„‡‰‡πÏÓ ¥ÒÚÓ¥˛, ÓÎ¸ ‰Â ¢ÓÎÎfl ‚ Ó·’π‰-
Ì‡ÌÌ¥ Ö‚ÓÔ¥. ÅÛ‰Û˜Ë ÔË·¥˜ÌËÍÓÏ π‰ËÌÓª Ö‚ÓÔË, ‚¥Ì
‚Ó‰ÌÓ˜‡Ò ÌÂ ÒÔËÈÏ‡‚ êËÏÒ¸ÍÓ„Ó ‰Ó„Ó‚ÓÛ, ‚¥‰ÍË‰‡‚
·Û‰¸-flÍ¥ ÛÚËÒÍË Ì‡ˆ¥ÓÌ‡Î¸ÌÓ„Ó ÒÛ‚ÂÂÌ¥ÚÂÚÛ.

Ç ÂÁÛÎ¸Ú‡Ú¥ ÍËÁË 1965-66 . Ì‡ Ò¥Ï Ï¥Òflˆ¥‚ ·ÛÎË
ÔÂÂ‚‡Ì¥ ÔÓˆÂÒË ÔËÈÌflÚÚfl ¥¯ÂÌ¸ Û ëÔ¥Î¸ÌÓÏÛ ËÌ-
ÍÛ, ¥ Ò‡Ï‡ ¥‰Âfl Ó·’π‰Ì‡ÌÓª Ö‚ÓÔË ÔÓÒÚ‡‚ÎÂÌ‡ Ô¥‰ ÒÛÏ-
Ì¥‚. ç‡„‡‰‡πÏÓ, ˘Ó ÔÓ„Îfl‰Ë ‰Â ¢ÓÎÎfl ÔÓ ÌÂÔÓÛ¯-
Ì¥ÒÚ¸ Ì‡ˆ¥ÓÌ‡Î¸ÌÓª ‰ÂÊ‡‚Ë ÔÓ‰¥ÎflÎËÒfl ÚÓ˛ ˜Ë ¥Ì¯Ó˛
Ï¥Ó˛ ¥ ‚ ¥Ì¯Ëı Á‡ı¥‰ÌÓÂ‚ÓÔÂÈÒ¸ÍËı Í‡ªÌ‡ı.

üÍ ÔÓ‚’flÁ‡Ì‡ ÒÛ˜‡ÒÌ‡ ¥‰Âfl «Ö‚ÓÔË Â∂¥ÓÌ¥‚» ¥ ‰‡‚-
Ìfl ¥‰Âfl «é·’π‰Ì‡ÌËı òÚ‡Ú¥‚ Ö‚ÓÔË»? óË ÏÓÊÌ‡ ÒÍ‡-
Á‡ÚË, ˘Ó ÔÂ¯‡ π ÎÓ„¥˜ÌËÏ ÔÓ‰Ó‚ÊÂÌÌflÏ, ÔÓ„ÎË·-
ÎÂÌÌflÏ ‰Û„Óª? ç‡ ÔÂ¯ËÈ ÔÓ„Îfl‰, ÒÚ‚Â‰Ì‡ ‚¥‰ÔÓ-

‚¥‰¸ Ó˜Â‚Ë‰Ì‡. Ñ¥ÈÒÌÓ, Ó·Ë‰‚¥ ¥‰Âª ·‡ÁÛ˛Ú¸Òfl Ì‡ ÔËÌ-
ˆËÔ‡ı ÙÂ‰Â‡Î¥ÁÏÛ, Ú¥Î¸ÍË ‚ Ó‰ÌÓÏÛ ‚ËÔ‡‰ÍÛ ÒÛ·’πÍ-
Ú‡ÏË ÙÂ‰Â‡ˆ¥ª π Â∂¥ÓÌË (‡ÈÓÌË), ‡ ‚ ¥Ì¯ÓÏÛ – Ì‡-
ˆ¥ÓÌ‡Î¸Ì¥ ‰ÂÊ‡‚Ë. ÄÎÂ Ì‡ÒÔ‡‚‰¥ ‚ÒÂ ÁÌ‡˜ÌÓ ÒÍÎ‡‰Ì¥-
¯Â. íÓ·ÚÓ, Ó·Ë‰‚¥ ˆ¥ ¥‰Âª ÓÁ‚Ë‚‡˛Ú¸Òfl Ô‡‡ÎÂÎ¸ÌÓ,
‚¥‰ÔÓ‚¥‰‡˛˜Ë ÒÛ˜‡ÒÌ¥È Á‡„‡Î¸ÌÓÒ‚¥ÚÓ‚¥È ÚÂÌ‰ÂÌˆ¥ª ‰Ó
Â∂¥ÓÌ‡Î¥ÁÏÛ Ì‡ ‚Ò¥ı ¥‚Ìflı. á‚Ë˜‡ÈÌÓ, Ì‡ˆ¥ÓÌ‡Î¸Ì¥ ‰Â-
Ê‡‚Ë ÌÂ ÏÓÊÛÚ¸ ÓÁ˜ËÌËÚËÒfl ˜Ë ÁÌËÍÌÛÚË. ÑÎfl „Ó-
Ï‡‰flÌ Ö‚ÓÔÂÈÒ¸ÍÓ„Ó ÒÔ¥‚ÚÓ‚‡ËÒÚ‚‡, flÍ ¥ ‡Ì¥¯Â, ‚‡Ê-
ÎË‚¥ Ì‡ˆ¥ÓÌ‡Î¸Ì¥ ¥ÌÚÂÂÒË, ÔÂÂ‰ÛÒ¥Ï Ò‡ÏÂ ÔÓÎ¥ÚË˜Ì¥.
ÄÎÂ ÔÓ·Û‰ÊÂÌÌfl Â∂¥ÓÌ¥‚ ÛÒÂÂ‰ËÌ¥ Öë ÔÓ‚’flÁ‡ÌÂ Á
ÔÓ„ÎË·ÎÂÌÌflÏ ÔÓˆÂÒÛ ¥ÌÚÂ∂‡ˆ¥ª ‚ ÓÒÚ‡ÌÌ¥ ÓÍË. í‡-
ÍËÏ ̃ ËÌÓÏ, ‚¥‰·Û‚‡πÚ¸Òfl ÙÓÏÛ‚‡ÌÌfl ‰‚Óı ¥ÁÌËı ¥‚Ì¥‚
Â∂¥ÓÌ‡Î¥ÁÏÛ – ·¥Î¸¯ Ú‡‰Ëˆ¥ÈÌÓ„Ó ¥ ·¥Î¸¯ ÒÛ˜‡ÒÌÓ„Ó.

ß‰Âfl «Ö‚ÓÔË Â∂¥ÓÌ¥‚» ÔÓÌËÍÎ‡ Û ‚ÂÎËÍÛ ÔÓÎ¥ÚË-
ÍÛ ÌÂ‰‡‚ÌÓ, ‡ÎÂ ÓÁ‚Ë‚‡πÚ¸Òfl ‚ÓÌ‡ ‰ÓÒËÚ¸ ·ÛıÎË‚Ó.
Ñ¥ÈÒÌÓ, ÔÂÏ’π-Ï¥Ì¥ÒÚË Ì¥ÏÂˆ¸ÍËı ÙÂ‰Â‡Î¸ÌËı ÁÂ-
ÏÂÎ¸ Á‡ÍÎËÍ‡˛Ú¸ ‰Ó «Ö‚ÓÔË Â∂¥ÓÌ¥‚», ÔÂÁË‰ÂÌÚ äÖë
„Ó‚ÓËÚ¸ ÔÓ ‚‡ÊÎË‚¥ÒÚ¸ ‰Îfl ëÔ¥‚ÚÓ‚‡ËÒÚ‚‡ ÔËÌˆË-
ÔÛ «ÒÛ·ÒË‰¥‡ÌÓÒÚË» (Ó‰ÌÓ„Ó Á ·‡ÁÓ‚Ëı ÔËÌˆËÔ¥‚
ÙÂ‰Â‡Î¥ÁÏÛ); ‚ ÎËÒÚÓÔ‡‰¥ 1988 . Ö‚ÓÔÂÈÒ¸ÍËÈ Ô‡-
Î‡ÏÂÌÚ ÔËÈÏ‡π ÂÁÓÎ˛ˆ¥˛ Ô¥‰ Ì‡Á‚Ó˛ «ï‡Ú¥fl Â∂¥Ó-
Ì‡Î¥ÁÏÛ». Ç ÓÒÚ‡ÌÌ¥ ÓÍË ÛÚ‚ÓÂÌÓ ·‡„‡ÚÓ Ó„‡Ì¥Á‡ˆ¥È,
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того чи iншого ре¶iону i не можуть розглядатися, як капi-

таловкладення, що здатнi у середньо– чи довгостроко-

вому вимiрi вплинути на пiдвищення iнвестицiйної приваб-

ливости ре¶iону чи подолання депресивности окремих

територiй.

Крiм того, слiд вiдмiтити, що територiальне розпоро-

шення державних iнвестицiй свiдчить про вiдсутнiсть прi-

оритетiв на ре¶iональному рiвнi.

Програмування ре¶iонального розвитку

З початку 90-х рокiв за iснуванням домiнуючої на цей

час у наукових поглядах точки зору подальшого ре¶iо-

нального розвитку України вважалося доцiльним подiли-

ти територiю держави на укрупненi економiчнi райони за

принципом формування на їх базi територiально-госпо-

дарськнх комплексiв.

За iнiцiативою Уряду були розробленi комплекснi

програми соцiально-економiчного розвитку економiчних

районiв Карпатського ре¶iону, Полiсся, Подiлля, Україн-

ського Причорномор’я та Приднiпров’я на перiод 1996-

2000 рр. Вартiсть цих програм у цiнах 1996 року склада-

ла понад 60 млрд. грн., у тому числi 24 млрл. грн. фiнан-

сування iз Державного бюджету. Передбачалося створи-

ти на державному рiвнi спецiальнi органи управлiння, якi

б здiйснювали реалiзацiю програм. Проте жодна з прог-

рам органами влади областей, що входили до економiч-

них районiв, затверджена не була. Урядом вони були теж

вiдхиленi.

Наведена точка зору базується на необхiдностi здiй-

снення адмiнiстративно-територiальної реформ, яка має

призвести до укрупнення областей (пропозицiї щодо но-

вої їх кiлькости – вiд п’яти до десяти) з вiдповiдною змi-

ною iснуючої схеми державного управлiння на ре¶iональ-

ному рiвнi. На наш погляд, перспективна система адмi-

нiстративно-територiального устрою України в ре¶iональ-

но-полiтичному аспектi має сприяти, перш за все, змiц-

ненню територiальної єдности держави, зростанню ефек-

тивности державного управлiння та мiсцевого самовря-

дування, у соцiально-економiчному – вести до зменшен-

ня витрат населення i держави на одержання i надання

послуг, сприяти зростанню ролi середнiх i малих мiст. З

огляду на оптимальнiсть для розмiрiв України триступе-

невого адмiнiстративного подiлу, стратегiчним напрям-

ком її вдосконалення може бути не докорiнна змiна су-

часної адмiнiстративної системи, а окремi структурнi змi-

ни в межах iснуючої iєрархiї, якi б полiпшили її функцiо-
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ÔÓÍÎËÍ‡ÌËı ÔÂ‰ÒÚ‡‚ÎflÚË ¥ÌÚÂÂÒË Â‚ÓÔÂÈÒ¸ÍËı Â-
∂¥ÓÌ¥‚ Û Å˛ÒÒÂÎ¥, – äÓÏ¥Ò¥fl Â∂¥ÓÌ¥‚, á¥·‡ÌÌfl Â∂¥ÓÌ¥‚
Ö‚ÓÔË, ê‡‰‡ Â∂¥ÓÌ¥‚ ¥ „ÓÏ‡‰ Ö‚ÓÔË ÚÓ˘Ó. Å‡„‡ÚÓ
Â∂¥ÓÌ¥‚ (Û ÔÂ¯Û ̃ Â„Û ÁÂÏÎ¥ îêç) Á‡ÒÌÛ‚‡ÎË Û Å˛Ò-
ÒÂÎ¥ Ò‚Óª ÓÙ¥ÒË. óÓÏÛ Ê ¥ÌÚÂÂÒ ‰Ó «Ö‚ÓÔË Â∂¥ÓÌ¥‚»
ÔÓ·Û‰Ë‚Òfl ÚÂÔÂ ¥Á Ú‡ÍÓ˛ ÒËÎÓ˛?

èÂÂ‰ÛÒ¥Ï, ‚¥‰¥„‡Î‡ ÓÎ¸ ÔËÚ‡Ï‡ÌÌ‡ ÒËÒÚÂÏ¥ ëÔ¥‚-
ÚÓ‚‡ËÒÚ‚‡ Á‰‡ÚÌ¥ÒÚ¸ ‰Ó Ò‡ÏÓÓÁ‚ËÚÍÛ ¥ flÍ¥ÒÌÓ„Ó ÓÒ-
ÚÛ. ì ‰‡ÌÓÏÛ ‚ËÔ‡‰ÍÛ ÚÛÚ ÁÌ‡ıÓ‰ËÚ¸ Ò‚Óπ ‚¥‰Ó·‡ÊÂÌ-
Ìfl Ò‚¥ÚÓ‚‡ ÚÂÌ‰ÂÌˆ¥fl ‰Ó Â∂¥ÓÌ‡Î¥ÁÏÛ Ì‡ ‚Ò¥ı ¥‚Ìflı Û
ÒËÒÚÂÏ¥, ‰Â Ì‡È·¥Î¸¯ËÏ Â∂¥ÓÌÓÏ π ÁÂÏÌ‡ ÍÛÎfl (ÔÎ‡-
ÌÂÚ‡ÌËÈ ‰¥Ï). ñÂ ‚ Á‡„‡Î¸ÌÓÏÛ. íÂÌ‰ÂÌˆ¥fl Ê ‰Ó ÔÓ-
‰¥·ÌÂÌÌfl «Â∂¥ÓÌ‡Î¸ÌÓ„Ó ÍÓÌÚÂÍÒÚÛ» Ò‡ÏÂ ‚ ëÔ¥‚ÚÓ-
‚‡ËÒÚ‚¥ ¥ Ò‡ÏÂ ‚ ÚÂÔÂ¥¯Ì¥È ˜‡Ò ‚ËÁÌ‡˜‡πÚ¸Òfl ‰ÓÒËÚ¸
ÍÓÌÍÂÚÌËÏË ÔË˜ËÌ‡ÏË.

èÓ-ÔÂ¯Â, Á ÓÁ„ÓÚ‡ÌÌflÏ ¥ÌÚÂ∂‡ˆ¥ÈÌËı ÔÓˆÂÒ¥‚
ÛÒÂ flÒÍ‡‚¥¯Â ÔÓfl‚ÎflπÚ¸Òfl ‰Ó∂Ï‡ÚË˜ÌËÈ, ·˛ÓÍ‡-
ÚË˜ÌËÈ ı‡‡ÍÚÂ Á‡ÍÓÌÓ‰‡‚˜Óª ‰¥flÎ¸ÌÓÒÚË äÖë, ˘Ó
ÁÌËÊÛπ ÂÙÂÍÚË‚Ì¥ÒÚ¸ ÔËÈÌflÚÚfl ¥¯ÂÌ¸ ¥ ‚ËÓ·ÎÂÌÌfl
ÔÓÎ¥ÚËÍË ëÔ¥‚ÚÓ‚‡ËÒÚ‚‡. ç‡ ˆ˛ ÚÂÏÛ ÒÍ‡Á‡ÌÓ ¥ Ì‡ÔË-
Ò‡ÌÓ ·¥Î¸¯Â Ì¥Ê ‰ÓÒËÚ¸. èÓ-‰Û„Â, ÔÓÎ¥ÚË˜Ì¥ ¥‰Âª ¥‚-
ÌÓÒÚË, ̆ Ó ÌËÏË ÍÂÛ‚‡Î‡Ò¸ äÖë, ÔÓ„ÓÎÓ¯Û˛˜Ë ÏÂÚÛ
ÒÚ‚ÓÂÌÌfl ∏‰ËÌÓ„Ó ‚ÌÛÚ¥¯Ì¸Ó„Ó ËÌÍÛ (‚¥Î¸ÌÓ„Ó ËÌ-

ÍÛ ÚÓ‚‡¥‚, ÔÓÒÎÛ„, Í‡Ô¥Ú‡ÎÛ ¥ Ó·Ó˜Óª ÒËÎË), ·ÛÎË ‰Â˘Ó
‰ËÒÍÂ‰ËÚÓ‚‡Ì¥ ÁÓÒÚ‡˛˜ËÏË Â∂¥ÓÌ‡Î¸ÌËÏË ¥ ÒÓˆ¥‡Î¸-
ÌËÏË ‰ËÒÔÓÔÓˆ¥flÏË ‚ÒÂÂ‰ËÌ¥ ëÔ¥‚ÚÓ‚‡ËÒÚ‚‡. ç‡-
Â¯Ú¥, Ô¥‰ÔËÒ‡ÌËÈ 1986 . ∏‰ËÌËÈ Â‚ÓÔÂÈÒ¸ÍËÈ ‡ÍÚ ¥
‰ÓÒfl„ÌÛÚ¥ Û „Û‰Ì¥ 1991 . å‡‡ÒÚËıÚÒ¸Í¥ Û„Ó‰Ë, ‰‡˛˜Ë
ÌÓ‚ËÈ ÔÓÎ¥ÚË˜ÌËÈ ¥ÏÔÛÎ¸Ò ÔÓˆÂÒÓ‚¥ ÒÚ‚ÓÂÌÌfl «Ö‚-
ÓÔÂÈÒ¸ÍÓ„Ó ÒÓ˛ÁÛ», ‚Ó‰ÌÓ˜‡Ò ÔÓÒËÎËÎË ÒÚ‡ı ÔÂÂ‰
Ï‡È·ÛÚÌ¸Ó˛ Ó‰ÌÓÏ‡Ì¥ÚÌ¥ÒÚ˛ ëÔ¥‚ÚÓ‚‡ËÒÚ‚‡.

êÂ∂¥ÓÌ – ˆÂ ÂÍÓÌÓÏ¥˜Ì‡ Â‡Î¸Ì¥ÒÚ¸. é‰Ì‡Í ‰Ó ÌÂ-
‰‡‚Ì¸Ó„Ó ˜‡ÒÛ ‚¥Ì ÌÂ ÁÌ‡ıÓ‰Ë‚ Ô‡ÍÚË˜ÌÓ Ì¥flÍÓ„Ó ‚Ë-
‡ÊÂÌÌfl Û ÒÙÂ¥ ¥ÌÒÚËÚÛÚ¥‚ Öë ¥ ÌÂ Ï‡‚ ‚Î‡ÒÌËı ÍÓ¯Ú¥‚
‰Îfl Û˜‡ÒÚË Û ‚Ë¥¯ÂÌÌ¥ Ò‚Óπª Ê ‰ÓÎ¥. éÚÊÂ, ‚ËÌËÍÎ‡
ÌÂÓ·ı¥‰Ì¥ÒÚ¸ Û ÒÚ‚ÓÂÌÌ¥ Ó„‡ÌÛ (˜Ë Ó„‡Ì¥‚), Ì‡‰¥ÎÂ-
ÌÓ„Ó ‚Î‡‰Ó˛ ÔËÈÏ‡ÚË ¥¯ÂÌÌfl Ì‡ Á‡ıËÒÚ ¥ÌÚÂÂÒ¥‚
Â‚ÓÔÂÈÒ¸ÍËı ‡ÈÓÌ¥‚.

Ç‡ÊÎË‚Ó Ô¥‰ÍÂÒÎËÚË, ˘Ó Ô‡„ÌÂÌÌfl ‰Ó ·¥Î¸¯Óª
‡‚ÚÓÌÓÏ¥ª «ÁÌËÁÛ» ÌÂ ÒÛÔÂÂ˜ËÚ¸ ÔÓˆÂÒÓ‚¥ ÔÓ„ÎË·-
ÎÂÌÌfl Â‚ÓÔÂÈÒ¸ÍÓª ¥ÌÚÂ∂‡ˆ¥ª, ‡ ÁÌ‡˜ÌÓ˛ Ï¥Ó˛ ÌËÏ
Ô¥‰ÊË‚Î˛πÚ¸Òfl. ßÌÚÂ∂‡ˆ¥fl ¥ Â∂¥ÓÌ‡Î¸ÌËÈ ÙÂ‰Â‡Î¥ÁÏ
‰ÓÔÓ‚Ì˛˛Ú¸ Ó‰ÌÂ Ó‰ÌÓ„Ó.

ì ·‡„‡Ú¸Óı Ì‡ˆ¥ÓÌ‡Î¸ÌËı ‰ÂÊ‡‚‡ı Ô‡„ÌÂÌÌfl ‰Ó
Â∂¥ÓÌ‡Î¥ÁÏÛ ÌÂ ÏÓÊÂ ·ÛÚË Â‡Î¥ÁÓ‚‡ÌÂ ·ÂÁ ¥ÏÔÛÎ¸ÒÛ
ÁÁÓ‚Ì¥ (ÌËÏ ÔÓ‚ËÌÌ‡ ÔÓÒÎÛÊËÚË ¥ÌÚÂ∂‡ˆ¥fl) ‚ ÒËÎÛ ÔÂ‚-

нальнi можливости, що особливо стосується середньої,

нижчої за обласну, та базової ланки.

Вiд середини 90-х рокiв мiсцевi органи влади почали

пропонувати Уряду пiдтримати свої довго- та середньос-

троковi програми соцiально-економiчного розвитку.

Дев’ять таких програм урядом було схвалено, зокрема,

в Автономнiй Республiцi Крим, м. Севастополi, Великiй

Ялтi, м. Києвi, Донецькiй, Луганськiй, Херсонськiй облас-

тях, м. Львовi, гiрськiй Рахiвщинi. Лише двi останнi носи-

ли цiльовий характер, решта стосувалася комплексного

вирiшення соцiально-економiчних ре¶iональних проб-

лем.

Аналiз виконання цих програм свiдчить про те, що

жодна з них у повному обсязi не реалiзована, фiнансу-

вання запланованих заходiв як з державного бюджету,

так iз мiсцевих джерел здiйснювалося вiд 10 до 50% до

запланованих обсягiв. У результатi значна частина об’-

єктiв, перш за все комунальних, будiвництво яких розпо-

чато, перетворено у довгобуди.

Запровадження спецiального режиму

iнвестування на територiях,

створення вiльних (спецiальних) зон

Наприкiнцi 90-х рокiв запроваджуються iнструменти

впливу на ре¶iональний розвиток iз застосуванням подат-

кових пiльг (канiкул) на окремих територiях країни. З 1998

року прийнято 9 законiв України та 8 указiв Президента

України для створення спецiальних зон рiзних типiв (СЕЗ)

та запровадження спецiальних режимiв iнвестицiйної дi-

яльности на територiях прiоритетного розвитку (ТПР). У

межах СЕЗ та ТПР запровадженi пiльги для iнвесторiв, якi

передбачають, за певних умов, звiльнення вiд окремих

податкiв на визначений термiн. Законодавчо дозволено

створити 11 СЕЗ на територiї 11 мiст та запровадити спе-

цiальний режим на територiях Автономної Республiки

Крим та 8 областей. До ТПР вiднесено 1 область (в цiло-

му), 39 адмiнiстративних районiв, 49 мiст.

Фiскальний вплив галузевого рiвня

на ре¶iональний розвиток

Певний вплив на розвиток ре¶iонiв мають впроваджу-

ванi на законодавчому рiвнi списання або реструктури-

зацiя заборгованостей суб’єктiв господарювання, якi пра-

СЕРГІЙ РОМАНЮК
ПОЛІТИКА

РЕ¢ІОНАЛЬНОГО
РОЗВИТКУ
В УКРАЇНІ:

СУЧАСНИЙ СТАН
І НОВІ

МОЖЛИВОСТІ
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ÌÓ„Ó ÍÓÌÒÂ‚‡ÚËÁÏÛ ¥ ÌÂ·ÂÁÔÂÍË ÔÂÂÓÒÚ‡ÌÌfl Â∂¥Ó-
Ì‡Î¥ÁÏÛ ‚ ÒÂÔ‡‡ÚËÁÏ. é‰Ì‡Í ¥ÌÚÂ∂‡ˆ¥fl ·ÂÁ Â∂¥ÓÌ‡Î¥Á-
ÏÛ ¥ÁÍÓ Ô¥‰ÒËÎËÎ‡ · ·˛ÓÍ‡ÚËÁÏ ˆÂÌÚ‡Î¸ÌËı ¥Ì-
ÒÚËÚÛÚ¥‚ Öë, ‡ Ú‡ÍÓÊ ÔËÁ‚ÂÎ‡ · ‰Ó ÔÓ‰‡Î¸¯Ó„Ó ÔÓ-
„ÎË·ÎÂÌÌfl ÔÓ‰¥ÎÛ ‡ÈÓÌ¥‚ Ì‡ ÂÎ¥Ú‡Ì¥, ‰Â ÒÍÓÌˆÂÌÚÓ-
‚‡Ì¥ ÙÛÌÍˆ¥ª ÔËÈÌflÚÚfl ¥¯ÂÌ¸, ¥ ‰Û„Ófl‰Ì¥, Á «Ù¥Î¥-
‡Î¸ÌÓ˛» ÂÍÓÌÓÏ¥ÍÓ˛.

ÇÂ¯Ú¥, ¥ÌÚÂ∂‡ˆ¥fl Öë ÔÓ‚ËÌÌ‡ ÒÔËflÚË Â∂¥ÓÌ‡Î¥Á-
ÏÛ ̆ Â È ÚÓÏÛ, ̆ Ó ·‡„‡ÚÓ «ÔËÓ‰ÌËı ‡ÈÓÌ¥‚» ÓÁÚ‡-
¯Ó‚‡ÌÓ Ì‡ ÚÂËÚÓ¥ª ‰‚Óı ‡·Ó ‰ÂÍ¥Î¸ÍÓı Í‡ªÌ. ÑÂ-
Ê‡‚Ì¥ ÍÓ‰ÓÌË ÔÂÂ¯ÍÓ‰Ê‡˛Ú¸ ªı ÌÓÏ‡Î¸ÌÓÏÛ ÓÁ-
‚ËÚÍÛ. ßÌÚÂ∂‡ˆ¥fl Á ÔÓÒËÎÂÌÓ˛ Â∂¥ÓÌ‡Î¸ÌÓ˛ ÒÍÎ‡‰Ó-
‚Ó˛ ÓÁÌ‡˜‡π ‚ÊÂ ÌÂ ̂ ÂÌÚ‡Î¥Á‡ˆ¥˛, ‡ ÙÂ‰Â‡Î¥Á‡ˆ¥˛ –
ÌÂı‡È ‰ÓÒËÚ¸ ÒÍÎ‡‰ÌËÈ, ‡ÎÂ, Ó˜Â‚Ë‰ÌÓ, π‰ËÌËÈ ¯Îflı
‰Ó ÒÔ‡‚ÊÌ¸Ó„Ó Ö‚ÓÔÂÈÒ¸ÍÓ„Ó ÒÓ˛ÁÛ.

Ç Öë ÎË¯Â ‚ ÓÒÚ‡ÌÌ¥ ÓÍË Á’fl‚ËÎ‡Ò¸ Â‡Î¸Ì‡ ÏÓÊ-
ÎË‚¥ÒÚ¸ «ÔÂÂ·ÓÓÚË» Ì‡ˆ¥ÓÌ‡Î¸ÌÛ ‰ÂÊ‡‚Û ÌÂ ÎË¯Â
«‚„ÓÛ», ˘Ó Ì‡Ï‡„‡ÎÓÒ¸ ÁÓ·ËÚË ëÔ¥‚ÚÓ‚‡ËÒÚ‚Ó Á
ÏÓÏÂÌÚÛ ÈÓ„Ó ÒÚ‚ÓÂÌÌfl, ‡ È «ÛÌËÁ», ‰¥˛˜Ë Á‡ ÔËÌ-
ˆËÔÓÏ: Ï¥Ì¥ÏÛÏ ˆÂÌÚ‡Î¥Á‡ˆ¥ª – ÔÓ ÏÓÊÎË‚ÓÒÚ¥, Ï‡Í-
ÒËÏÛÏ ˆÂÌÚ‡Î¥Á‡ˆ¥ª – ÔÓ ÌÂÓ·ı¥‰ÌÓÒÚ¥. «ñË‚¥Î¥Á‡ˆ¥fl
ÏÓÊÂ ÔÓ¯Ë˛‚‡ÚËÒfl, ‡ÎÂ, ÈÏÓ‚¥ÌÓ, ÌÂ ÏÓÊÂ ÒËÎ¸ÌÓ
ÔflÏÛ‚‡ÚË ‚ÔÂÂ‰ Á‡ ÛÔ‡‚Î¥ÌÌfl, flÍÂ ‚¥‰·Ë‡π Û „Ó-

Ï‡‰flÌ ¥ ·ÂÂ Ì‡ ÒÂ·Â ÍÂ¥‚ÌËˆÚ‚Ó ÔÓ‚ÒflÍ‰ÂÌÌËÏË ÒÔ‡-
‚‡ÏË»2 .

èéÅìÑéÇÄ «ÖÇêéèà êÖ¢ßéçßÇ» ì Öäéçéåßñß
èÓÎ¥ÚË˜Ì‡ ¥‰Âfl «Ö‚ÓÔË Â∂¥ÓÌ¥‚» ‰Ó ˆ¸Ó„Ó ˜‡ÒÛ

Ì‡ÈflÒÍ‡‚¥¯Â ÔÓfl‚Îflπ ÒÂ·Â ‚ ÂÍÓÌÓÏ¥ˆ¥. ëÔ¥‚‰ÛÊ-
Ì¥ÒÚ¸ ‚ËÍÓËÒÚÓ‚Ûπ ÂÍÓÌÓÏ¥˜ÌÛ ¥ÌÚÂ∂‡ˆ¥˛ flÍ Á‡Ò¥· ÔÓ-
Î¥ÚË˜ÌÓª ÛÌ¥Ù¥Í‡ˆ¥ª. üÍ˘Ó Ì‡‰Ì‡ˆ¥ÓÌ‡Î¸ÌÓ˛ ÓÒÌÓ‚Ó˛
ÙÂÓ‰‡Î¸ÌÓª Ö‚ÓÔË ·ÛÎ‡ ÍÛÎ¸ÚÛÌÓ-ÂÎ¥∂¥ÈÌ‡ ÒÔ¥Î¸ÌÓÚ‡,
ÚÓ ‰Îfl Ï‡È·ÛÚÌ¸Óª ÙÂ‰Â‡Î¸ÌÓª «Ö‚ÓÔË Â∂¥ÓÌ¥‚» ÌÂ˛
ÒÚ‡ÌÂ ÂÍÓÌÓÏ¥˜Ì‡ Á‡ÎÂÊÌ¥ÒÚ¸.

ÑÓ ÒÂÂ‰ËÌË 80-ı . ‚ Öë ÒÙÓÏÛ‚‡ÎÓÒfl ÓÁÛ-
Ï¥ÌÌfl ÒÛÚÌÓÒÚË Â∂¥ÓÌ‡Î¸ÌÓ„Ó ÓÁ‚ËÚÍÛ flÍ ‚ËÍÓËÒ-
Ú‡ÌÌfl ÂÌ‰Ó∂ÂÌÌÓ„Ó, ‡·Ó ‚ÌÛÚ¥¯Ì¸Ó„Ó ÔÓÚÂÌˆ¥‡ÎÛ ‡-
ÈÓÌ¥‚. í‡ÍËÈ Ô¥‰ı¥‰, flÍÓÏÛ ‚¥‰ÔÓ‚¥‰‡ÎË Ò‚Óª ÙÓÏË ¥
ÏÂÚÓ‰Ë ÔÓ‚Â‰ÂÌÌfl Â∂¥ÓÌ‡Î¸ÌÓª ÂÍÓÌÓÏ¥˜ÌÓª ÔÓÎ¥ÚË-
ÍË Ì‡ Ì‡‰Ì‡ˆ¥ÓÌ‡Î¸ÌÓÏÛ ¥‚Ì¥, ‚¥‰Ó·‡Ê‡π Ô‡„ÌÂÌÌfl
Â∂¥ÓÌ¥‚ Öë ‰Ó ·¥Î¸¯Óª ‡‚ÚÓÌÓÏ¥ª. ëÛÚ¸ ÈÓ„Ó ÔÓÎfl„‡Î‡
‚ ÔÂÂÌÂÒÂÌÌ¥ ‡ÍˆÂÌÚ¥‚ Á ÔflÏÓ„Ó ‰ÂÊ‡‚ÌÓ„Ó Â„Û-
Î˛‚‡ÌÌfl Â∂¥ÓÌ‡Î¸ÌÓ„Ó ÓÁ‚ËÚÍÛ Ì‡ ÒÚËÏÛÎ˛‚‡ÌÌfl
ÙÓÏÛ‚‡ÌÌfl ‚ Â∂¥ÓÌ‡ı «‡‚ÚÓÌÓÏÌËı ÏÂı‡Ì¥ÁÏ¥‚» ¥ Á‡-
ÓıÓ˜ÂÌÌfl ÔË‚‡ÚÌÓ„Ó Ô¥‰ÔËπÏÌËˆÚ‚‡, ÚÓ·ÚÓ Ì‡ ÒÚË-
ÏÛÎ˛‚‡ÌÌfl ªı ‚Î‡ÒÌÓ„Ó ÔÓÚÂÌˆ¥‡ÎÛ.

ІРІНА БУСИ¢ІНА
СУЧАСНЕ
Й МАЙБУТНЄ
«ЕВРОПИ
РЕ¢ІОНІВ»
(ПРОБЛЕМИ
ЕВРОПЕЙСЬКОГО
РЕ¢ІОНАЛІЗМУ)

цюють в тому чи iншому секторi економiки. Найбiльше

таких фiскальних заходiв здiйснено у сiльському госпо-

дарствi, переробнiй промисловости, металургiйнiй галу-

зi, суднобудуваннi, тракторобудуваннi та сiльськогоспо-

дарському машинобудуваннi. Точних цифр щодо отри-

маних з цього преференцiй суб’єктами господарювання

немає.

Передача в управлiння ре¶iонам державних

корпоративних прав

У 1999 роцi за наполяганням мiсцевих органiв вико-

навчої влади, що ар¶ументувалося необхiднiстю ефектив-

ного впливу на розташованi у ре¶iонах акцiонернi това-

риства iз державною часткою акцiй в їх статутному фон-

дi, уряд прийняв рiшення про передачу в управлiння об-

ласним державним адмiнiстрацiям близько 1200 держав-

них пакетiв акцiй акцiонерних товариств. Як показують

дослiдження, ця передача не супроводжувалася пiдви-

щенням результативности роботи цих товариств. Працiв-

ники мiсцевих адмiнiстрацiй не можуть забезпечити уп-

равлiння на належному рiвнi.

Мiжбюджетнi трансферти та формування

мiсцевих бюджетiв

Одним iз ключових iнструментiв впливу на вирiшення

економiчних i соцiальних проблем ре¶iонiв є мiсцевi бю-

джети та мiжбюджетнi трансферти. За дослiджуваний

перiод як порядок формування мiсцевих бюджетiв, так i

порядок визначення трансфертiв, що передаються на

ре¶iональний та мiсцевий рiвень, неодноразово змiнював-

ся. Починаючи iз 1992 року щорiчно вносилися законо-

давчi змiни, якi стосувалися джерел формування мiсце-

вих бюджетiв. Одне з цих джерел – мiсцевi податки i збо-

ри, що самостiйно запроваджуються органами самовря-

дування, – складає мiзерну частку у мiсцевих бюджетах:

вiд 3% до 8%. Решта утворюється iз часток державних

податкiв i зборiв, що передаються у мiсцевi бюджети (у

рiзний час вони носили рiзну назву – закрiпленi, регульо-

ванi). При цьому змiнювалися як перелiк податкiв, що

залишалися у мiсцевих бюджетах, так i нормативи їх вiд-

рахувань. У перiод значних обсягiв негрошових форм

розрахункiв суб’єктiв господарювання як мiж собою, так

i з бюджетами – державним та мiсцевим (1996-1999), –

до 20% виконання бюджетiв здiйснювалося за рахунок

проведення взаємозалiкiв, вексельних розрахункiв у
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å‡ÍÒËÏ‡Î¸ÌÓ ‚‡ÊÎË‚Â ‚ËÍÓËÒÚ‡ÌÌfl Â∂¥ÓÌ‡Î¸-
ÌËı ÂÒÛÒ¥‚ ÔÓ‚ËÌÌÓ ·‡ÁÛ‚‡ÚËÒfl Ì‡ ‚‡ıÛ‚‡ÌÌ¥ ÒÔÂ-
ˆËÙ¥ÍË ÍÓÌÍÂÚÌÓ„Ó ‡ÈÓÌÛ. ÇÒ¥ ‡ÈÓÌË È ÔÓ‚ËÌÌ¥ ·ÛÚË
¥ÁÌËÏË, ̆ Ó· Û Í¥ÌˆÂ‚ÓÏÛ ÂÁÛÎ¸Ú‡Ú¥ Á’fl‚ËÎËÒfl ÌÂ ÔÓÒ-
ÚÓ ÒÛÏË, ‡ ÒÍÎ‡‰Ì¥ ÒÚÛÍÚÛË ÒÔ¥‚Ó·¥ÚÌËˆÚ‚‡, Ì‡ Á‡-
ÁÓÍ Ó„‡Ì¥ÁÏ¥‚. êÂ∂¥ÓÌ‡Î¸Ì‡ ÔÓÎ¥ÚËÍ‡ ÔÓ‚ËÌÌ‡ ÒÔËflÚË
‚Ë·ÓÛ ÓÔÚËÏ‡Î¸ÌÓ„Ó ÓÁÔÓ‰¥ÎÛ ÂÒÛÒ¥‚ Â∂¥ÓÌÛ, Ô¥‰-
‚Ë˘ÂÌÌ˛ ÈÓ„Ó ÍÓÌÍÛÂÌÚÓÁ‰‡ÚÌÓÒÚË, ÓÁÓ·Îfl˛˜Ë
ÍÓÌÍÂÚÌ¥ ÔË‚’flÁ‡Ì¥ ‰Ó Ï¥Òˆfl ÔÓ„‡ÏË ¥Á Á‡ÎÛ˜ÂÌ-
ÌflÏ ‰‡ÌËı Â∂¥ÓÌ‡Î¸ÌÓª ÂÍÒÔÂÚËÁË.

ç‡Èˆ¥Í‡‚¥¯‡ ‰Îfl Ì‡Ò ‰ÛÏÍ‡ ‚ ÍÓÌˆÂÔˆ¥ª ÂÌ‰Ó∂ÂÌ-
ÌÓ„Ó ÔÓÚÂÌˆ¥‡ÎÛ ÔÓÎfl„‡π ‚ ÚÓÏÛ, ̆ Ó Ô¥ÓËÚÂÚ Û ÔËÈ-
ÌflÚÚ¥ ¥¯ÂÌ¸ ÔÂÂ‰‡πÚ¸Òfl Ì‡ Ï¥ÒˆÂ‚ËÈ ¥ Â∂¥ÓÌ‡Î¸ÌËÈ
¥‚Ì¥, ‡ ̂ Â ÔÓÒËÎ˛π Â∂¥ÓÌ‡Î¸ÌÛ ‡‚ÚÓÌÓÏ¥˛. ñÂÈ Ô¥‰ı¥‰
ÒÚÓÒÛπÚ¸Òfl ‚Ò¥ı ·ÂÁ ‚ËÌflÚÍÛ ‡ÈÓÌ¥‚ Öë (‡ ÌÂ ÎË¯Â
Ú.Á‚. ÔÓ·ÎÂÏÌËı), ·Ó ·ÂÁ ˆ¥πª ÛÏÓ‚Ë Ì‡ÈÂÙÂÍÚË‚Ì¥-
¯Ó„Ó ‚ËÍÓËÒÚ‡ÌÌfl ‚ÌÛÚ¥¯Ì¸Ó„Ó ÔÓÚÂÌˆ¥‡ÎÛ ÌÂ ‰Ó-
Òfl„ÌÛÚË.

ì Ô¥‰‚Ë˘ÂÌÌfl ÓÎ¥ Ï¥ÒˆÂ‚Ëı ¥ Â∂¥ÓÌ‡Î¸ÌËı ‚Î‡Ò-
ÚÂÈ ‚‡ÊÎË‚ËÈ ‚ÍÎ‡‰ ‚ÌÂÒÎ‡ Û 1989 . ÂÙÓÏ‡ ÒÚÛÍ-
ÚÛÌËı ÙÓÌ‰¥‚ (Ö‚ÓÔÂÈÒ¸ÍËÈ ÒÓˆ¥‡Î¸ÌËÈ ÙÓÌ‰, Ö‚-
ÓÔÂÈÒ¸ÍËÈ ÙÓÌ‰ Â∂¥ÓÌ‡Î¸ÌÓ„Ó ÓÁ‚ËÚÍÛ ¥ Ä„‡ÌËÈ
ÙÓÌ‰). é‰Ì‡ Á ÓÒÌÓ‚ÌËı ¥‰ÂÈ ˆ¥πª ÂÙÓÏË ÔÓÎfl„‡π ‚

ÚÓÏÛ, ˘Ó ·Û‰¸-flÍÂ ‰ÓÒfl„ÌÂÌÌfl ‚ „‡ÎÛÁ¥ Â∂¥ÓÌ‡Î¸ÌÓ„Ó
ÓÁ‚ËÚÍÛ π ÔÎÓ‰ÓÏ ÒÔ¥Î¸ÌËı ÁÛÒËÎ¸ ‡ÈÓÌ¥‚, Í‡ªÌ-Û˜‡Ò-
ÌËˆ¸ ¥ äÖë. ñÂÈ Ô¥‰ı¥‰ ·‡ÁÛπÚ¸Òfl Ì‡ Ú¸Óı ÔËÌˆËÔ‡ı:
Ô‡ÚÌÂÒÚ‚¥, ÒÛ·ÒË‰¥‡ÌÓÒÚ¥, ‰ÓÔÓ‚Ì˛‚‡ÌÓÒÚ¥. ç‡Ò Ì‡È-
·¥Î¸¯Â ̂ ¥Í‡‚ËÚ¸ ‰Û„ËÈ ÔËÌˆËÔ – ÒÛ·ÒË‰¥‡ÌÓÒÚË, ‡·Ó
«ÚÓ˜ÌÓª ‡‰ÂÍ‚‡ÚÌÓÒÚË», ÓÒÍ¥Î¸ÍË ‚¥Ì π Ó‰ÌËÏ Á ·‡ÁÓ-
‚Ëı ÔËÌˆËÔ¥‚ ÙÂ‰Â‡Î¥ÁÏÛ. ëÛÚ¸ ÈÓ„Ó ÔÓÎfl„‡π ‚ ÚÓÏÛ,
˘Ó ÍÓÏÔÂÚÂÌˆ¥fl ‚ÒÂÂ‰ËÌ¥ ÙÂ‰Â‡ˆ¥ª ÓÁÔÓ‰¥ÎflπÚ¸Òfl
Ú‡Í, ˘Ó ÔÓ·ÎÂÏË ‚Ë¥¯Û˛Ú¸Òfl Ì‡ ÚÓÏÛ ¥‚Ì¥, ‰Â ‚ÓÌË
‚ËÌËÍ‡˛Ú¸. èË ¥Ì¯Ëı ¥‚ÌËı ÛÏÓ‚‡ı ÔÂÂ‚‡„‡ ‚¥‰‰‡-
πÚ¸Òfl ÌËÊ˜ËÏ, ‡ ÌÂ ‚Ë˘ËÏ Ó„‡Ì‡Ï ‚Î‡‰Ë. è¥ÓËÚÂÚ
Ì‡ÎÂÊËÚ¸ ¥ÌÒÚËÚÛÚÓ‚¥, Ì‡È·ÎËÊ˜ÓÏÛ ‰Ó „ÓÏ‡‰flÌËÌ‡,
‡, ÓÚÊÂ, Ì‡ÈÎÂ„¯Â ÍÓÌÚÓÎ¸Ó‚‡ÌÓÏÛ ÌËÏ.

ì ÍÓÌÍÂÚÌÓÏÛ ‰Ó‰‡ÚÍÛ ‰Ó ÂÙÓÏË Ì‡‰Ì‡ˆ¥ÓÌ‡Î¸-
ÌÓª Â∂¥ÓÌ‡Î¸ÌÓª ÔÓÎ¥ÚËÍË ÔËÌˆËÔ ÒÛ·ÒË‰¥‡ÌÓÒÚË
ÓÁÌ‡˜‡π, ̆ Ó ÔÓ·ÎÂÏË ‚Ë¥¯Û˛Ú¸Òfl Ì‡ ¥‚Ì¥, Ì‡È·ÎËÊ-
˜ÓÏÛ ‰Ó Ï¥Òˆfl ÔÓ‰¥È. í‡ÍËÏ ˜ËÌÓÏ, Â∂¥ÓÌ‡Î¸Ì¥ ÔÓ„-
‡ÏË, Òı‚‡ÎÂÌ¥ ‚ Å˛ÒÒÂÎ¥, ÌÂ ÎË¯Â ÒÍÎ‡‰‡˛Ú¸Òfl, ‡ È
Ô‡ÍÚË˜ÌÓ Â‡Î¥ÁÛ˛Ú¸Òfl Ì‡ Ï¥ÒˆÂ‚ÓÏÛ È Â∂¥ÓÌ‡Î¸ÌÓ-
ÏÛ ¥‚Ìflı. é˜Â‚Ë‰ÌÓ, ëÔ¥‚ÚÓ‚‡ËÒÚ‚Ó ‚ËıÓ‰ËÚ¸ Á ÚÓ„Ó,
˘Ó ̃ ËÏ ·¥Î¸¯‡ ‰ÂˆÂÌÚ‡Î¥Á‡ˆ¥fl Û ÔÓ‚Â‰ÂÌÌ¥ ·Û‰¸-flÍËı
Â∂¥ÓÌ‡Î¸ÌËı Á‡ıÓ‰¥‚, ÚËÏ ·¥Î¸¯Â ¯‡ÌÒ¥‚ ‰Îfl ªı ‡‰ÂÍ-
‚‡ÚÌÓª ‡‰‡ÔÚ‡ˆ¥ª ‚ ÍÓÊÌÓÏÛ ÍÓÌÍÂÚÌÓÏÛ ‚ËÔ‡‰ÍÛ.

сплатi податкiв та обов’язкових платежiв. Це викривля-

ло як цiну державних послуг та послуг органiв самовря-

дування, так i формувало прихований дефiцит мiсцевих

бюджетiв. Саме на цей перiод припадає нагромадження

заборгованости у зарплатi працiвникам бюджетної сфе-

ри. За останнi два роки впроваджено мiжбюджетнi транс-

ферти: дотацiї вирiвнювання, додатковi дотацiї, субвен-

цiї. Обласнi та районнi бюджети формуються за рахунок

державного бюджету та коштiв, що добровiльно пере-

даються територiальними громадами для вирiшення

спiльних завдань.

Існуюча плутанина у мiжбюджетних стосунках пов’я-

зана iз невизначенiстю чiткого перелiку послуг, якi нада-

ються населенню державою безпосередньо, якi делегу-

ються органам мiсцевого самоврядування i якi є виключ-

ним повноваженням мiсцевих органiв державної влади.

III. ÖäáéÉÖççß óàççàäà ÇèãàÇì
çÄ îéêåìÇÄççü êÖ¢ßéçÄãúçé∫ èéãßíàäà
Ç ìäêÄ∫çß
Фактори впливу свiтового масштабу

Визначення полiтики ре¶iонального розвитку має вра-

ховувати тенденцiї, пiд впливом яких перебувають в ос-

таннiй час переважна бiльшiсть країн свiту. Насамперед

це тенденцiї до ¶лобалiзацiї, преферування iнновацiйно-

го шляху розвитку та загострення конкуренцiї.

Однiєю з найважливiших iз них є ¶лобалiзацiя (Шу-

ман, 1999; Тофлер, 1997). На свiтовому просторi найвпли-

вовiшими стають транснацiональнi корпорацiї, на якi май-

же не дiють нацiональнi обмеження. Розвиток iнформа-

цiйних мереж є яскравим прикладом. Країна чи ре¶iон

може скористатися виграшем вiд цього процесу або за-

лишитися на периферiї свiтового розвитку.

Набувають прискореного розвитку iнновацiйнi проце-

си – «iнновацїї продукують iнновацiї» (Кастелс, 1997), –

що визначає якiсну змiну структури економiки країн, якi

сповiдують iнновацiйний розвиток. Наявнiсть природних

ресурсiв перестала домiнувати серед факторiв, що виз-

начають подальший розвиток.

Нарештi, конкуренцiя, яка переходить межi держав,

змушує їх впливати на модернiзацiю нацiональних еко-

номiк. Вона призводить до поляризацiї свiту, формуючи

багатi країни, що продукують iнновацiї, та бiднi, якi у кра-

щому випадку споживають плоди перших (Сакс, 2000). На

¶лобальнiй конкурентнiй сценi у боротьбi за iнновацiйний

капiтал з’являються новi актори – ре¶iони та мiста.

СЕРГІЙ РОМАНЮК
ПОЛІТИКА

РЕ¢ІОНАЛЬНОГО
РОЗВИТКУ
В УКРАЇНІ:

СУЧАСНИЙ СТАН
І НОВІ

МОЖЛИВОСТІ
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Ç‡ÚÓ Á„‡‰‡ÚË, ˘Ó ˘Â ‰Ó ÂÙÓÏË ÒÚÛÍÚÛÌËı
ÙÓÌ‰¥‚, Û ˜Â‚Ì¥ 1988 ., äÖë Á‡ÒÌÛ‚‡Î‡ äÓÌÒÛÎ¸Ú‡-
ÚË‚ÌÛ ‡‰Û Â∂¥ÓÌ‡Î¸ÌÓª ¥ Ï¥ÒˆÂ‚Óª ‚Î‡‰Ë, flÍ‡ ÒÍÎ‡‰‡-
Î‡Òfl Á 42 ˜ÎÂÌ¥‚ È Ó·Ë‡Î‡Òfl Ì‡ Ï¥ÒˆÂ‚ÓÏÛ ˜Ë Â∂¥Ó-
Ì‡Î¸ÌÓÏÛ ¥‚Ìflı. ê‡‰‡ ÏÓÊÂ ‰‡‚‡ÚË ÍÓÌÒÛÎ¸Ú‡ˆ¥ª äÖë
Á¥ ‚Ò¥ı ÔËÚ‡Ì¸ Â∂¥ÓÌ‡Î¸ÌÓ„Ó ÓÁ‚ËÚÍÛ, ‚ÍÎ˛˜‡˛˜Ë Ì‡-
ÒÎ¥‰ÍË ÔÓÎ¥ÚËÍË ëÔ¥‚ÚÓ‚‡ËÒÚ‚‡ ‰Îfl ¥ÁÌËı ÈÓ„Ó ‡ÈÓÌ¥‚.

ç‡ Â∂¥ÓÌ‡Î¸ÌÓÏÛ ¥‚Ì¥ ‚ á‡ı¥‰Ì¥È Ö‚ÓÔ¥ ‚ÒÂ ·¥Î¸-
¯Ó„Ó ÓÁÏ‡ıÛ Ì‡·Û‚‡π ÂÍÓÌÓÏ¥˜ÌÂ ÒÔ¥‚Ó·¥ÚÌËˆÚ‚Ó Û
¥ÁÌËı ÒÙÂ‡ı. ìÒ¥ ·ÂÁ ‚ËÌflÚÍÛ ‡ÈÓÌË Ô‡„ÌÛÚ¸ Ô¥‰-
‚Ë˘ËÚË Ò‚Óª ̄ ‡ÌÒË ¥ ÔËÌ‡‰Ì¥ÒÚ¸ ‰Îfl ¥Ì‚ÂÒÚÓ¥‚ Ì‡ÔÂ-
Â‰Ó‰Ì¥ ÒÚ‚ÓÂÌÌfl «π‰ËÌÓª Ö‚ÓÔË». éÒÓ·ÎË‚Ó ·Û-
ıÎË‚ËÏË ÚÂÏÔ‡ÏË ÓÁ‚Ë‚‡πÚ¸Òfl ÒÔ¥‚Ó·¥ÚÌËˆÚ‚Ó Ï¥Ê
ÔËÍÓ‰ÓÌÌËÏË ‡ÈÓÌ‡ÏË Í‡ªÌ ëÔ¥‚ÚÓ‚‡ËÒÚ‚‡.

ôÂ Ó‰ËÌ ÔËÍÎ‡‰ Ï¥Ê‡ÈÓÌÌÓ„Ó ÂÍÓÌÓÏ¥˜ÌÓ„Ó ÒÔ¥‚-
Ó·¥ÚÌËˆÚ‚‡ – ÔÎ‡ÌË ‚¥‰Ó‰ÊÂÌÌfl É‡ÌÁÂÈÒ¸ÍÓ„Ó ÒÓ˛-
ÁÛ, flÍ¥ ‚ËÌÓ¯Û˛Ú¸ Ô¥‚Ì¥˜Ì¥ Ú‡ ·‡ÎÚ¥ÈÒ¸Í¥ Í‡ªÌË. âÓ„Ó
ÏÂÚ‡ – ‰‡ÚË ¥ÏÔÛÎ¸Ò ÂÍÓÌÓÏ¥˜ÌÓÏÛ, ÒÓˆ¥‡Î¸ÌÓÏÛ ¥ ÍÛÎ¸-
ÚÛÌÓÏÛ ÓÁ‚ËÚÍÛ ˆ¸Ó„Ó Â∂¥ÓÌÛ Ì‡ ÔÓÚË‚‡„Û ÈÓ„Ó
ÔÂËÙÂ¥ÈÌÓÏÛ ÂÍÓÌÓÏ¥ÍÓ-„ÂÓ„‡Ù¥˜ÌÓÏÛ ÒÚ‡ÌÓ‚Ë˘Û
‚ á‡ı¥‰Ì¥È Ö‚ÓÔ¥.

É‡ÌÁÂÈÒ¸ÍËÈ ÒÓ˛Á ÓÁÔ‡‚Òfl Ì‡ ÔÓ˜‡ÚÍÛ XVII ÒÚ. ‚Ì‡Ò-
Î¥‰ÓÍ ÙÓÏÛ‚‡ÌÌfl Ì‡ˆ¥ÓÌ‡Î¸ÌËı ‰ÂÊ‡‚. íÂÔÂ, ÍÓÎË

Ö‚ÓÔ‡ Ó·’π‰ÌÛπÚ¸Òfl Ì‡ Â∂¥ÓÌ‡Î¸ÌÓÏÛ ¥‚Ì¥, ‚¥‰Ó‰ÊÂÌ-
Ìfl ÒÓ˛ÁÛ ˆ¥ÎÍÓÏ ÏÓÊÎË‚Â. Ç ˆÂ Â∂¥ÓÌ‡Î¸ÌÂ Û„ÛÔÓ-
‚‡ÌÌfl ‚‚¥È¯ÎË · Ô¥‚Ì¥˜Ì¥ Í‡ªÌË, ÂÒÔÛ·Î¥ÍË èË·‡Î-
ÚËÍË, ‡ÈÓÌ ë‡ÌÍÚ-èÂÚÂ·Û∂‡, ä‡Î¥Ì¥Ì„‡‰Ò¸Í‡ Ó·-
Î‡ÒÚ¸, ·‡ÎÚ¥ÈÒ¸Í¥ ‡ÈÓÌË èÓÎ¸˘¥ Ú‡ ÁÂÏÎ¥ ç¥ÏÂ˜˜ËÌË,
˘Ó ‚ËıÓ‰flÚ¸ ‰Ó Å‡ÎÚ¥ÈÒ¸ÍÓ„Ó ÏÓfl.

çßåÖñúäàâ îÖÑÖêÄãßáå üä åéÜãàÇÄ
åéÑÖãú êÖÄãßáÄñß∫ «ÖÇêéèà êÖ¢ßéçßÇ»
ç¥ÏÂ˜˜ËÌ‡ Á‡‚Ê‰Ë ·ÛÎ‡ ̂ ÂÌÚÓÏ Ö‚ÓÔË, ‚ÓÌ‡ ÓÁ-

Ú‡¯Û‚‡Î‡Ò¸ Ì‡ ÔÂÂıÂÒÚ¥ ÚÓ„Ó‚Ëı ¯Îflı¥‚, ÍÓÚ¥ ‚Â-
‰ÛÚ¸ ‚¥‰ ‚¥Î¸ÌËı „‡ÌÁÂÈÒ¸ÍËı Ï¥ÒÚ ‰Ó ‰ÓÎËÌ Ô¥‚ÌÓ˜¥
ßÚ‡Î¥ª. ë¸Ó„Ó‰Ì¥ Í‡ªÌ‡ fl‚Îflπ ÒÓ·Ó˛ ¥ ∂ÂÓÔÓÎ¥ÚË˜ÌÂ, ¥
ÂÍÓÌÓÏ¥˜ÌÂ fl‰Ó Ö‚ÓÔË. é·’π‰Ì‡Ì‡ ç¥ÏÂ˜˜ËÌ‡ Ï‡π
‚Ò¥ ÔÂÂ‰ÛÏÓ‚Ë ‰Îfl ÚÓ„Ó, ˘Ó· ‚¥‰¥„‡‚‡ÚË ‰ÓÏ¥ÌÛ˛˜Û
ÓÎ¸ Û ·Û‰¸-flÍ¥È Â‚ÓÔÂÈÒ¸Í¥È ÔÓÎ¥ÚË˜Ì¥È ÒËÒÚÂÏ¥, ‡ÎÂ,
ÌÂÁ‚‡Ê‡˛˜Ë Ì‡ ˆÂ, ªª „Â∂ÂÏÓÌ¥fl ‚ Ö‚ÓÔ¥ Ô‡ÍÚË˜ÌÓ
ÌÂÏÓÊÎË‚‡. ñÂ «Ú‡·Û» Á‡ÎË¯‡πÚ¸Òfl ‚ ÒËÎ¥, ÌÂÁ‚‡Ê‡˛-
˜Ë Ì‡ ÁÌËÍÌÂÌÌfl Á ÔÓÎ¥ÚË˜ÌÓª Ú‡ ÂÍÓÌÓÏ¥˜ÌÓª ÒˆÂÌË
ÔÓÍÓÎ¥ÌÌfl ÑÛ„Óª ë‚¥ÚÓ‚Óª ‚¥ÈÌË. ä¥Ï ÚÓ„Ó, ç¥ÏÂ˜˜ËÌ‡
ÔÓÒ¥‰‡π ˆÂÌÚ‡Î¸ÌÂ Ï¥ÒˆÂ ‚ Â‚ÓÔÂÈÒ¸Í¥È ÔÓÎ¥ÚËˆ¥ ‚Ò¥ı
Ò‚Óªı ÒÛÒ¥‰¥‚. å‡È·ÛÚÌπ Â‚ÓÔÂÈÒ¸ÍÓª ¥ÌÚÂ∂‡ˆ¥ª ·‡„‡ÚÓ
‚ ˜ÓÏÛ Á‡ÎÂÊËÚ¸ ‚¥‰ ı‡‡ÍÚÂÛ ¥ ‡ÍÚË‚ÌÓÒÚË ÔÓÎ¥ÚËÍË

ІРІНА БУСИ¢ІНА
СУЧАСНЕ
Й МАЙБУТНЄ
«ЕВРОПИ
РЕ¢ІОНІВ»
(ПРОБЛЕМИ
ЕВРОПЕЙСЬКОГО
РЕ¢ІОНАЛІЗМУ)

Синергiчним ефектом впливу цих тенденцiй є подiл

свiтового господарства на сегмент, здатний до виробниц-

тва iнновацiйних товарiв високої конкурентоспроможнос-

ти та новизни, i маргiнальну частину, вiдрiзану вiд появи

та поширення такого виробництва.

Вищеозначене впливає i на просторовi вимiри моделi

розвитку. Найпридатнiшими до забезпечення розвитку

щодо перелiчених процесiв є ре¶iони та мiста, де сконцен-

тровано найважливiшi для цього чинники: iнтелектуаль-

ний потенцiал, високотехнологiчнi виробництва, сучасний

менеджмент, придатна iнфраструктура, сприятливий клi-

мат всебiчної пiдтримки мiсцевою владою пiдриємниць-

кої дiяльности. Саме вони набувають здатности до швид-

шого та стабiльнiшого росту, нiж ре¶iони слаборозвинутi

або тi, де вiдбуваються реструктуризацiя промислового

потенцiалу i перехiд до утворення наукомiсткого вироб-

ництва (Соя, 1999). Як свiдчить свiтовий досвiд, останнi

краще пристосовуються до нових вимог розвитку, анiж

слаборозвинутi. Ось чому, на наш погляд, у подальшому

асиметрiя у ре¶iональному розвитку матиме тенденцiю до

поглиблення. Перевага ре¶iонiв-«локомотивiв» вiдносно

ре¶iонiв-«аутсайдерiв» не слабшає навiть у високорозви-

нутих країнах, за досить активної полiтики вирiвнювання.

Транскордоннi фактори впливу на формування

ре¶iональної полiтики

15 областей України межують iз чотирма країнами

Центрально-Схiдної Европи (ЦСЕ) – Польщею, Угорщи-

ною, Словаччиною, Румунiєю та трьома країнами СНД –

Росiйською Федерацiєю, Молдовою, Бiлоруссю. Украї-

на не має спiльного кордону з жодною країною ЕС. На

сьогоднi шiсть українських ре¶iонiв входять до складу

трьох евроре¶iонiв: Львiвська, Закарпатська, Івано-Фран-

кiвська, Чернiвецька – у складi Карпатського евроре¶iо-

ну, заснованого у 1993 р. спiльно з прикордонними тери-

торiями Польщi, Угорщини та Словаччини; Волинська –

у складi евроре¶iону «Буг», заснованому у 1995 р. з при-

кордонними територiями Польщi, до якого у 1998 роцi

приєдналися прикордоннi територiї Бiлорусi; Одеська –

у складi евроре¶iону «Нижнiй Дунай», заснованому у 1998

р. спiльно iз прикордонними територiями Румунiї та Мол-

дови. Також створено евроре¶iон «Верхнiй Прут» за учас-

тю Чернiвецької области України та повiтiв Румунiї i Мол-

дови.

Перспективи подальшого спiвробiтництва мiж прикор-

донними ре¶iонами України та Росiйської Федерацiї i Бi-

лорусi визначаються тим, що економiчно вони тiсно пов’-
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ç¥ÏÂ˜˜ËÌË Û ÒÚ‡‚ÎÂÌÌ¥ ‰Ó Öë. áÂ¯ÚÓ˛, Ì¥ÏÂˆ¸Í‡ ‰Â-
Ê‡‚‡ ·ÛÎ‡ ÔÓ‰¥ÎÂÌ‡ ÛÔÓ‰Ó‚Ê Ï‡ÈÊÂ ‚Ò¥πª Ò‚Óπª ¥ÒÚÓ-
¥ª. ë‡ÏÂ Á‡‚‰flÍË ˆ¸ÓÏÛ Â‚ÓÔÂÈÒ¸Í‡ ÔÓÎ¥ÚË˜Ì‡ ÒËÒ-
ÚÂÏ‡ ÒÚ‡Î‡ ÒËÒÚÂÏÓ˛ Ì‡ˆ¥ÓÌ‡Î¸ÌËı ‰ÂÊ‡‚, ‡ ÌÂ ¥Ï-
ÔÂ¥π˛, ÓÚÓ˜ÂÌÓ˛ Á‡ÎÂÊÌËÏË ÚÂËÚÓ¥flÏË.

ç¥ÏÂˆ¸Í‡ ÏÓ‰ÂÎ¸ ÙÂ‰Â‡Î¸ÌÓ„Ó ÛÒÚÓ˛ ‰ÂÊ‡‚Ë
Ì‡‰Á‚Ë˜‡ÈÌÓ ˆ¥Í‡‚ËÎ‡ ÔË·¥˜ÌËÍ¥‚ ÙÂ‰Â‡Î¸ÌÓª Ö‚-
ÓÔË ˘Â ‚ 60–70-¥ ÓÍË. Å‡„‡ÚÓ Á ÌËı ‚‚‡Ê‡ÎË, ˘Ó
¥ÒÚÓË˜ÌËÈ ÔËÍÎ‡‰ ç¥ÏÂ˜˜ËÌË Ï¥„ ·Ë Ì‡ ÔÓ˜‡ÚÍ‡ı ÔÓ-
ÒÎÛÊËÚË ÏÓ‰ÂÎÎ˛ ÔÓÎ¥ÚË˜ÌÓ„Ó Ó·’π‰Ì‡ÌÌfl Ö‚ÓÔË3 .
îÂ‰Â‡Î¸Ì‡ ÒÚÛÍÚÛ‡ ‰ÂÊ‡‚Ë ¥ ‰ÂˆÂÌÚ‡Î¥Á‡ˆ¥fl ‰¥-
flÎ¸ÌÓÒÚË, Á Ó‰ÌÓ„Ó ·ÓÍÛ, ÍÓÓ‰ËÌ‡ˆ¥fl ¥ ÒÔ¥‚Ó·¥ÚÌËˆ-
Ú‚Ó Ì‡ ‚Ò¥ı ¥‚Ìflı, Á ¥Ì¯Ó„Ó – ÓÒ¸ Ú¥ ÓÒÌÓ‚Ì¥ ÔËÌˆË-
ÔË, flÍ¥ ÙÂ‰Â‡Î¸Ì‡ Ö‚ÓÔ‡ ÏÓ„Î‡ ·Ë Á‡ÔÓÁË˜ËÚË Û
ç¥ÏÂ˜˜ËÌË.

ëÂÂ‰ ‚ÂÎËÍËı Â‚ÓÔÂÈÒ¸ÍËı ‰ÂÊ‡‚ ç¥ÏÂ˜˜ËÌ‡,
·ÂÁ ÒÛÏÌ¥‚Û, ÛÌ¥Í‡Î¸Ì‡ Ò‡ÏÂ ‰¥π‚¥ÒÚ˛ Ò‚Óπª ÙÂ‰Â‡Î¸-
ÌÓª ÒÚÛÍÚÛË. Å‡Ê‡ÌÂ ÚÛÚ ÒÔ¥‚Ô‡‰‡π Á ‰¥ÈÒÌËÏ, ¥ ÔÓÎfl-
„‡π ‚ ÚÓÏÛ, ˘Ó· ÔÂÂ¯ÍÓ‰ËÚË ÍÓÌˆÂÌÚ‡ˆ¥ª ‚Î‡‰Ë ‚
ÛÍ‡ı Ì‡ˆ¥ÓÌ‡Î¸ÌÓ„Ó Ûfl‰Û. äÓÊÌ‡ ÙÂ‰Â‡Î¸Ì‡ ÁÂÏ-
Îfl ‚ÓÎÓ‰¥π ‚Ò¥π˛ ÔÓ‚ÌÓÚÓ˛ Á‡ÍÓÌÓ‰‡‚˜Óª ¥ ‚ËÍÓÌ‡‚˜Óª
‚Î‡‰Ë. çËÊÌfl Ô‡Î‡Ú‡ Ô‡Î‡ÏÂÌÚÛ ç¥ÏÂ˜˜ËÌË (·ÛÌ‰ÂÒ-
‡Ú), ̆ Ó Ó·’π‰ÌÛπ ‰ÂÔÛÚ‡Ú¥‚ ‚¥‰ ̄ ¥ÒÚÌ‡‰ˆflÚË ÙÂ‰Â‡Î¸-

ÌËı ÁÂÏÂÎ¸, ÌÂ Ú¥Î¸ÍË Á‚’flÁÛπ ÁÂÏÎ¥ ‚ π‰ËÌÛ ˆÂÌÚ‡Î¸-
ÌÛ ÒËÒÚÂÏÛ, ÔËÈÌflÚÚfl ¥¯ÂÌ¸, ‡ È ÒÎÛÊËÚ¸ ∂‡‡ÌÚÓÏ
ªı ÌÂÁ‡ÎÂÊÌÓÒÚË.

ç¥ÏÂ˜˜ËÌ‡ – Í‡ªÌ‡ ·ÂÁ ˆÂÌÚÛ. ∫ª ÓÙ¥ˆ¥ÈÌÓ˛ ÒÚÓ-
ÎËˆÂ˛ π ÅÂÎ¥Ì, Ó‰Ì‡Í ÙÂ‰Â‡Î¸ÌËÈ äÓÌÒÚËÚÛˆ¥ÈÌËÈ
ÒÛ‰ ÁÌ‡ıÓ‰ËÚ¸Òfl ‚ ä‡ÎÒÛÂ, ÅÛÌ‰ÂÒ·‡ÌÍ – Û î‡ÌÍ-
ÙÛÚ¥, ÙÂ‰Â‡Î¸ÌËÈ èÓ‰‡ÚÍÓ‚ËÈ ÒÛ‰ – Û å˛ÌıÂÌ¥, ‡
ÙÂ‰Â‡Î¸ÌÂ ëÚ‡ÚË˜ÌÂ ÛÔ‡‚Î¥ÌÌfl – ‚ Ç¥Ò·‡‰ÂÌ¥. ñÂÌ-
Ú‡Î¸ÌËÈ Ûfl‰ ÏÓÊÂ ÙÛÌÍˆ¥ÓÌÛ‚‡ÚË ÎË¯Â ÔË ‡ÍÚË‚-
ÌÓÏÛ ÒÔ¥‚Ó·¥ÚÌËˆÚ‚¥ ‚Ò¥ı ÁÂÏÂÎ¸. ç¥ÏÂˆ¸Í‡ ÙÂ‰Â‡Î¸-
Ì‡ ÒÚÛÍÚÛ‡ Á‰‡ÚÌ‡ ÛÒÔ¥¯ÌÓ ÔÓÚËÒÚÓflÚË ·Û‰¸-flÍÓÏÛ
¥ÁÍÓÏÛ ˜Ë ‡ÔÚÓ‚ÓÏÛ ÁÛ¯ÂÌÌ˛ ‚ ÔÓÎ¥ÚËˆ¥ ˆÂÌÚ‡Î¸-
ÌÓ„Ó Ûfl‰Û.

Å‡„‡ÚÓ ÔÂÂÍÓÌ‡ÌËı ÙÂ‰Â‡Î¥ÒÚ¥‚ ¥ Á‡‡Á ÒÔÓ‰¥‚‡˛-
Ú¸Òfl, ˘Ó ÔÓÎ¥ÚË˜Ì‡ ÒËÒÚÂÏ‡ Ì¥ÏÂˆ¸ÍÓª ‰ÂÊ‡‚Ë ÏÓÊÂ
·ÛÚË ÏÓ‰ÂÎÎ˛ ‰Îfl «Ö‚ÓÔË Â∂¥ÓÌ¥‚»4. ÅÓ ˜ËÏ ÒËÎ¸Ì¥-
¯ËÏË ¥ ÊËÚÚπÁ‰‡ÚÌ¥¯ËÏË ·Û‰ÛÚ¸ Ì¥ÏÂˆ¸Í¥ ÁÂÏÎ¥, ÚËÏ
·¥Î¸¯Â ÁÓÒÚÂ ªı ÔË‚‡·ÎË‚¥ÒÚ¸ ‰Îfl ¥Ì¯Ëı ‰ÂÊ‡‚ Öë.

ß ‚ÒÂ-Ú‡ÍË Ì‡ ÒÛ·Ì‡ˆ¥ÓÌ‡Î¸ÌÓÏÛ ¥‚Ì¥ ‚ ç¥ÏÂ˜˜ËÌ¥
Á‡Í‡‰‡˛Ú¸Òfl ÒÛÏÌ¥‚Ë, ˘Ó ‚ «π‰ËÌ¥È Ö‚ÓÔ¥», Ô‡‚‡
ÁÂÏÂÎ¸ ·Û‰ÛÚ¸ Ó·ÏÂÊÂÌ¥, ¥ ‚ÓÌË ÔÂÂÚ‚ÓflÚ¸Òfl Ì‡ Á‚Ë-
˜‡ÈÌ¥ ‡‰Ï¥Ì¥ÒÚ‡ÚË‚Ì¥ Ó‰ËÌËˆ¥ – ÒÛ·’πÍÚË Â∂¥ÓÌ‡Î¸ÌÓª
ÔÓÎ¥ÚËÍË ëÔ¥‚ÚÓ‚‡ËÒÚ‚‡. ÑÓ ˆ¸Ó„Ó ˜‡ÒÛ ÁÂÏÎ¥ ÌÂ Ì‡-

язанi мiж собою. Аналiз свiдчить, що iнтенсивнiсть еко-

номiчного обмiну мiж ними вища, нiж прикордонних ук-

раїнських ре¶iонiв з рештою ре¶iонiв України. Таким чи-

ном, у середньо- i, навiть довгостроковому вимiрi, стра-

тегiчний розвиток означених українських ре¶iонiв визна-

чатиметься цiєю обставиною. Сказане стосується i пер-

спектив спiвробiтництва мiж прикордонними ре¶iонами

України та Молдови.

Транскордонне спiвробiтництво з країнами ЦСЕ вiдi-

грає суттєву роль як чинник процесу европейської iнтег-

рацiї. Цей аспект було враховано при розробцi стратегiї

спiвробiтництва України та ЕС. Вiн набуває особливого

значення при майбутньому наближеннi кордону ЕС без-

посередньо до України. Проте на цей час в Українi мiжре-

¶iональне спiвробiтництво центральними органами роз-

глядається лише як складова зовнiшньоекономiчної дiя-

льности держави в межах повноважень, делегованих нею

на рiвень мiсцевого самоврядування та мiсцевих держав-

них адмiнiстрацiй. Це значно обмежує можливостi вико-

ристання мiжре¶iонального спiвробiтництва як iнструмен-

ту територiального розвитку, залучення до цього спiвро-

бiтництва приватного бiзнесу, недержавних органiзацiй,

без чого воно не може бути повнiстю ефективним.

СЕРГІЙ РОМАНЮК
ПОЛІТИКА

РЕ¢ІОНАЛЬНОГО
РОЗВИТКУ
В УКРАЇНІ:

СУЧАСНИЙ СТАН
І НОВІ

МОЖЛИВОСТІ

У багатьох випадках ре¶iональнi та мiсцевi органи вла-

ди виявилися неготовими до сприйняття транскордонно-

го спiвробiтництва як сфери, що потребує вiд них коор-

динуючих функцiй у налагодженнi спiвпрацi та вiдпрацю-

вання її механiзмiв. Суттєвим є i те, що Україна, як країна

СНД, має обмежений доступ до можливостей, що їх на-

дає ЕС у рамках iнших своїх програм та iнiцiатив. Це є

одним з проблемних питань, якi потребують спiльного

розв’язання на рiвнi Уряду України та европейських iн-

ституцiй, зокрема Европейської Комiсiї.

Примiтка. На даний час в Урядi України пiдготовленi

пропозицiї щодо створення центрального органу виконав-

чої влади, функцiєю якого будуть усi питання, пов’язанi з

iнте¶рацiєю України у загальноевропейськi процеси.

IV. çéÇß åÖïÄçßáåà êÖ¢ßéçÄãúçéÉé
êéáÇàíäì Ç ìåéÇÄï ìäêÄ∫çà
Можливiсть приєднання України та її ре¶iонiв до за-

гальноевропейського процесу ре¶iоналiзацiї вимагає вiд

неї застосування механiзмiв ре¶iонального розвитку, за

змiстом подiбних до тих, що використовуються у країнах

Европи, i, перш за все, щодо впровадження механiзмiв

програмно-цiльового пiдходу. При усьому рiзноманiттi ос-
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Ï‡„‡ÎËÒ¸ ÛÔÓ‚¥Î¸ÌËÚË Ûı Â‚ÓÔÂÈÒ¸ÍÓª ¥ÌÚÂ∂‡ˆ¥ª, ‡ÎÂ
Á‡ÒÌÛ‚‡ÌÌfl ¥ÌÙÓÏ‡ˆ¥ÈÌËı ÓÙ¥Ò¥‚ Û Å˛ÒÒÂÎ¥ – ˆÂ ‰‡-
ÌËÌ‡ Á‡ÁÌ‡˜ÂÌËÏ ÒÛÏÌ¥‚‡Ï, Ô‡„ÌÂÌÌfl ÔÓÒÚ¥ÈÌÓ ·ÛÚË
‚ ˆÂÌÚ¥ ÔÓ‰¥È.

ç¥ÏÂˆ¸Í¥ ÁÂÏÎ¥ ÔÓÚËÒÚÓflÚ¸ Ì‡Ï‡„‡ÌÌflÏ Ó·ÏÂÊËÚË
ªı ÔÓ‚ÌÓ‚‡ÊÂÌÌfl, ‚Â‰Û˜Ë ·‡„‡ÚÓÏ¥Òfl˜ÌÛ ‰ËÒÍÛÒ¥˛ Á
ÅÂÎ¥ÌÓÏ, ‰Ó·Ë‚‡˛˜ËÒ¸ ÚÓ˜ÌÓ„Ó ‚ËÁÌ‡˜ÂÌÌfl Ï‡È·ÛÚ-
Ì¥ı ÍÓÏÔÂÚÂÌˆ¥È ÁÂÏÂÎ¸ Û ÔÓ‚Â‰ÂÌÌ¥ ÔÓÎ¥ÚËÍË Öë ¥, ̆ Ó
ÓÒÓ·ÎË‚Ó ‚‡ÊÎË‚Ó, ∂‡‡ÌÚ¥ª ÔËÈÌflÚÚfl ¥¯ÂÌ¸ Á Û‡-
ıÛ‚‡ÌÌflÏ Â∂¥ÓÌ‡Î¸ÌËı ¥ÌÚÂÂÒ¥‚. ç¥ÏÂˆ¸Í¥ ÁÂÏÎ¥ Û Ò‚Ó-
ªı ‚ËÏÓ„‡ı È‰ÛÚ¸ ÔËÌˆËÔÓ‚Ó ‰‡Î¥ ‚¥‰ ¥Ì¯Ëı ‡ÈÓÌ¥‚
Í‡ªÌ-Û˜‡ÒÌËˆ¸ Öë. ÇÚÛ˜‡ÌÌfl Ó„‡Ì¥‚ ëÔ¥‚ÚÓ‚‡ËÒÚ‚‡
‚ÓÌË ‰ÓÔÛÒÍ‡˛Ú¸ ÎË¯Â ‚ ÚÓÏÛ ‚ËÔ‡‰ÍÛ, flÍ˘Ó ‡ÈÓÌË
ÌÂ ‚ ÁÏÓÁ¥ ‚Ë¥¯ËÚË ÚÛ ˜Ë ¥Ì¯Û ÔÓ·ÎÂÏÛ. ñÂ ÌÂÏËÌÛ-
˜Â ÒÔË˜ËÌËÚ¸ Û Ï‡È·ÛÚÌ¸ÓÏÛ Ù¥Ì‡ÌÒÓ‚Û ÂÙÓÏÛ (Ì‡
Ì‡‰Ì‡ˆ¥ÓÌ‡Î¸ÌÓÏÛ ¥ Ì‡ Ì‡ˆ¥ÓÌ‡Î¸ÌÓÏÛ ¥‚Ìflı) ‰Îfl
‰ÂˆÂÌÚ‡Î¥Á‡ˆ¥ª ÌÂ Ú¥Î¸ÍË ÔÓÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌËı Á‡‚‰‡Ì¸, ‡ÎÂ
È ÏÓÊÎË‚ÓÒÚÂÈ ªı Â‡Î¥Á‡ˆ¥ª.

íÂÚfl Ï¥Ê ÅÂÎ¥ÌÓÏ ¥ ÙÂ‰Â‡Î¸ÌËÏË ÁÂÏÎflÏË ÏÓ-
ÊÛÚ¸ Á‡„‡Î¸ÏÛ‚‡ÚË Â‚ÓÔÂÈÒ¸ÍÛ ¥ÌÚÂ∂‡ˆ¥˛. é‰Ì‡Í Á‡
Ô¥‰ÚËÏÍË Ó„‡Ì‡ÏË ëÔ¥‚ÚÓ‚‡ËÒÚ‚‡ ‚ËÏÓ„ ÁÂÏÂÎ¸
ÏÓÊÎË‚Â ªı ÔÓÒÛ‚‡ÌÌfl ‚ÔÂÂ‰ ‰Ó «Ö‚ÓÔË Â∂¥ÓÌ¥‚»,
‰Â ÁÂÏÎflÏ ·Û‰Â ∂‡‡ÌÚÓ‚‡Ì‡ ÁÌ‡˜Ì‡ ‡‚ÚÓÌÓÏ¥fl. ì ·Û‰¸-

flÍÓÏÛ ‚ËÔ‡‰ÍÛ Â∂¥ÓÌ‡Î¸Ì‡ ‚Î‡‰‡ Ï‡π Ì‡Ï¥ ÔÓÒÎ¥-
‰Ó‚ÌÓ ·ÓÓÚËÒfl Á‡ ÁÏ¥ˆÌÂÌÌfl ÔËÌˆËÔ¥‚ ÙÂ‰Â‡Î¥ÁÏÛ.

ç‡ Ì‡¯Û ‰ÛÏÍÛ, ‚ËÍÓËÒÚ‡ÌÌfl ÔËÌˆËÔ¥‚ ‰¥flÎ¸ÌÓÒÚË
Ì¥ÏÂˆ¸ÍÓª ÙÂ‰Â‡Î¸ÌÓª ‰ÂÊ‡‚Ë – Ì‡ÈÍ‡˘‡ ÏÓ‰ÂÎ¸
(ÔËÌ‡ÈÏÌ¥ Ì‡ ‰‡ÌÓÏÛ ÂÚ‡Ô¥) ‰Îfl ÙÂ‰Â‡Î¸ÌÓª «Ö‚Ó-
ÔË Â∂¥ÓÌ¥‚». é‰Ì‡Í ‚ ÊÓ‰ÌÓÏÛ ‡Á¥ ÌÂ ÏÓÊÌ‡ ÌÂ‰ÓÓ-
ˆ¥Ì˛‚‡ÚË ÚÛ‰ÌÓ˘¥‚ Á‰¥ÈÒÌÂÌÌfl ÔËÌˆËÔ¥‚ ÙÂ‰Â‡Î¥Á-
ÏÛ Ì¥ÏÂˆ¸ÍÓ„Ó Á‡ÁÍ‡ ‚ Â‚ÓÔÂÈÒ¸ÍÓÏÛ Ï‡Ò¯Ú‡·¥. ç¥-
ÏÂˆ¸ÍËÈ ÙÂ‰Â‡Î¥ÁÏ ‚Ë¥Ò ¥Á ÒÔÂˆËÙ¥˜ÌÓª ÔÓÎ¥ÚË˜ÌÓª
ÍÛÎ¸ÚÛË, ˘Ó ·‡ÁÛ‚‡Î‡Ò¸ (ÔËÌ‡ÈÏÌ¥ ‰Ó Ó·’π‰Ì‡ÌÌfl
ç¥ÏÂ˜˜ËÌË) Ì‡ ‚¥‰ÌÓÒÌÓ Ó‰Ì‡ÍÓ‚Ëı ÊËÚÚπ‚Ëı ÛÏÓ‚‡ı
ÛÒ¥πª ÚÂËÚÓ¥ª ‰ÂÊ‡‚Ë. ß‰ÂÌÚËÙ¥Í‡ˆ¥fl Á ÔËÌ‡ÎÂÊÌ¥Ò-
Ú˛ ‰Ó ‰‚Óı ÒÔ¥Î¸ÌÓÚ („ÓÏ‡‰flÌË ÙÂ‰Â‡ˆ¥ª Ú‡ ÁÂÏÎ¥),
‚¥‰ÒÛÚÌ¥ÒÚ¸ ¥ÁÍËı ÒÂÔ‡‡ÚËÒÚÒ¸ÍËı ÚÂÌ‰ÂÌˆ¥È ¥ ‰‡ÎÂÍÓ
ÌÂ ÓÒÚ‡ÌÌ¸Ó˛ ˜Â„Ó˛ ÔÓ¥‚ÌflÌÓ ‚ËÒÓÍ‡ ÎÓflÎ¸Ì¥ÒÚ¸ Û
ÒÚ‡‚ÎÂÌÌ¥ ‰Ó ‚Î‡‰Ë – ÌÂÓ·ı¥‰Ì¥ ÒÔÂˆËÙ¥˜Ì¥ ÛÏÓ‚Ë ¥Ò-
ÌÛ‚‡ÌÌfl ¥ ÓÁ‚ËÚÍÛ Ì¥ÏÂˆ¸ÍÓ„Ó ÙÂ‰Â‡Î¥ÁÏÛ, ÍÓÔ¥˛‚‡Ì-
Ìfl flÍËı Ì‡ ‚Ò¥È ÚÂËÚÓ¥ª Öë ÔÓÍË ˘Ó ÌÂÂ‡Î¸ÌÂ.

íêìÑçéôß ß èÖêëèÖäíàÇà ëíÄçéÇãÖççü
èÓ·Û‰Ó‚‡ «Ö‚ÓÔË Â∂¥ÓÌ¥‚», ·ÂÁÛÏÓ‚ÌÓ, Á¥ÚÍÌÂÚ¸-

Òfl Á ÌËÁÍÓ˛ ÒÂÈÓÁÌËı ÔÂÂ¯ÍÓ‰, ÌÂÁ‡ÎÂÊÌÓ ‚¥‰ ÚÓ„Ó
·Û‰Â ÔËÈÌflÚÓ ‚ flÍÓÒÚ¥ ÏÓ‰ÂÎ¥ ÙÂ‰Â‡Î¥ÁÏ Ì¥ÏÂˆ¸ÍÓ„Ó

ІРІНА БУСИ¢ІНА
СУЧАСНЕ
Й МАЙБУТНЄ
«ЕВРОПИ
РЕ¢ІОНІВ»
(ПРОБЛЕМИ
ЕВРОПЕЙСЬКОГО
РЕ¢ІОНАЛІЗМУ)

новна їх особливiсть полягає у тому, що вони органiзу-

ють участь i об’єднують зусилля рiзних ланок управлiння

у ре¶iональному розвитку.

ÇàëçéÇäà
Проведенi дослiдження дають можливiсть сформулю-

вати наступнi тези.

По-перше, в перiод трансформацiйних зрушень поси-

лення диспропорцiй на ре¶iональному рiвнi – процес об’-

єктивний, обумовлений низкою факторiв, i вiдбувається

завжди. Це пiдтверджується досвiдом держав, якi пере-

живали або переживають трансформацiйнi змiни. І Ук-

раїна не є винятком.

По-друге, об’єктивна необхiднiсть змiн у державнiй

ре¶iональнiй полiтицi диктується кардинальними змiна-

ми в структурi економiки України: виробництво двох тре-

тин товарiв i послуг у половинi ре¶iонiв забезпечується

недержавним сектором економiки; вiдсутнi важелi пря-

мого втручання влади у дiяльнiсть господарюючих суб’-

єктiв. Пряма бюджетна пiдтримка всiх ре¶iонiв унемож-

ливлена, джерела зростання потрiбно шукати на ре¶iо-

нальному та мiсцевому рiвнях, спираючись на територi-

альнi громади, їх об’єднання, мiсцеве самоврядування,

пiдприємницькi структури, формуючи для них сприятли-

вi умови вирiшення проблем розвитку. Отже, ре¶iони, те-

риторiальнi громади мають перетворюватися iз об’єктiв

у суб’єкти розвитку.

Звiдси, по-третє, – реформу податкової системи, мiж-

бюджетних вiдносин, адмiнiстративну, територiального

устрою слiд здiйснювати з урахуванням завдань ре¶iо-

нального i мiсцевого розвитку. Полiтика розвитку повин-

на спрямовуватися територiально, а не галузево.

По-четверте, державна ре¶iональна полiтика повин-

на будуватися з урахуванням впливу процесiв, що вiдбу-

ваються у свiтовому вимiрi. ¢лобалiзацiя, iнновацiйна

спрямованiсть розвитку, посилення конкуренцiї у залу-

ченнi капiталу стосуються не тiльки країн, – свiтовими

акторами розвитку стають окремi мiста i ре¶iони. Цi чин-

ники призводять до посилення поляризацiї розвитку.

По-п’яте, процес ре¶iоналiзацiї в Українi має спрямо-

вуватися на досягнення створення потенцiалу для еконо-

мiчного зростання ре¶iонiв, що базується на мобiлiзацiї

власних економiчних, перш за все людських, ресурсiв i

мереж усерединi та поза межами ре¶iону; ре¶iональних,

мiсцевих зв’язках; вдосконаленнi iнфраструктури, що пiд-

вищуватиме ре¶iональний економiчний потенцiал. У да-
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Á‡ÁÍ‡, ˜Ë Ì¥. ÑÂflÍ¥ ÚÛ‰ÌÓ˘¥ Ó˜Â‚Ë‰Ì¥ ÛÊÂ Á‡‡Á, ¥Ì¯¥
‚ËÌËÍ‡ÚËÏÛÚ¸ ‚ ÔÓˆÂÒ¥ ÒÚ‚ÓÂÌÌfl «Ö‚ÓÔË Â∂¥ÓÌ¥‚».
é‰Ì‡Í ¥ÒÌÛ˛Ú¸ ÔÓ·ÎÂÏË Ô‡ÍÚË˜ÌÓ„Ó ¥ ÚÂÓÂÚË˜ÌÓ„Ó
ı‡‡ÍÚÂÛ, Ô¥‰ıÓ‰Ë ‰Ó ‚Ë¥¯ÂÌÌfl flÍËı ÒÎ¥‰ ¯ÛÍ‡ÚË
‚ÊÂ Ò¸Ó„Ó‰Ì¥.

èÂÂ‰ÛÒ¥Ï, ˆÂ ‰ÛÊÂ ÒÂÈÓÁÌ¥ ‰ËÒÔÓÔÓˆ¥ª Û ¥‚Ì¥
ÂÍÓÌÓÏ¥˜ÌÓ„Ó ¥ ÒÓˆ¥‡Î¸ÌÓ„Ó ÓÁ‚ËÚÍÛ Ì‡ ÚÂËÚÓ¥ª Öë.

á‚Ë˜‡ÈÌÓ, ÌÂ ÏÓÊÌ‡ ÒÍ‡Á‡ÚË, ˘Ó ëÔ¥‚ÚÓ‚‡ËÒÚ‚Ó
Ì¥˜Ó„Ó ÌÂ Ó·ËÚ¸ ‰Îfl ÁÌËÊÂÌÌfl ¥‚Ìfl ‰ËÒÔÓÔÓˆ¥ª
Ï¥Ê Â∂¥ÓÌ‡ÏË. ç‡‚Ô‡ÍË, Ò‡ÏÂ ‚ ÓÒÚ‡ÌÌ¥ ÓÍË ÔÓ˜‡Î‡
ÔÓ‚Ó‰ËÚËÒ¸ ‡ÍÚË‚Ì‡ Â∂¥ÓÌ‡Î¸Ì‡ ÔÓÎ¥ÚËÍ‡ Ì‡ Ì‡ˆ¥Ó-
Ì‡Î¸ÌÓÏÛ ¥‚Ì¥. é‰Ì‡Í, flÍ ‚¥‰ÓÏÓ, ÚÂËÚÓ¥‡Î¸Ì¥ ÒÚÛÍ-
ÚÛË ‰ÓÒËÚ¸ ¥ÌÂˆ¥ÈÌ¥, ¥ ÔÓ‰ÓÎ‡ÌÌfl Â∂¥ÓÌ‡Î¸ÌËı ‚¥‰-
Ï¥ÌÌÓÒÚÂÈ – ÒÔ‡‚‡ ÌÂ Ó‰ÌÓ„Ó ‰ÂÒflÚÍ‡ ÓÍ¥‚. Ä ÔÓÍË
˘Ó ‡ÈÓÌË Ï‡˛Ú¸ Ì‡‰Á‚Ë˜‡ÈÌÓ ¥ÁÌÛ ÂÍÓÌÓÏ¥˜ÌÛ
«ÒËÎÛ», ¥ ·¥‰Ì¥ ÔÓÔ‡‰‡˛Ú¸ Û Á‡ÎÂÊÌÂ ÒÚ‡ÌÓ‚Ë˘Â, ‚ËÒ-
ÚÛÔ‡˛˜Ë ‚ ÓÎ¥ ÔÓı‡˜¥‚ ÔÂÂ‰ Öë ¥ ÔÂÂ‰ Ò‚ÓªÏ ˆÂÌ-
Ú‡Î¸ÌËÏ Ûfl‰ÓÏ.

é˜Â‚Ë‰ÌÓ, Ò‡ÏÂ ·¥‰Ì¥ ÔÂËÙÂ¥ÈÌ¥ ‡ÈÓÌË ëÔ¥‚ÚÓ-
‚‡ËÒÚ‚‡ ÔÓ‚ËÌÌ¥, ‚ ÔÂ¯Û ˜Â„Û, ÓÚËÏ‡ÚË ·¥Î¸¯Û
ÌÂÁ‡ÎÂÊÌ¥ÒÚ¸ Û ÔËÈÌflÚÚ¥ ÔÓÎ¥ÚË˜ÌËı ¥¯ÂÌ¸ ¥ ÏÓÊÎË-
‚¥ÒÚ¸ ÍÓÌÚÓÎ˛‚‡ÚË ‰ÓÒÚ‡ÚÌ¥ Ù¥Ì‡ÌÒÓ‚¥ ÍÓ¯ÚË. ñÂ ‰Ó-
ÔÓÏÓÊÂ ªÏ ÔËÒÍÓËÚË ÚÂÏÔË ÂÍÓÌÓÏ¥˜ÌÓ„Ó ÓÁ‚ËÚÍÛ

¥ ÁÓ·ËÚË ÈÓ„Ó ·¥Î¸¯ ‡‚ÚÓÌÓÏÌËÏ ‚¥‰ ̂ ÂÌÚÛ ¥ ·‡„‡ÚËı
ÔÂÂ‰Ó‚Ëı ‡ÈÓÌ¥‚.

ì Ï¥Û Á‡‚Â¯ÂÌÌfl ÒÚ‚ÓÂÌÌfl ‚ÌÛÚ¥¯Ì¸Ó„Ó ËÌÍÛ
‚Ì‡ÒÎ¥‰ÓÍ ¥ÁÍÓ„Ó ÔÓÒËÎÂÌÌfl ÍÓÌÍÛÂÌˆ¥ª Â∂¥ÓÌ‡Î¸Ì¥
‰ËÒÔÓÔÓˆ¥ª, Ó˜Â‚Ë‰ÌÓ, ·Û‰ÛÚ¸ Ï‡ÚË ÚÂÌ‰ÂÌˆ¥ª ‰Ó Á‡-
„ÓÒÚÂÌÌfl. èÂÂ‚‡„Ë ÂÍÓÌÓÏ¥˜ÌÓª ¥ÌÚÂ∂‡ˆ¥ª, ‚ ÔÂ¯Û
˜Â„Û, ‰ÓÔÓÏ‡„‡˛Ú¸ ÔÂÂ‰Ó‚ËÏ ‡ÈÓÌ‡Ï, ˘Ó ÔÓˆ‚¥-
Ú‡˛Ú¸. ì ÚÓÈ ÊÂ ˜‡Ò ÒÚ‚ÓÂÌÌfl π‰ËÌÓ„Ó ËÌÍÛ ÏÓÊÂ
ÔÓÓ‰ËÚË ÌÓ‚¥ ‚Ë‰Ë ÂÍÓÌÓÏ¥˜ÌÓª ÔÂËÙÂ¥ª. Ö‚ÓÎ˛ˆ¥È-
Ì¥ ÔÓˆÂÒË ÌÂ ·Û‚‡˛Ú¸ ÒÔ‡‚Â‰ÎË‚ËÏË.

ÜÂÚ‚‡ÏË ÒÚ‚ÓÂÌÌfl π‰ËÌÓ„Ó ‚ÌÛÚ¥¯Ì¸Ó„Ó ËÌÍÛ
·Û‰ÛÚ¸ ÒÎ‡·ÓÍÓÌÍÛÂÌÚÌÓÒÔÓÏÓÊÌ¥ ‡ÈÓÌË, ıÓ˜‡, Á‚¥Ò-
ÌÓ, ÏÓÊÛÚ¸ ·ÛÚË È ‚ËÌflÚÍË. ÑÂflÍ¥ ‡ÈÓÌË ÏÓÊÛÚ¸ ÓÚ-
ËÏÛ‚‡ÚË ÌÓ‚¥ ÏÓÊÎË‚ÓÒÚ¥ ‰Îfl ÔËÒÍÓÂÌÌfl Ò‚Ó„Ó
ÓÁ‚ËÚÍÛ Û ‚¥‰ÍËÚ¥¯¥È ÂÍÓÌÓÏ¥ˆ¥ ëÔ¥‚ÚÓ‚‡ËÒÚ‚‡, ÔË
Î¥·Â‡Î¸Ì¥¯ÓÏÛ Â‚ÓÂÊËÏ¥. ßÌ¯¥ ‡ÈÓÌË, Ì‡‚Ô‡ÍË,
ÏÓÊÛÚ¸ Á‡ÁÌ‡ÚË ‚ÂÎËÍËı Á·ËÚÍ¥‚ Á ÛÚ‡ÚÓ˛ ¥ÁÌÓ„Ó Ó‰Û
·‡’π¥‚. Ç ˆ¥ÎÓÏÛ, ÔÓ·ÎÂÏÌ¥ ‡ÈÓÌË ëÔ¥‚ÚÓ‚‡ËÒÚ‚‡
ÏÓÊÌ‡ Ì‡Á‚‡ÚË ÒÔ‡‚ÊÌ¸Ó˛ «ÁÓÌÓ˛ ËÁËÍÛ».

Ç ÚÓÈ Ò‡Ï ˜‡Ò π‰ËÌËÈ Â‚ÓÔÂÈÒ¸ÍËÈ ËÌÓÍ ‰‡π
ÍÓÎÓÒ‡Î¸Ì¥ ÔÎ˛ÒË ‰Îfl ÒÚ‚ÓÂÌÌfl «Ö‚ÓÔË Â∂¥ÓÌ¥‚»,
ÛÒÛ‚‡˛˜Ë ¥ÁÌÓ„Ó Ó‰Û ÔÂÂ¯ÍÓ‰Ë Ì‡ ̄ ÎflıÛ Ï¥ÊÂ∂¥Ó-
Ì‡Î¸ÌÓ„Ó ÒÔ¥‚Ó·¥ÚÌËˆÚ‚‡, ˘Ó ÔÓÒÚfl„‡πÚ¸Òfl ˜ÂÂÁ Ì‡-

ному контекстi економiчне вiдродження ре¶iонiв може

вiдбутися лише шляхом концентрацiї зусиль бiзнесу, уп-

равлiнської елiти, мiсцевого самоврядування, органiзо-

ваної громадськости i не повинно зводитися до забезпе-

чення автономiї ре¶iону вiд держави. Основною метою

цього процесу є активiзацiя «соцiального капiталу», ре-

¶iоналiзацiя не повинна послаблювати ролi базових те-

риторiальних громад.

По-шосте, рiзноманiття iнструментiв ре¶iонального

розвитку, що застосовується у европейських країнах,

зокрема агентства ре¶iонального розвитку, контрактна

форма взаємовiдносин мiж центральним Урядом та ре-

¶iональною владою є потужним джерелом досвiду для

України. Цi iнструменти необхiдно адаптувати до вимог i

умов здiйснення реформ в Українi, якщо вона не хоче

залишатися «вiчним» потенцiйним кандидатом на вступ

до Европейського Союзу.

СЕРГІЙ РОМАНЮК
ПОЛІТИКА

РЕ¢ІОНАЛЬНОГО
РОЗВИТКУ
В УКРАЇНІ:

СУЧАСНИЙ СТАН
І НОВІ

МОЖЛИВОСТІ
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ˆ¥ÓÌ‡Î¸Ì¥ ÍÓ‰ÓÌË. å¥ÊÂ∂¥ÓÌ‡Î¸ÌÂ ÂÍÓÌÓÏ¥˜ÌÂ ÒÔ¥‚-
Ó·¥ÚÌËˆÚ‚Ó, Ú‡ÍËÏ ˜ËÌÓÏ, Ì‡·Û‚‡π ÁÌ‡˜ÌÓ ·¥Î¸¯Óª
„ÌÛ˜ÍÓÒÚË ¥ ÒÚ‡π ÔÓ‚Ò˛‰ÌËÏ ¥ Á‡„‡Î¸ÌËÏ.

é‰Ì‡ Á Ì‡ÈÒÂÈÓÁÌ¥¯Ëı ÔÓ·ÎÂÏ ‚ËÌËÍ‡π Û Á‚’flÁ-
ÍÛ Á ÚËÏ, ˘Ó ÔÓÎ¥ÚË˜ÌËÈ ÛÒÚ¥È Í‡ªÌ ëÔ¥‚ÚÓ‚‡ËÒÚ‚‡
Á‡ÒÌÓ‚‡ÌÓ Ì‡ ¥ÁÌËı ÔËÌˆËÔ‡ı. ç‡ ÚÂËÚÓ¥ª á‡ı¥‰ÌÓª
Ö‚ÓÔË ÓÁÚ‡¯Ó‚‡Ì¥ ÚË ÙÂ‰Â‡ˆ¥ª – Ä‚ÒÚ¥fl, ò‚‡Èˆ‡-
¥fl ¥ ç¥ÏÂ˜˜ËÌ‡. ÑÓ ˆ¥πª „ÛÔË Ì‡·ÎËÊ‡πÚ¸Òfl ÅÂÎ¸„¥fl.
èÓ˜ËÌ‡˛˜Ë Á 1976 . ÍÛÒ Ì‡ ‰ÂˆÂÌÚ‡Î¥Á‡ˆ¥˛ ÔÓÒÎ¥-
‰Ó‚ÌÓ ÔÓ‚Ó‰ËÚ¸Òfl ‚ ßÒÔ‡Ì¥ª. ôÓ‰Ó ÇÂÎËÍÓ·ËÚ‡Ì¥ª,
ÚÓ ıÓ˜‡ ‚ÓÌ‡ È ÌÂ π ÙÂ‰Â‡Î¸ÌÓ˛ ‰ÂÊ‡‚Ó˛, ÚËÏ ÌÂ
ÏÂÌ¯Â ÙÂ‰Â‡Î¸Ì¥ Ú‡‰Ëˆ¥ª ‚ Ì¥È ‰ÛÊÂ ÒËÎ¸Ì¥, ˘Ó-
Ô‡‚‰‡, ÒÔflÏÓ‚‡Ì¥ ‚ÓÌË ÔÂÂ‚‡ÊÌÓ Ì‡ÁÓ‚Ì¥ (Ì‡ ÅË-
Ú‡ÌÒ¸ÍÛ ¥ÏÔÂ¥˛ Ú‡ Ö‚ÓÔÛ). Å¥Î¸¯Â ÚÓ„Ó, Ú‡‰Ëˆ¥ª Â‚-
ÓÔÂÈÒ¸ÍÓ„Ó ÙÂ‰Â‡Î¥ÁÏÛ ÁÌ‡˜ÌÓ˛ Ï¥Ó˛ ‚ËÓÒÎË Ì‡
ÙÂ‰Â‡Î¸ÌËı ¥‰Âflı ·ËÚ‡ÌÒ¸ÍÓª ÔÓÎ¥ÚË˜ÌÓª ÍÛÎ¸ÚÛË.

ÇÓ‰ÌÓ˜‡Ò Û á‡ı¥‰Ì¥È Ö‚ÓÔ¥ ¥ÒÌÛ˛Ú¸ ¥ Ú‡Í¥ ÛÌ¥Ú‡Ì¥
‰ÂÊ‡‚Ë, flÍ î‡Ìˆ¥fl È ßÚ‡Î¥fl. ÇÚ¥Ï, ‚ ÓÒÚ‡ÌÌ¥ ÓÍË ¥ ÚÛÚ
‚¥‰ÒÚÂÊÛ˛Ú¸Òfl fl‚Ì¥ ÚÂÌ‰ÂÌˆ¥ª ‰Ó ‰ÂˆÂÌÚ‡Î¥Á‡ˆ¥ª. ßÒÌÛπ,
ÔÓÚÂ, ÌÂ·ÂÁÔÂÍ‡ ÔÂÂÓÒÚ‡ÌÌfl ̂ Ëı ÚÂÌ‰ÂÌˆ¥È ‚ ÒÂÔ‡-
‡ÚËÒÚÒ¸Í¥ Ò‡ÏÂ ‚ ÚËı Í‡ªÌ‡ı, ‰Â ‚¥‰ÒÛÚÌ¥ ¥ÒÚÓË˜Ì¥ Ú‡-
‰Ëˆ¥ª ÙÂ‰Â‡Î¥ÁÏÛ.

éÒÌÓ‚Ì¥ ‚¥‰Ï¥ÌÌÓÒÚ¥ Ï¥Ê ÛÌ¥Ú‡ÌËÏË ¥ ÙÂ‰Â‡Î¸ÌË-

ÏË ‰ÂÊ‡‚‡ÏË ÏÓÊÌ‡ Á‚ÂÒÚË ‰Ó Ì‡ÒÚÛÔÌÓ„Ó. ëÍÎ‡‰Ó-
‚¥ ÙÂ‰Â‡ˆ¥ª (Í‡ÌÚÓÌË ‚ ò‚‡Èˆ‡¥ª ˜Ë ÁÂÏÎ¥ ‚ ç¥ÏÂ˜-
˜ËÌ¥) Ì‡ ‚¥‰Ï¥ÌÛ ‚¥‰ ‡ÈÓÌ¥‚ ˆÂÌÚ‡Î¥ÁÓ‚‡ÌËı ‰ÂÊ‡‚
‚ÓÎÓ‰¥˛Ú¸ ÍÓÌÒÚËÚÛˆ¥ÈÌÓ˛ ‡‚ÚÓÌÓÏ¥π˛. ê‡ÈÓÌË ßÚ‡Î¥ª ¥
î‡Ìˆ¥ª ÌÂ ·ÂÛÚ¸ Û˜‡ÒÚË ·ÂÁÔÓÒÂÂ‰Ì¸Ó ‚ Ì‡ˆ¥ÓÌ‡Î¸-
ÌÓÏÛ Á‡ÍÓÌÓ‰‡‚ÒÚ‚¥, ÚÓ·ÚÓ ‚ ÔÓÎ¥ÚË˜Ì¥ ÒËÒÚÂÏ¥ ‚¥‰ÒÛÚ-
Ì¥È ˆÂÌÚ‡Î¸ÌËÈ Ó„‡Ì, flÍËÈ ÔË‚Ó‰Ë‚ ·Ë ÔÓÎ¥ÚËÍÛ
‡ÈÓÌ¥‚ (Ì‡ Á‡ÁÓÍ ·ÛÌ‰ÂÒ‡ÚÛ ‚ ç¥ÏÂ˜˜ËÌ¥). ç‡Â¯Ú¥,
‚ ÛÌ¥Ú‡Ì¥È ‰ÂÊ‡‚¥ ˆÂÌÚ‡Î¸ÌËÈ Ûfl‰ ‚ÓÎÓ‰¥π Ô‡-
‚ÓÏ ÒÍ‡ÒÓ‚Û‚‡ÚË ¥¯ÂÌÌfl, ÔËÈÌflÚ¥ Ì‡ Â∂¥ÓÌ‡Î¸ÌÓÏÛ
¥‚Ì¥, ÚÓ‰¥ flÍ Û ÙÂ‰Â‡Î¸Ì¥È ‰ÂÊ‡‚¥ ÍÓÌÚÓÎ¸ Á‡ÍÓÌ-
ÌÓÒÚË ÔËÈÌflÚÓ„Ó ¥¯ÂÌÌfl Á‰¥ÈÒÌ˛πÚ¸Òfl ˜ÂÂÁ äÓÌ-
ÒÚËÚÛˆ¥ÈÌËÈ ÒÛ‰. í‡ÍËÏ ˜ËÌÓÏ, ÔËÌˆËÔË ‰ÂÊ‡‚-
ÌÓ„Ó ÛÒÚÓ˛ ‚ Í‡ªÌ‡ı á‡ı¥‰ÌÓª Ö‚ÓÔË ¥ÁÌ¥, ıÓ˜‡ Ì‡-
fl‚Ì‡ Á‡„‡Î¸Ì‡ ÚÂÌ‰ÂÌˆ¥fl ‰Ó ‰ÂˆÂÌÚ‡Î¥Á‡ˆ¥ª. í‡ÍÓ„Ó
Ó‰Û ‚¥‰Ï¥ÌÌÓÒÚË fl‚Îfl˛Ú¸ ÒÓ·Ó˛ Ì‡ÈÒÂÈÓÁÌ¥¯Û ÔÂ-
Â¯ÍÓ‰Û ‰Îfl Â‡Î¥Á‡ˆ¥ª «Ö‚ÓÔË Â∂¥ÓÌ¥‚».

ç‡Ò‡ÏÍ¥ÌÂˆ¸, Ó„‡Ì¥Á‡ˆ¥fl «Ö‚ÓÔË Â∂¥ÓÌ¥‚» ‚ËÏ‡-
„‡π ÒÚ‚ÓÂÌÌfl ÍÓÌˆÂÔˆ¥ª ªª ÓÁ·Û‰Ó‚Ë. ÅÂÁ ÌÂª ˆfl ¥‰Âfl
Á‡ÎË¯‡πÚ¸Òfl ‰ÂÍÎ‡‡ˆ¥π˛, ÎÓÁÛÌ„ÓÏ.

é·’πÍÚË‚ÌÓ Ö‚ÓÔ‡ Ûı‡πÚ¸Òfl Ò‡ÏÂ ‚ ̂ ¸ÓÏÛ Ì‡ÔflÏ-
ÍÛ, ÌÂÁ‡ÎÂÊÌÓ ‚¥‰ ÚÓ„Ó, ̃ Ë ̂ Â π ÒÚ‚ÓÂÌÌfl ÌÓ‚Ëı Ó„‡-
Ì¥Á‡ˆ¥È, flÍ¥ ‚¥‰Ó·‡Ê‡˛Ú¸ ¥ÌÚÂÂÒË Â∂¥ÓÌ¥‚ Û Å˛ÒÒÂÎ¥,

ІРІНА БУСИ¢ІНА
СУЧАСНЕ
Й МАЙБУТНЄ
«ЕВРОПИ
РЕ¢ІОНІВ»
(ПРОБЛЕМИ
ЕВРОПЕЙСЬКОГО
РЕ¢ІОНАЛІЗМУ)

український федералізм:

політичні аспекти

семінар за участю професора

антоніни колодій
© çÂÁ‡ÎÂÊÌËÈ ÍÛÎ¸ÚÛÓÎÓ„¥˜ÌËÈ ÊÛÌ‡Î «∫», 2001
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˜Ë Ù‡ÍÚË Ï¥ÊÂ∂¥ÓÌ‡Î¸ÌÓ„Ó ÒÔ¥‚Ó·¥ÚÌËˆÚ‚‡. é‰Ì‡Í
ÒÚ‚ÓËÚË ‚ÒÂÓıÓÔÎ˛˛˜Û ÔÓÎ¥ÚË˜ÌÛ ÍÓÌˆÂÔˆ¥˛ ÔÓ·Û-
‰Ó‚Ë «Ö‚ÓÔË Â∂¥ÓÌ¥‚» ÌÂÓ·ı¥‰ÌÓ.

ôÓ ̆ Â ÏÓÊÂ ÒÔËflÚË ÔÓ·Û‰Ó‚¥ «Ö‚ÓÔË Â∂¥ÓÌ¥‚»?
èÓ-ÔÂ¯Â, Ó·’πÍÚË‚ÌËÈ ÔÓˆÂÒ ÔÓÒÚÛÔÓ‚Ó„Ó Ì‡ÍÓÔË-
˜ÂÌÌfl Ù‡ÍÚ¥‚ Ú‡ fl‚Ë˘, ̆ Ó ‚ËÏ‡„‡˛Ú¸ ÙÂ‰Â‡Î¥ÒÚÒ¸ÍËı
¥¯ÂÌ¸ ‡·Ó Ú‡ÍÚÛ‚‡ÌÌfl. ñ¥ Ù‡ÍÚË ¥ fl‚Ë˘‡ ÌÂÓ·ı¥‰ÌÓ
Ó·Ì‡Ó‰Û‚‡ÚË Á ‚¥‰ÔÓ‚¥‰ÌËÏË ÔÓflÒÌÂÌÌflÏË, Á‡ÔÓ-
‚‡‰ÊÛ˛˜Ë ¥‰Âª ÙÂ‰Â‡Î¸ÌÓª «Ö‚ÓÔË Â∂¥ÓÌ¥‚». á‚¥ÒÌÓ
Ê, Ù‡ÍÚË ÌÂ ÔÓ‚ËÌÌ¥ ·ÛÚË ÔËÚfl„ÌÂÌ¥ Á‡ ‚Ûı‡ ˜Ë ‚ËÍ-
Ë‚ÎÂÌ¥.

èÓ-‰Û„Â, ÔÓÔ‡„‡Ì‰‡ ÔÂÂÍÓÌ‡ÌËı ÙÂ‰Â‡Î¥ÒÚ¥‚.
èËÍÎ‡‰ÓÏ ÒÔ‡‚ÊÌ¸Ó„Ó „¥ÏÌÛ ÙÂ‰Â‡Î¥ÁÏÛ ÏÓÊÌ‡
Ì‡Á‚‡ÚË ÍÌË„Û çÂÎ¸ÒÓÌ‡ êÓÍÙÂÎÎÂ‡ «å‡È·ÛÚÌπ ÙÂ-
‰Â‡Î¥ÁÏÛ», Ì‡ÔËÒ‡ÌÛ flÒÍ‡‚Ó ¥ Ú‡Î‡ÌÓ‚ËÚÓ. çÂÁ‚‡Ê‡-
˛˜Ë Ì‡ ÚÂ, ̆ Ó Á ÏÓÏÂÌÚÛ ªª ‚Ë‰‡ÌÌfl ÏËÌÛÎÓ 30 ÓÍ¥‚,
ÍÌË„‡ Ï¥ÒÚËÚ¸ ˆ¥ÎÍÓÏ ‡ÍÚÛ‡Î¸Ì¥ ¥ Ì‡‚¥Ú¸ ÔÓÓ˜¥ ¥‰Âª
ÔÓ ÌÂÏËÌÛ˜¥ÒÚ¸ ‚ÒÂ ·¥Î¸¯Ó„Ó ÔÓ¯ËÂÌÌfl ¥‰ÂÈ ÙÂ‰Â-
‡Î¥ÁÏÛ ¥ ‚‡ÊÎË‚¥ÒÚ¸ ªı ÔÓÔ‡∂‡Ì‰Ë, ÓÒÍ¥Î¸ÍË «ÙÂ‰Â-
‡Î¸Ì‡ ¥‰Âfl – ̂ Â ‚¥‰ÔÓ‚¥‰¸ Ì‡ ¥ÒÚÓË˜Ì¥ ÔÓ·ÎÂÏË, ̆ Ó
ÒÚÓflÚ¸ ÔÂÂ‰ ‚¥Î¸ÌËÏ Ò‚¥ÚÓÏ, ÌÂ ¥ÒÌÛπ ¥Ì¯Ó„Ó ¯ÎflıÛ
Á·ÂÂ„ÚË ÔÓfl‰ÓÍ ¥ Á‡·ÂÁÔÂ˜ËÚË Ò‚Ó·Ó‰Û…»5 .

îÂ‰Â‡Î¥ÁÏ fl‚Îflπ ÒÓ·Ó˛ ÏÓ‰ÂÎ¸ ÔÓÎ¥ÚË˜ÌÓ„Ó ÛÒ-

ÚÓ˛ ¥, flÍ ÏÓ‰ÂÎ¸, ÌÂ ÏÓÊÂ ·ÛÚË Â‡Î¥ÁÓ‚‡ÌËÈ Û ‰ÓÒ-
ÍÓÌ‡Î¥È ÙÓÏ¥. é‰Ì‡Í ÈÓ„Ó ÔÂÂÍÓÌ‡Ì¥ ÔË·¥˜ÌËÍË
ÏÓÊÛÚ¸ Ó¥πÌÚÛ‚‡ÚË ÔÓÎ¥ÚË˜ÌÛ ‰¥flÎ¸Ì¥ÒÚ¸ ¥ „ÓÏ‡‰Ò¸ÍÛ
ÓÔ¥Ì¥˛ Û ‚¥‰ÔÓ‚¥‰ÌÓÏÛ Ì‡ÔflÏÍÛ.

«Ö‚ÓÔ‡ Â∂¥ÓÌ¥‚» ÌÂ ÏÓÊÂ ‚ËÌËÍÌÛÚË ‚¥‰‡ÁÛ, Á
‰ÓÔÓÏÓ„Ó˛ π‰ËÌÓ„Ó ÁÛÒËÎÎfl. ò‚Ë‰¯Â Á‡ ‚ÒÂ ÚÛÚ ÒÎ¥‰
ÍÂÛ‚‡ÚËÒfl ÙÓÏÛÎÓ˛ «ÔÓˆ¥ÈÌÓ„Ó» ÙÂ‰Â‡Î¥ÁÏÛ, Á‡
flÍÓ„Ó „ÛÔË Â∂¥ÓÌ¥‚ ÒÔ¥‚Ô‡ˆ˛‚‡ÚËÏÛÚ¸ ‚ Ú¥È ˜Ë ¥Ì¯¥È
ÒÙÂ¥, ÔË˜ÓÏÛ ˜ËÒÎÓ Û˜‡ÒÌËÍ¥‚ Ú‡ÍÓ„Ó ÒÔ¥‚Ó·¥ÚÌËˆ-
Ú‚‡ ·Û‰Â ‚‡¥˛‚‡ÚËÒfl ‚ Á‡ÎÂÊÌÓÒÚ¥ ‚¥‰ Ì‡Ï¥˜ÂÌËı ˆ¥-
ÎÂÈ.

îÂ‰Â‡Î¸Ì‡ «Ö‚ÓÔ‡ Â∂¥ÓÌ¥‚» ÌÂ ÏÓÊÂ ·ÛÚË ÒÚ‚Ó-
ÂÌ‡ ÏÂı‡Ì¥˜ÌËÏË ÁÛÒËÎÎflÏË «Á‚ÂıÛ». ÇÓÌ‡ Ó„‡Ì¥˜-
ÌÓ ‚ËÓÒÚÂ «ÁÌËÁÛ», flÍ ÂÁÛÎ¸Ú‡Ú ‰Ó·Ó‚¥Î¸ÌÓª ‡ÒÓˆ¥-
‡ˆ¥ª ‡ÈÓÌ¥‚ á‡ı¥‰ÌÓª Ö‚ÓÔË. é‰Ì‡Í, ÔÓ„ÎË·Î˛˛˜Ë ¥Ì-
ÚÂ∂‡ˆ¥˛, Â‚ÓÔÂÈÒ¸ÍÂ ÒÛÒÔ¥Î¸ÒÚ‚Ó ÔÓ‚ËÌÌÓ ÛÌËÍÌÛÚË
ÛÌ¥Ù¥Í‡ˆ¥ª, Á·ÂÂ„ÚË ¥ ÓÊË‚ËÚË Ò‚¥È ÔÎ˛‡Î¥ÁÏ.

ÜËÚÚπÁ‰‡ÚÌ¥ÒÚ¸ ·Û‰¸-flÍÓª ÙÂ‰Â‡ˆ¥ª ÔÓÒÚ¥ÈÌÓ Ô¥‰-
ÚËÏÛπÚ¸Òfl ‰‚ÓÏ‡ Û¯¥ÈÌËÏË ÒËÎ‡ÏË: ‰ËÙÂÂÌˆ¥‡ˆ¥-
π˛ Ú‡ ¥ÌÚÂ∂‡ˆ¥π˛. ÇÓÌË Ï‡˛Ú¸ ÔÓÚËÎÂÊÌÛ ÒÔflÏÓ‚‡-
Ì¥ÒÚ¸, ‡ÎÂ ÌÂ ÏÛÒflÚ¸ ·ÛÚË ÒÛÔÂÂ˜ÎË‚ËÏË. ëÛÚ¸ «Ö‚Ó-
ÔË Â∂¥ÓÌ¥‚» – ‚ ÒÚ‚ÓÂÌÌ¥ Ú‡ Á·ÂÂÊÂÌÌ¥ ‰ËÌ‡Ï¥˜ÌÓ„Ó
·‡Î‡ÌÒÛ Ï¥Ê ˆËÏË ÓÒÌÓ‚ÌËÏË ÒËÎ‡ÏË. á‡ÔÓÛÍÓ˛ Ú‡-

Антонiна Колодiй: Федералiзмом я почала цiкави-
тися тодi, коли вся Україна ним зацiкавилася, тобто на
початку 90-их. Тодi я загалом була опозицiйно налаш-
тована до цiєї теми. Але за 10 рокiв iснування україн-
ської держави багато чого змiнилося. Змiнилося i моє
ставлення до проблеми федералiзму. Однак, мої фор-
мулювання покищо доволi сирi й потребують доопра-
цювання.

Гадаю, що за епiграф до свого виступу я могла би
взяти вислiв американського професора Ордешука,
який походить з Галичини. «Належним чином органiзо-
ваний федералiзм сприяє iнте¶рацiї», – стверджує вiн.
Таким належно органiзованим федералiзмом Ордешук
вважає насамперед американський федералiзм. У вис-
тупi, з якого я запозичила цей вислiв, вiн порiвнював
американський i росiйський федералiзм i казав, що в
Росiї iснують загрози, бо цей рiзновид федералiзму
погано органiзований.

А водночас менi вiдома провiдна iдея численних вис-
тупiв i праць нашого шанованого професора Яросла-
ва Дашкевича, який каже: «Федералiзм суперечить со-
борностi України – i тому неприйнятний».

Ось мiж цими двома крайнощами я i намагатимусь
шукати вiдповiдi на питання – чи потрiбен зараз феде-
ралiзм Українi? Чи допустимий вiн? Якi загрози несе вiн
сьогоднi, адже одна справа була в 90-91 роках, а iнша
– тепер. І якi альтернативнi вирiшення iснують для тих
проблем, якi, на думку частини громадськости, можна
розв’язати за допомогою федералiзму.

Я гадаю, що цi питання необхiдно розглянути у кон-
текстi основних аспектiв життя нашої держави на сучас-
ному етапi. По-перше, у контекстi державного будiвниц-
тва., адже федералiзм – це один iз аспектiв полiтичного
дизайну. Проблему державно-територiального устрою
обдумує кожне суспiльство, яке творить Конституцiю та
будує державу. І чи є потреба i необхiднiсть розглядати
сьогоднi питання федералiзму, якщо в нас уже прийня-
та Конституцiя i ми вже маємо певний окреслений дер-
жавно-територiальний устрiй?

Другий аспект федералiзму – участь у твореннi та
змiцненнi демократiї. Позаяк я полiтолог, то мене бiль-
ше цiкавить другий аспект, а юристiв радше перший.
Якою мiрою федералiзм може перешкодити наростан-
ню недемократичних тенденцiй, свiдками яких ми є у
сучаснiй українськiй дiйсностi? Разом з тим, якi iснують
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застереження щодо можливих негативних наслiдкiв? І
нарештi, ще одне дуже важливе питання, можливо я
його торкнуся меншою мiрою, хоч найбiльше над ним
працювала, – консолiдацiя полiтичної нацiї й федера-
лiзм. Адже Україна зараз стоїть перед проблемою кон-
солiдацiї суспiльства, консолiдацiї нацiї, формування
полiтичної чи громадянської нацiї. Чи не подiлимо ми
наше суспiльство, федералiзувавши його, чи не про-
копаємо ми новi рови i канави помiж нашими ре¶iона-
ми?

Отже, почну з мiсця федералiзму у державному бу-
дiвництвi. По сутi, це питання до певної мiри вже вирi-
шене. Прийнявши Конституцiю, ми визначили нашу
державу як унiтарну, тобто єдину. В унiтарнiй державi
немає територiальних одиниць, надiлених полiтичними
повноваженнями i якоюсь частиною суверенiтету. І у
цьому сенсi Українська держава єдина. Але є виклю-
чення: Кримська ре¶iональна автономiя.

Унiтарнi держави подiляються на, так би мовити,
«чистi», тобто виключно унiтарнi, i такi, що мiстять пев-
ну «домiшку» автономiй, яка, однак, не порушує прин-
ципово державного устрою. В Українi чимало прихиль-
никiв унiтарностi. Скажiмо, Володимир Шаповал, зна-

вець захiдних полiтичних систем, вважає, що найкра-
щою для України є саме така система – унiтарної тери-
торiальної органiзацiї. Додатковий ар¶умент, як вiн каже,
полягає в тому, що федеральнi держави є винятками у
сучасному свiтi, а переважна бiльшiсть держав таки унi-
тарнi.

З iншого боку, серед сучасних федеративних дер-
жав, хоча їх стосовно небагато, чимало провiдних i впли-
вових країн (енциклопедiї подають iнформацiю про 18
федеративних утворень, у тому числi федерацiю кня-
зiвств – Об’єднанi Арабськi Емiрати, 2 федеративнi кон-
ституцiйнi монархiї – Малайзiю i Канаду, 15 федератив-
них республiк – Австралiю на окремому материку, Бiр-
му (М’янму), Індiю, Росiю в Азiї, Ар¶ентину, Бразилiю,
Венесуелу, Мексику, США в Америцi, Ефiопiю та Нi¶е-
рiю в Африцi, Австрiю, Нiмеччину, Швайцарiю та Югос-
лавiю в Европi). Ми не можемо порiвнювати Україну iз
невеликими острiвними державами, де населення мен-
ше 100 тисяч, а економiка практично вiдсутня. Наголо-
шую, що 18 федеративних держав, складаючи заледве
10% загальної кiлькостi державних утворень, мають бл.
2,1 млрд. мешканцiв i виробляють левову частку свiто-
вого валового продукту).

ÍÓ„Ó ÓÁ‚ËÚÍÛ ÏÓÊÂ ÒÚ‡ÚË ÔÓ·Û‰ÊÂÌÌfl Â∂¥ÓÌ¥‚ ÛÒÂ-
Â‰ËÌ¥ Â‚ÓÔÂÈÒ¸ÍËı ‰ÂÊ‡‚ flÍ Ó‰Ì‡ Á Ì‡ÈÌ‡‰¥ÈÌ¥-
¯Ëı ÔÓÚËÓÚÛÚ ÛÒ¥Ï ÙÓÏ‡Ï ÍÛÎ¸ÚÛÌÓª ÛÌ¥Ù¥Í‡ˆ¥ª.

èÂÂÍÎ‡‚ ÉË„Ó¥È óÓÔËÍ

1 ÑË‚.: D. De Rougemon Europe: depasser L’etat nationale
(«I’reuves», vol. 4, ‹ 4, 1970).
2 î.Ä. ï‡ÈÂÍ. è‡„Û·Ì‡fl Ò‡ÏÓÌ‡‰ÂflÌÌÓÒÚ¸. – å., 1992. – ë.
59.
3 ÑË‚. Ì‡Ô.: F. Heubl. Federalismus als Modell fuer Staat
und Gesellschaft von morgen («Politische Studien» ‹ 203.
– S. 227–236.).
4 ÑË‚. Ì‡Ô.: A.B. Gunlicks. Federalism and Unification («Politics
and Society in Germany, Austria and Swtzerland». – Vol. 4.
– ‹ 2. – 1992).
5 N.A. Rockefeller. The Future of Federalism. – New York,
1992. – P. 69. ІРІНА БУСИ¢ІНА
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До 1996 року дискусiї про те, якою має бути Украї-
на, були доволi поширеними, але зараз до певної мiри
стихли, хоча й не цiлком. Нещодавно докторську ди-
сертацiю про державно-територiальний устрiй нашої
держави захистив Сергiй Телешун; Олександр Сушин-
ський зi Львова також, очевидно, готує на цю тему док-
торську дисертацiю.

Щодо кожного питання я намагатимусь говорити
свої «за» i «проти», оскiльки я ще не до кiнця визначи-
лася iз головною проблемою – потрiбен нам федера-
лiзм, чи не потрiбен. В iнших аудиторiях я завжди пiд-
креслюю, що нам потрiбно спершу навчитися жити за
чинною конституцiєю. Це, може, важливiше, анiж вига-
дувати усе новий i новий дизайн. Нещодавно я прочи-
тала у Фукуями, що можливостi покращити справи з
демократiєю, взагалi iз розвитком, за допомогою ди-
зайну дуже невеликi. Не так то й багато альтернатив. І в
принципi, кожна система по своєму працює за певних
умов. А тому питання про те, потрiбно, чи не потрiбно
мiняти, наприклад, форму правлiння iз президентсько-
парламентської на парламентську, або, чи потрiбно мi-
няти унiтарну державу на федеративну – це все питан-
ня певною мiрою, у кожному разi з точки зору полiтич-

ної фiлософiї, умогляднi. Вони навряд чи стануть вирi-
шальним чинником, бо значно бiльше залежить вiд куль-
тури людей, вiд умiння використовувати уже створенi
механiзми.

Але, з iншого боку, чому i у мене, i у решти учасникiв
цiєї дискусiї народжуються сумнiви? Рiч у тому, що чин-
ний державно-територiальний устрiй вiд самого почат-
ку розглядався як тимчасовий. Згадаймо бiльшiсть пуб-
лiкацiй в «Голосi України», насамперед декларацiї з цього
приводу, висловленi покiйним В.Чорноволом, про те, що
федеративний устрiй для України був би найкращим, але
не зараз. І фактично все, що говорилося i писалося про
федералiзм на початку 90-х рокiв, до цього зводилося:
федерацiя для України дуже добра, але не зараз. Бо
зараз наявнi тенденцiї до сеператизму. Ми можемо їх
роздмухати, необежно пiдсилити. І тодi якийсь шматок
материзни вiдокремиться i приєднається насамперед
до Росiї, звичайно.

У цьому випадку найчастiше посилаються (в тому
числi й В.Шаповал) на досвiд Совєцького Союзу. Бу-
цiм, коли б не було адмiнiстративних кордонiв, не було
полiтично окреслених одиниць в межах Совєцького
Союзу, то набагато складнiше було би виходити з цiєї
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ÑÓ ÔÓˆÂÒÛ ÔËÈÌflÚÚfl ¥¯ÂÌ¸ Ô¥‰ÍÎ˛˜‡πÚ¸Òfl ‚ÂÎËÍ‡
Í¥Î¸Í¥ÒÚ¸ Û˜‡ÒÌËÍ¥‚, flÍ ÓÙÓÏÎÂÌËı ‚ Ó„‡Ì¥Á‡ˆ¥ÈÌ¥ ÒÚÛÍ-
ÚÛË (‡ÒÓˆ¥‡ˆ¥ª, Ó·’π‰Ì‡ÌÌfl, ÛıË, ¥Ì¥ˆ¥‡ÚË‚Ì¥ „ÛÔË), Ú‡Í ¥
¥ÌÒÚËÚÛˆ¥ÈÌÓ ÌÂ ÒÚÛÍÚÛÓ‚‡ÌËı. ÉÛÔË ¥ÌÚÂÂÒ¥‚ ÒÔ‡‚Îfl-
˛Ú¸ ¥ÒÚÓÚÌËÈ ‚ÔÎË‚ Ì‡ ÔÓˆÂÒ ÔËÈÌflÚÚfl ¥¯ÂÌ¸ ¥ÌÒÚËÚÛ-
Ú‡ÏË ‚Î‡‰Ë, ‰ÂÊ‡‚Ë Ú‡ ªª ÒÛ·’πÍÚ¥‚ ¥ Ì‡ ¥‚Ì¥ Ì‡‰Ì‡ˆ¥ÓÌ‡Î¸-
ÌÓÏÛ, ÛÚ‚Ó˛˛˜Ë ‚ ‡ÏÍ‡ı Öë ÔÓÎ¥ÚË˜ÌÛ ÒÔ¥Î¸ÌÓÚÛ Á ÏÂÂ-
ÊÂ‚Ó˛ ÒÚÛÍÚÛÓ˛.

êÓÁÏË‚‡ÌÌfl Ú‡‰Ëˆ¥ÈÌËı ̂ ¥ÌÌÓÒÚÂÈ, ÔÓ‚’flÁ‡ÌÂ Á ÓÁ‚ËÚ-
ÍÓÏ ÚÂıÌ¥˜ÌÓ„Ó ÔÓ„ÂÒÛ ¥ Ì‡‚’flÁÛ‚‡ÌÌflÏ ÒÚÂÂÓÚËÔ¥‚ Ï‡-
ÒÓ‚Óª ÍÛÎ Ú̧ÛË, ÛÈÌ‡ˆ¥π˛ Ó‰ËÌÌÓ-ÔÓ·ÛÚÓ‚Ëı ÛÒÚÓª‚, ÁÏ¥-
ÌÓ˛ ÔÓÎ¥ÚË˜ÌËı Â‡Î¥È, ‰‡ÎÓ ÔÓ¯ÚÓ‚ı ‰Ó ÓÁÔÓ‚Á‡ÌÌfl ÍË-
ÁË Ì‡ˆ¥ÓÌ‡Î¸ÌÓ„Ó Ò‡ÏÓÛÒ‚¥‰ÓÏÎÂÌÌfl „ÓÏ‡‰flÌ Ö‚ÓÔË, flÍÂ
ÔÓÍË˘Ó ÌÂ ÍÓÏÔÂÌÒÓ‚‡ÌÂ ¯ËÓÍËÏ ÓÁÔÓ‚Ò˛‰ÊÂÌÌflÏ Ò‡-
ÏÓÛÒ‚¥‰ÓÏÎÂÌÌfl Â‚ÓÔÂÈÒ¸ÍÓ„Ó. ñÂ ÛÒ‚¥‰ÓÏÎÂÌÌfl Û Í‡˘Ó-
ÏÛ ‚ËÔ‡‰ÍÛ, flÍ ‚‚‡Ê‡˛Ú¸ ‰ÓÒÎ¥‰ÌËÍË, ¥ÒÌÛπ ‚ ÙÓÏ¥ Ú‡Í
Á‚‡ÌÓ„Ó «‰ÓÁ‚¥Î¸ÌÓ„Ó ÍÓÌÒÂÌÒÛÒÛ», ÚÓ·ÚÓ ‚ÌÛÚ¥¯Ì¸Óª Á„Ó-
‰Ë ÌÂ ÔÂÂ¯ÍÓ‰Ê‡ÚË ‡ÍÚË‚ÌÓ ÔÓˆÂÒ‡Ï ÔÓÎ¥ÚË˜ÌÓ„Ó È ÂÍÓ-
ÌÓÏ¥˜ÌÓ„Ó Á·ÎËÊÂÌÌfl1 .

èÓ˜‡ÒÚË ÍËÁ‡ Ò‡ÏÓÛÒ‚¥‰ÓÏÎÂÌÌfl ÁÌ‡ıÓ‰ËÚ¸ ‚Ëı¥‰ Û
ÓÁÔÓ‚Ò˛‰ÊÂÌÌ¥ Â∂¥ÓÌ‡Î¥ÒÚÒ¸ÍËı Ûı¥‚, Ì‡‚ÍÓÎÓ flÍËı Á·Ë-
‡˛Ú¸Òfl ÔËıËÎ¸ÌËÍË Ì‡ˆ¥ÓÌ‡Î¥ÒÚË˜ÌËı ˆ¥ÌÌÓÒÚÂÈ. êÂ∂¥Ó-

ІРІНА СЕМЕНЕНКО
ГРУПИ ІНТЕРЕСІВ У
ЕВРОПЕЙСЬКОМУ
СОЮЗІ:
РЕ¢ІОНАЛЬНИЙ
АСПЕКТ

èÓ·Û‰Ó‚‡ π‰ËÌÓª Ö‚ÓÔË ‚ÒÚÛÔËÎ‡ ‚ flÍ¥ÒÌÓ ÌÓ‚Û Ù‡ÁÛ.
ÇÚ¥ÎÂÌÌfl Û ÊËÚÚfl ¥¯ÂÌ¸ å‡‡ÒÚ¥ıÚÒ¸ÍÓ„Ó ‰Ó„Ó‚ÓÛ, Ô‡Í-
ÚË˜Ì‡ Ô¥‰„ÓÚÓ‚Í‡ ‰Ó ‚‚Â‰ÂÌÌfl π‰ËÌÓª Â‚ÓÔÂÈÒ¸ÍÓª ‚‡Î˛-
ÚË, Á·¥Î¸¯ÂÌÌfl ˜ËÒÎ‡ ˜ÎÂÌ¥‚ ‚¥‰ 12 ‰Ó 15 ¥ ‚ ÔÂÒÔÂÍÚË‚¥
ÔÓ‰‡Î¸¯Â ÓÁ¯ËÂÌÌfl Ö‚ÓÔÂÈÒ¸ÍÓ„Ó ëÓ˛ÁÛ, ‚ ÚÓÏÛ ˜ËÒ-
Î¥ Á‡ ‡ıÛÌÓÍ ÏÓÊÎË‚Ó„Ó ÔËÈÓÏÛ ‰ÂflÍËı ÍÓÎË¯Ì¥ı ÒÓˆ¥‡-
Î¥ÒÚË˜ÌËı Í‡ªÌ – Ú‡Í¥ ÌÓ‚¥ ÔÓÎ¥ÚË˜Ì¥ Â‡Î¥ª Ö‚ÓÔË. ìÒÂ ˆÂ
ÒÚ‡‚ËÚ¸ ÔÓÎ¥ÚËÍ¥‚, ‰ÓÒÎ¥‰ÌËÍ¥‚, „ÓÏ‡‰Ò¸ÍÛ ‰ÛÏÍÛ ÔÂÂ‰ ÌÂ-
Ó·ı¥‰Ì¥ÒÚ˛ ÔÓ-ÌÓ‚ÓÏÛ ÓÒÏËÒÎËÚË ÔÓˆÂÒË Â‚ÓÔÂÈÒ¸ÍÓ„Ó
·Û‰¥‚ÌËˆÚ‚‡.

ç‡ ÁÏ¥ÌÛ ÔÓÔÛÎflÌ¥È Û ÏËÌÛÎÓÏÛ ÚÂÓÂÚË˜Ì¥È ‰ËÒÍÛÒ¥ª
ÔÓ ÏÓ‰ÂÎ¥ ÓÁ‚ËÚÍÛ, ÔÂÂ‚‡„Û ÍÓÔÓ‡ÚË‚¥ÒÚÒ¸ÍËı ̃ Ë ÔÎ˛-
‡Î¥ÒÚË˜ÌËı ÔËÌˆËÔ¥‚ Û Ì‡‰Ì‡ˆ¥ÓÌ‡Î¸ÌÓÏÛ ·Û‰¥‚ÌËˆÚ‚¥, ‚¥‰-
ˆÂÌÚÓ‚Ëı ˜Ë ‰ÓˆÂÌÚÓ‚Ëı ÚÂÌ‰ÂÌˆ¥È ÔËÈ¯Ó‚ ‡ˆ¥ÓÌ‡Î¸-
ÌËÈ, ÔËÍÎ‡‰ÌËÈ Ô¥‰ı¥‰. ê‡ıÛ˛Ú¸ ‚Ë„Ó‰Ë ¥ ‚Ú‡ÚË ‚¥‰ Á‡Ô-
Ó‚‡‰ÊÂÌÌfl Â‚Ó‚‡Î˛ÚË, ‚¥‰ ‚ÒÚÛÔÛ ÌÓ‚Ëı ˜ÎÂÌ¥‚, Ó·’-
π‰Ì‡ÌÌfl ç¥ÏÂ˜˜ËÌË. ì ˆÂÌÚ¥ ‰ËÒÍÛÒ¥ª – ÔËÚ‡ÌÌfl ÔÓ ÌÓ‚¥
ÙÓÏË ¥ ÌÓ‚Û flÍ¥ÒÚ¸ ÛÔ‡‚Î¥ÌÌfl ÔÓÎ¥ÚË˜ÌËÏ ÔÓÒÚÓÓÏ, ̆ Ó
ÓÒÚÂ ÌÂ ÎË¯Â ‚¯Ë, ‡ÎÂ È Û„ÎË·, Á‡ ‡ıÛÌÓÍ ÓÁ¯ËÂÌÌfl
ÒÙÂË ÍÓÏÔÂÚÂÌˆ¥ª Ì‡‰Ì‡ˆ¥ÓÌ‡Î¸ÌËı Ó„‡Ì¥‚.

держави. А так можна було вiдштовхнутися вiд певної
iснуючої визначености. Гадаю, питання набагато склад-
нiше, бо, по-перше, неможливо i¶норувати той факт,
яким чином створювався СССР. Причини його розпаду
значно глибшi, анiж банальна наявнiсть союзних рес-
публiк.

По-друге, дуже багато вчених вiдзначають, що коли
доходить до сепаратизму, то найкращий засобом усу-
нути подiбнi тенденцiї – це надати ширшу автономiю тiй
областi, яка прагне вiдокремитися. Так фактично чинять
Іспанiя, Італiя, Канада тощо, намагаючись надати ре¶i-
онам, якi прагнуть вiдокремитися, ширших повнова-
жень у межах iснуючої держави. Отож, федералiзм мож-
на розглядатися i як спонуку до вiдокремлення, i як за-
сiб створити привабливiшi умови для бажаючих вiдок-
ремитися, задовiльнивши в межах федеративної дер-
жави певнi культурнi чи якiсь iншi потреби.

Окрiм того, ми бачимо, як на наших очах в межах Ук-
раїни вiдтворюється модель централiзацiї, притаманна
колись для Совєцького Союзу, хiба що замiсть ЦК КПСС
ми маємо Адмiнiстрацiю Президента, а замiсть обко-
мiв i райкомiв – державнi адмiнiстрацiї, абсолютно ло-
яльнi, конформнi, цiлковито вiдданi Президентовi на

засадах, дуже далеких вiд принципiв функцiонування
демократичної держави. Якщо зважити на те, що в по-
лiтологiчнiй лiтературi федералiзм дуже часто вважають
засобом проти наростання подiбних тенденцiй, то до-
водиться обговорювати i цю можливiсть.

Розростання централiзму супроводжується занепа-
дом того, що можна з бiльшою чи меншою умовнiстю
назвати периферiєю. Багато хто в Галичинi боїться фе-
дералiзму, ба навiть обговорення цiєї проблеми, бо ка-
жуть, що у випадку федералiзму нас, мовляв, задавлять
сильнiшi ре¶iони, якi будуть панувати у федерацiї. Вiд
початку 90-х рокiв я зберегла газетну публiкацiю з «Го-
лосу України» (за 93-й рiк), де мiститься iнформацiя, якої
у мене немає, коли йдеться про сьогоднiшнiй день.
Стаття мiстить порiвняння 6 областей з рiзних ре¶iонiв
за виробленим нацiональним доходом на душу насе-
лення i за витратами з державного бюджету на душу
населення. За першим показником Донецька область
посiдає 22-ге мiсце, Республiка Крим – 23-тє, Луган-
ська область – 24-те, Житомирська – 5-те, Львiвська –
7-ме, а Полтавська – 2-ге. А за витратами Донецька
область перебуває на 4-му, Республiка Крим – на 7-му,
Луганська область – на 3-му, Житомирська – на 4-му,
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Ì‡Î¸Ì¥ ÔÓ·ÎÂÏË Á‡‚Ê‰Ë ·ÛÎË ÍÓÏÔÓÌÂÌÚ‡ÏË Â‚ÓÔÂÈÒ¸ÍÓª
ÔÓÎ¥ÚËÍË. á‡ ÓÒÚ‡ÌÌπ ‰ÂÒflÚËÎ¥ÚÚfl ‚ Ó·¥ÚÛ ªı ÓÁ‚’flÁ‡ÌÌfl
‚Ëfl‚ËÎËÒfl ‚Úfl„ÌÛÚËÏË ÌÂ Ú¥Î¸ÍË Ï¥ÒˆÂ‚¥ ÔÓÎ¥ÚË˜Ì¥ ÂÎ¥ÚË È
ˆÂÌÚ‡Î¸Ì‡ ‡‰Ï¥Ì¥ÒÚ‡ˆ¥fl, ‡ÎÂ È ¯ËÓÍ¥ ‚ÂÒÚ‚Ë Ì‡ÒÂÎÂÌ-
Ìfl. ê¥ÒÚ ‚ÔÎË‚Û ã¥„Ë è¥‚ÌÓ˜¥ ‚ ßÚ‡Î¥ª, Ô¥‰ÚËÏÍ‡ ÔÂÂ‚‡Ê-
ÌÓ˛ ·¥Î¸¯¥ÒÚ˛ Ì‡ÒÂÎÂÌÌfl òÓÚÎ‡Ì‰¥ª ‡‚ÚÓÌÓÏ¥ÒÚÒ¸ÍËı Ì‡-
ÒÚÓª‚ (ˆÂ ÔÓÍ‡Á‡‚ ‚ÂÂÒÌÂ‚ËÈ 1997 . ÂÙÂÂÌ‰ÛÏ, Û ıÓ‰¥
flÍÓ„Ó ·ÛÎ‡ Ô¥‰ÚËÏ‡Ì‡ ¥‰Âfl ‚Ë·Ó¥‚ ‰Ó Â∂¥ÓÌ‡Î¸ÌÓ„Ó Ô‡-
Î‡ÏÂÌÚÛ, ÔËÁÌ‡˜ÂÌËı Ì‡ 1999 .), ÁÏ¥ˆÌÂÌÌfl ÔÓÎ¥ÚË˜ÌËı
ÔÓÁËˆ¥È Í‡Ú‡ÎÓÌÒ¸ÍËı Ì‡ˆ¥ÓÌ‡Î¥ÒÚ¥‚ Û ßÒÔ‡Ì¥ª, Ô¥‰ÍÎ˛˜ÂÌÌfl
Ì¥ÏÂˆ¸ÍËı ÁÂÏÂÎ¸ ‰Ó ÔËÈÌflÚÚfl ¥¯ÂÌ¸ Ì‡ ¥‚Ì¥ ¥ÌÒÚËÚÛÚ¥‚
Öë – fl‚Ë˘‡ Ó‰ÌÓ„Ó ÔÓfl‰ÍÛ. ÇÓÌË ÓÔË‡˛Ú¸Òfl Ì‡ ÒËÌÚÂÁ
ÔÓÎ¥ÚË˜ÌÓª ‚ÓÎ¥ ÔÂ‰ÒÚ‡‚ÌËÍ¥‚ Â∂¥ÓÌ‡Î¸ÌËı ÔÓÎ¥ÚË˜ÌËı
ÂÎ¥Ú ¥ Ô¥‰ÚËÏÍË ¯ËÓÍËı ‚ÂÒÚ‚ Ì‡ÒÂÎÂÌÌfl. ñ¥Í‡‚Ó, ˘Ó,
Á‡ ‰‡ÌËÏË ÓÔËÚÛ‚‡Ì¸, ̃ ‡ÒÚÍ‡ Â‚ÓÔÂÈˆ¥‚, ̆ Ó ÒÔ¥‚‚¥‰ÌÓÒflÚ¸
ÒÂ·Â Á ∂ÂÓ„‡Ù¥˜ÌÓ˛ ÒÔ¥Î¸ÌÓÚÓ˛ (Â∂¥ÓÌ, Ï¥ÒˆÂ‚¥ÒÚ¸), flÍ‡
ÌÂ ÒÔ¥‚Ô‡‰‡π Á ÚÂËÚÓ¥π˛ Í‡ªÌË, ÔÂÂ‚Ë˘Ûπ 90%2 .

é‰Ì‡Í ‡‰ËÍ‡Î¸ÌÓ-ÒÂÔ‡‡ÚËÒÚÒ¸Í¥ ÚÂÌ‰ÂÌˆ¥ª Ì‡fl‚Ì¥
‚ÒÂ-Ú‡ÍË Û ÏÂÌ¯ÓÒÚ¥ Â‚ÓÔÂÈÒ¸ÍËı Â∂¥ÓÌ¥‚. ñÂÌÚ‡Î¸Ì¥
Ûfl‰Ë, ÔÓÎ¥ÚË˜Ì¥ ÒËÎË, „ÓÏ‡‰Ò¸Í‡ ‰ÛÏÍ‡ ¯ÛÍ‡˛Ú¸ ¯ÎflıË
‚Ë¥¯ÂÌÌfl ÔÓ·ÎÂÏ, ÔÓÓ‰ÊÂÌËı Â∂¥ÓÌ‡Î¸ÌÓ˛ Ò‡ÏÓ·ÛÚ-
Ì¥ÒÚ˛ (flÍ ¥ Ò‡ÏÓ·ÛÚÌ¥ÒÚ˛ ÂÏ¥∂‡ÌÚ¥‚ ¥Á Í‡ªÌ íÂÚ¸Ó„Ó Ò‚¥-

ÚÛ, ‡ ÚÂÔÂ ¥ ñÂÌÚ‡Î¸ÌÓª Ö‚ÓÔË), ‚ ÛÒÎ¥ „ÓÏ‡‰flÌÒ¸ÍÓ„Ó
ÒÛÒÔ¥Î¸ÒÚ‚‡. üÍ ‚¥‰ÁÌ‡˜‡π ß.ß‚‡ÌÓ‚, «Ò‡Ï Â∂¥ÓÌ‡Î¥ÁÏ Û Ö‚-
ÓÔ¥ Ì‡·Û‚‡π ‚ÊÂ ÌÂ ÔÓ‚ÂıÓ‚Ó„Ó ¥ÒÚÓËÍÓ-ÂÎ¥„¥ÈÌÓ„Ó, ‡
Ì‡È„ÎË·ËÌÌ¥¯Ó„Ó Ì‡ÔÓ‚ÌÂÌÌfl, ÒÛÚÚ˛ flÍÓ„Ó π ¥‚ÂÌ¸ Â∂¥Ó-
Ì‡Î¸ÌÓ„Ó ÓÁ‚ËÚÍÛ ¥ ÒÔ¥‚‚¥‰ÌÓ¯ÂÌÌfl ÔÓÚÂ· ¥ ÂÒÛÒ¥‚ ÓÍ-
ÂÏËı Â∂¥ÓÌ¥‚ ÔË ÓÁ‚’flÁ‡ÌÌ¥ ÒÓˆ¥‡Î¸ÌÓ-ÂÍÓÌÓÏ¥˜ÌËı ÔÓ·-
ÎÂÏ, ˘Ó ÒÚÓflÚ¸ ÔÂÂ‰ ÌËÏË»3 .

êÖ¢ßéçÄãúçàâ îÄäíéê ì èéãßíàñß Öë
ì ÒÍÎ‡‰¥ 15 Í‡ªÌ Öë Ì‡Î¥˜ÛπÚ¸Òfl ÔÓÌ‡‰ 160 Â∂¥ÓÌ¥‚.

ßÚ‡Î¥fl, ßÒÔ‡Ì¥fl, ÅÂÎ¸„¥fl Ú‡ Ä‚ÒÚ¥fl Ï‡˛Ú¸ Û Ò‚ÓπÏÛ ÒÍÎ‡‰¥
Â∂¥ÓÌË Á ÚËÏ ̃ Ë ¥Ì¯ËÏ ÒÚÛÔÂÌÂÏ ‡‰Ï¥Ì¥ÒÚ‡ÚË‚ÌÓ–ÔÓÎ¥ÚË˜-
ÌÓª ‡‚ÚÓÌÓÏ¥ª. èÓfl‰ ¥Á ÌËÏË π ¥ÒÚÓË˜ÌÓ ÒÙÓÏÓ‚‡Ì¥ Â∂¥Ó-
ÌË, flÍ¥ ÔÓÍË ˘Ó ÌÂ Ï‡˛Ú¸, Û Ú¥Ï ˜ËÒÎ¥ È ÛÌ‡ÒÎ¥‰ÓÍ ‡ÍÚË‚ÌÓª
ÔÓÚË‰¥ª ˆÂÌÚ‡Î¸ÌÓª ‚Î‡‰Ë, Ì‡‚¥Ú¸ Ó·ÏÂÊÂÌÓª ÔÓÎ¥ÚË˜ÌÓª
‡‚ÚÓÌÓÏ¥ª, flÍ, Ì‡ÔËÍÎ‡‰, Û ÇÂÎËÍÓ·ËÚ‡Ì¥ª.

êËÏÒ¸ÍËÈ ‰Ó„Ó‚¥ ÌÂ ÔÂÂ‰·‡˜‡‚ ÔflÏÓ„Ó ÔÂ‰ÒÚ‡‚ÌËˆ-
Ú‚‡ Â∂¥ÓÌ‡Î¸ÌËı ¥ Ï¥ÒˆÂ‚Ëı ¥ÌÚÂÂÒ¥‚ Ì‡ ¥‚Ì¥ ëÔ¥‚ÚÓ‚‡ËÒ-
Ú‚‡4 . á‡‚‰‡ÌÌfl Á‡ıËÒÚÛ ¥ÌÚÂÂÒ¥‚ Â∂¥ÓÌ¥‚, ÓÁÓ·ÍË Â∂¥Ó-
Ì‡Î¸ÌÓª ÔÓÎ¥ÚËÍË ÔÓÍÎ‡‰‡ÎËÒfl Ì‡ Ì‡ˆ¥ÓÌ‡Î¸Ì¥ ‰ÂÊ‡‚Ë.
Ö‚ÓÔÂÈÒ¸ÍËÈ ÙÓÌ‰ Â∂¥ÓÌ‡Î¸ÌÓ„Ó ÓÁ‚ËÚÍÛ (Öîêê) ·Û‚
ÒÚ‚ÓÂÌËÈ ÎË¯Â ‚ 1975 ., ¥ ‰Ó 1988 . ÍÓ¯ÚË ‚¥‰ÔÓ‚¥‰ÌÓ ‰Ó

Львiвська – на 21-му, а Полтавська – на 6-му мiсцi. Те,
що ми не маємо актуальної iнформацiї на цю тему, те,
що я не знаю, де її взяти сьогоднi, – усе це свiдчить про
те, що ми, як i за совєцьких часiв, живемо в суспiльствi
закритої iнформацiї.

Ми боїмося того, чого боятися не повиннi. По-пер-
ше, треба оволодiти цiєю iнформацiєю, а, по-друге,
треба мiркувати i про федералiзм, i про все, що зав-
годно, прораховуючи усi можливi наслiдки наперед. Я
гадаю, економiсти здатнi це зробити. Нам здається, що
Донбас – це дуже могутнiй ре¶iон, але водночас вiн най-
менш перспективний ре¶iон з точки зору майбутнього
розвитку. І якщо держава комусь i буде допомагати, то
насамперед Донбасу. В Конституцiї федеративної Нi-
меччини зафiксована i проводиться на дiлi полiтика ви-
рiвнювання економiчних можливостей ре¶iонiв. Така по-
лiтика мусить проводитись i в Українi, але усi компонен-
ти її повиннi бути попередньо фахово розписанi: якщо
є надлишок доходiв, то вони певним чином перероз-
подiляються, але не так, як це комусь заманеться, або
на користь тих, хто бiльше страйкує i бiльше вимагає.

Згаданi мною ар¶ументи на користь федералiзму, є,
по сутi, ар¶ументами на користь децентралiзацiї, що не

обов’язково закладає передумову федералiзму. Децен-
тралiзацiя – ширше поняття, вона може втiлюватися в
рiзнiй формi. Тi, хто виступають проти федералiзму в
нашiй державi, дуже часто говорять про можливiсть iн-
ших форм децентралiзацiї. Отож, я переходжу до спiв-
вiдношення федералiзму i демократiї.

Кiлька слiв про централiзацiю та її спiввiдношення з
демократiєю. Полiтична теорiя стверджує, що будь-яка
влада, якщо вона не має жодних перешкод при здiй-
сненнi шляхетних функцiй в iнтересах суспiльства, не
забуває i про себе, а, маючи тенденцiю до розширення
власних повноважень, починає дедалi бiльше працю-
вати на саму себе. І якщо цю тенденцiю не загальмува-
ти, то вона неодмiнно переросте в узурпацiю влади.

Елементи узурпацiї спостерiгаються в Українi на кож-
ному кроцi. Йдеться про нiде не записанi повноважен-
ня, якi люди привласнюють собi, виступаючи носiями
влади вiд природи. Европа зiткнулася з питанням узур-
пацiї влади у XVII-XVIII, ба навiть XVI-му столiттi – у добу
панування абсолютних монархiй. Саме у вiдповiдь на
дiї узурпаторiв, якi, з одного боку консолiдували в ба-
гатьох випадках европейськi нацiї, а з iншого боку – доп-
ровадили марнотратство до крайнiх меж. Із простолю-

УКРАЇНСЬКИЙ
ФЕДЕРАЛІЗМ:

ПОЛІТИЧНІ
АСПЕКТИ
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Í‚ÓÚ ‚Ë‰¥ÎflÎËÒfl ‚ ÓÁÔÓfl‰ÊÂÌÌfl Ì‡ˆ¥ÓÌ‡Î¸ÌËı Ûfl‰¥‚. ñ¥
ÍÓ¯ÚË Ï‡ÎË ÒÍÂÓ‚Û‚‡ÚËÒfl ‚ Ì‡ÈÏÂÌ¯ ÓÁ‚ËÌÛÚ¥ Â∂¥ÓÌË.
é‰Ì‡Í ÔÓÚfl„ÓÏ 10 ÓÍ¥‚ Ô¥ÒÎfl ÒÚ‚ÓÂÌÌfl ÙÓÌ‰Û ÓÁË‚ Û
ÚÂÏÔ‡ı ÁÓÒÚ‡ÌÌfl ·‡„‡ÚËı ¥ ·¥‰ÌËı Â∂¥ÓÌ¥‚ ÔÓ‰Ó‚ÊÛ‚‡‚
Á·¥Î¸¯Û‚‡ÚËÒfl; Â∂¥ÓÌ‡Î¸Ì‡ ÔÓÎ¥ÚËÍ‡ Öë, Á‡‰ÛÏ‡Ì‡ flÍ ¥Ì-
ÒÚÛÏÂÌÚ Ô¥‰Úfl„Û‚‡ÌÌfl ‚¥‰ÒÚ‡ÎËı ‡ÈÓÌ¥‚ Ö‚ÓÔË, ‚Ëfl‚Ë-
Î‡Òfl Ï‡ÎÓÂÙÂÍÚË‚ÌÓ˛.

ì 80-Ú¥ ÓÍË Â∂¥ÓÌ‡Î¸Ì¥ ÔÓ·ÎÂÏË ÓÔËÌËÎËÒfl ‚ ˆÂÌÚ¥
Û‚‡„Ë Ó„‡Ì¥‚ Öë. ñÂ ·ÛÎÓ ÔÓ‚’flÁ‡ÌÓ, Á Ó‰ÌÓ„Ó ·ÓÍÛ, Á ÓÒ-
ÚÓÏ Â∂¥ÓÌ‡Î¸ÌËı ‰ËÒÔÓÔÓˆ¥È ¥ Á·¥Î¸¯ÂÌÌflÏ Úfl„‡fl Â∂¥Ó-
Ì‡Î¸ÌËı ÔÓ·ÎÂÏ Û Á‚’flÁÍÛ Á ÔËÈÌflÚÚflÏ ÌÓ‚Ëı ˜ÎÂÌ¥‚, ‡ Á
¥Ì¯Ó„Ó – Á ‡ÍÚË‚¥Á‡ˆ¥π˛ Ò‡ÏËı Â∂¥ÓÌ¥‚ flÍ ‡ÍÚÓ¥‚ Â‚ÓÔÂÈ-
Ò¸ÍÓª ÔÓÎ¥ÚË˜ÌÓª ÒˆÂÌË. Ç ¥ÌÒÚËÚÛÚ‡ı Öë Â∂¥ÓÌ‡Î¸Ì‡ ÔÓÎ¥-
ÚËÍ‡ ·ÛÎ‡ ‚ËÁÌ‡Ì‡ Ô¥ÓËÚÂÚÌËÏ Ì‡ÔflÏÓÏ ÒÔ¥Î¸ÌËı ÁÛÒËÎ¸.

é‰Ì‡Í ÔÓ ÓÁÓ·ÍÛ Á‡„‡Î¸ÌÓÂ‚ÓÔÂÈÒ¸ÍÓª Â∂¥ÓÌ‡Î¸-
ÌÓª ÔÓÎ¥ÚËÍË (¥ Ì‡‚’flÁÛ‚‡ÌÌfl ªª Á‚ÂıÛ Â∂¥ÓÌ‡Ï) ÌÂ È‰ÂÚ¸Òfl.
í‡ÍÂ Á‡‚‰‡ÌÌfl ÌÂ Ô¥‰ ÒËÎÛ Ó„‡Ì‡Ï Öë Ì‡ ‰‡ÌÓÏÛ ÂÚ‡Ô¥ ¥Ì-
ÚÂ∂‡ˆ¥ª, ‡ ÈÓ„Ó ÔÓÒÚ‡ÌÓ‚Í‡ ÓÁÌ‡˜‡Î‡ ·Ë ÔflÏËÈ Ì‡ÒÚÛÔ Ì‡
Ì‡ˆ¥ÓÌ‡Î¸Ì¥ ÒÛ‚ÂÂÌ¥ÚÂÚË ¥ Ô‡„ÌÂÌÌfl ·‡„‡Ú¸Óı Â∂¥ÓÌ¥‚ ‰Ó
Ò‡ÏÓÒÚ¥ÈÌÓÒÚË.

ì 1988 . ·ÛÎË ÒÍÓÂÍÚÓ‚‡Ì¥ ÔËÌˆËÔË ÓÁÔÓ‰¥ÎÛ Ù¥Ì‡Ì-
ÒÛ‚‡ÌÌfl Â∂¥ÓÌ¥‚ ¥ Â∂¥ÓÌ‡Î¸ÌËı ÔÓ·ÎÂÏ. ÑÎfl Á·¥Î¸¯ÂÌÌfl

‚¥‰‰‡˜¥ ‚ÍÎ‡‰Ë ·ÛÎË ÒÍÓÌˆÂÌÚÓ‚‡Ì¥ Ì‡ ÌËÁˆ¥Ì‡ÔflÏ¥‚: ‰Ó-
ÔÓÏÓ„Ë Ì‡ÈÏÂÌ¯ ÓÁ‚ËÌÛÚËÏ Â∂¥ÓÌ‡Ï (ÍËÚÂ¥È – ‰Óı¥‰ Ì‡
‰Û¯Û Ì‡ÒÂÎÂÌÌfl ÏÂÌ¯Â 75% ÒÂÂ‰Ì¸Ó„Ó ÔÓ Öë) ¥ ÚÂËÚÓ¥-
flÏ, ‰Â Á‰¥ÈÒÌ˛πÚ¸Òfl ÔÓÏËÒÎÓ‚‡ ÍÓÌ‚ÂÒ¥fl (Á ‚¥‰ÒÓÚÍÓÏ
·ÂÁÓ·¥ÚÚfl, ‚Ë˘ËÏ ‚¥‰ ÒÂÂ‰Ì¸Ó„Ó ÔÓ Öë), Ô¥‰ÚËÏÍË ‰Ó‚-
„ÓÒÚÓÍÓ‚Ëı ÔÓÂÍÚ¥‚ ÒÍÓÓ˜ÂÌÌfl ·ÂÁÓ·¥ÚÚfl, ‚ ÚÓÏÛ ˜ËÒÎ¥
ÏÓÎÓ‰¥ÊÌÓª ÂÙÓÏË Á‡„‡Î¸ÌÓª Ò¥Î¸Ò¸ÍÓ„ÓÒÔÓ‰‡Ò¸ÍÓª ÔÓ-
Î¥ÚËÍË5 . ç‡ Ò¸Ó„Ó‰Ì¥ ÍÓ¯ÚË ÓÁÔÓ‰¥Îfl˛Ú¸Òfl Á„¥‰ÌÓ Á ÔÓ‰¥-
ÎÓÏ ÛÒ¥ı Â‚ÓÂ∂¥ÓÌ¥‚ Ì‡ ÚË „ÛÔË: Á¥ ÒÎ‡·ÓÓÁ‚ËÌÛÚÓ˛
ÂÍÓÌÓÏ¥˜ÌÓ˛ ÒÚÛÍÚÛÓ˛, Á Ú‡‰Ëˆ¥ÈÌÓ˛ ÔÓÏËÒÎÓ‚¥ÒÚ˛ ¥
Á ÂÍÓÌÓÏ¥ÍÓ˛, ˘Ó ‰ËÌ‡Ï¥˜ÌÓ ÓÁ‚Ë‚‡πÚ¸Òfl.

ÑÛ„ËÈ Ì‡ÔflÏ Â∂¥ÓÌ‡Î¸ÌÓª ÔÓÎ¥ÚËÍË – Ô¥‰ÚËÏÍ‡ ¥Á-
ÌÓ„Ó Ó‰Û ÔÓÂÍÚ¥‚ Â∂¥ÓÌ‡Î¸ÌÓª ¥ÌÚÂ∂‡ˆ¥ª, ÁÏ¥ˆÌÂÌÌfl Ï¥Ê-
Â∂¥ÓÌ‡Î¸ÌËı ÏÂÂÊÂ‚Ëı ÒÚÛÍÚÛ ‚ ¥ÌÚÂÂÒ‡ı ÒÚËÏÛÎ˛‚‡Ì-
Ìfl ¥ÌÚÂ∂‡ˆ¥ÈÌËı ÔÓˆÂÒ¥‚ Ì‡ Ì‡ˆ¥ÓÌ‡Î¸ÌÓÏÛ È ÒÛ·Ì‡ˆ¥Ó-
Ì‡Î¸ÌÓÏÛ ¥‚Ìflı.

çÄ òãüïì Ñé «íêÖíúéÉé êßÇçü» ÇãÄÑà?
ì 80-Ú¥ ÓÍË ÂÍÓÌÓÏ¥˜ÌÓ ÁÌ‡˜ËÏ¥ Â∂¥ÓÌË, ÔÂÂ‰Ó‚Ò¥Ï ¥Á

˜ËÒÎ‡ Ì¥ÏÂˆ¸ÍËı ÁÂÏÂÎ¸, ÔÓÛ¯ËÎË ÔËÚ‡ÌÌfl ÔÓ Ò‚Ó˛ ·ÂÁ-
ÔÓÒÂÂ‰Ì˛ Û˜‡ÒÚ¸ Û ‚Ë¥¯ÂÌÌ¥ ÔÓ·ÎÂÏ, ̆ Ó ªı ÒÚÓÒÛ˛Ú¸Òfl,
Ì‡ ¥‚Ì¥ Öë. í‡Í¥ ‚ËÏÓ„Ë ÓÚËÏ‡ÎË ¯ËÓÍÛ Ô¥‰ÚËÏÍÛ „Ó-
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дом тодi нiхто не рахувався, що призвело, зрештою, до
революцiї.

Дiї узурпаторiв ретельно аналiзували їхнi сучасники-
фiлософи. В просвiтницькiй лiтературi найбiльше уваги
придiлено подоланню тенденцiї до узурпацiї влади. Було
винайдено, так би мовити, два механiзми, вжитi в за-
хiдних країнах. Один вам добре вiдомий – розподiл гi-
лок влади, другий – децентралiзацiя. Про розподiл я нi-
чого тут не казатиму, бо це не стосується нашої теми.

А коли йдеться про децентралiзацiю, то перший ви-
падок її гарного, досконалого застосування показують
Сполученi Штати Америки. Децентралiзацiя була, з од-
ного боку, наслiдком того, що Штати вiд самого почат-
ку утворилися як окремi колонiї англiйської Корони, пiз-
нiше об’єднанi в єдиний Союз. Але над механiзмом де-
централiзацiї, над способом органiзацiї держави пра-
цювали кращi тогочаснi мислителi Америки. Я вважаю,
що вони досягли великого успiху в тому, що витворили.

Вiдвiдавши у 30-х роках XIX столiття Америку, Алек-
сiс де Токвiль був захоплений способом управлiння,
який випрацювало американське суспiльство. На сто-
рiнцi 83-iй перекладу його прекрасної книги «Про де-
мократiю в Америцi» починається роздiл про децентра-

лiзацiю. Вiн наче написаний для сьогоднiшньої Украї-
ни.

Спостерiгаючи американську дiйснiсть, Токвiль дiй-
шов висновку про два способи централiзацiї i децент-
ралiзацiї. Урядова централiзацiя неминуча, без неї жод-
на держава не вистоїть. Пiд урядовою централiзацiєю
вiн розумiв полiтичну централiзацiю, тобто вирiшення
полiтичних, ¶лобальних у масштабах держави питань.

А от адмiнiстративна централiзацiя шкодить суспiль-
ству. Токвiль наводить надзвичайно цiкавi приклади та-
кої шкоди в тогочасних европейських країнах. Вiн каже,
що коли урядова централiзацiя поєднується з адмiнiс-
тративною, то вона привчає людей цiлком i завжди вiд-
мовлятися вiд проявiв власної волi, привчає коритися,
причому не раз, i не з приводу якогось одного конкрет-
ного питання, а в усьому i завше. Централiзацiя адмi-
нiстративної влади, пише Токвiль, здатна тiльки драту-
вати людей, якi цiй владi пiдлягають, бо вона постiйно
прагне послабити в них громадський дух.

Описуючи систему правлiння окремого штату, вiн
каже, що, з одного боку, досягненням американської
системи управлiння є те, що законодавчу владу нiхто
не обмежує, тобто, не iснує жодного органу, який може
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Ï‡‰Ò¸ÍÓÒÚË. í‡Í, ÍÓÊÌ¥ ÚÓπ ¥Á ˜ÓÚË¸Óı ÓÔËÚ‡ÌËı (77%)
‚ËÒÎÓ‚ËÎËÒfl Á‡ Û˜‡ÒÚ¸ Â∂¥ÓÌ¥‚ Û ÙÓÏÛ‚‡ÌÌ¥ Ú‡ ‚Ú¥ÎÂÌÌ¥ Û
ÊËÚÚfl ÔÓÎ¥ÚËÍË Öë.

áÓÒÚ‡ÌÌfl ÒÚÛ·Ó‚‡ÌÓÒÚË «Â∂¥ÓÌ‡Î¸ÌËÏ ‚ËÏ¥ÓÏ»
ÔÓ·ÎÂÏ Â‚ÓÔÂÈÒ¸ÍÓª ¥ÌÚÂ∂‡ˆ¥ª ÒÂÂ‰ ÔÓÎ¥ÚË˜ÌËı ÂÎ¥Ú,
ÔÂ‰ÒÚ‡‚ÌËÍ¥‚ ¥ÁÌËı „ÛÔ ¥ÌÚÂÂÒ¥‚ ¥ ‚ ÒÛÒÔ¥Î¸ÒÚ‚¥ Á‡„‡-
ÎÓÏ ·ÛÎÓ ÔÓ‚’flÁ‡ÌÂ ¥Á ÁÓÒÚ‡˛˜ËÏ ÛÒ‚¥‰ÓÏÎÂÌÌflÏ ÔÓ·-
ÎÂÏË ‰ÂÙ¥ˆËÚÛ ‰ÂÏÓÍ‡Ú¥ª ‚ ÔÓˆÂÒ¥ ÔËÈÌflÚÚfl ¥¯ÂÌ¸ Ì‡
¥‚Ì¥ Öë. çÂÁ‚‡Ê‡˛˜Ë Ì‡ ¯ËÓÍÂ Ó·„Ó‚ÓÂÌÌfl ÔËÚ‡Ì¸,
ÔÓ‚’flÁ‡ÌËı ¥Á ÌÂÓ·ı¥‰Ì¥ÒÚ˛ ÓÁ¯ËÂÌÌfl ÔÓ‚ÌÓ‚‡ÊÂÌ¸ Ö‚-
ÓÔ‡Î‡ÏÂÌÚÛ ¥ Ó·‡ÌËı ‰Ó Ì¸Ó„Ó ÔflÏËÏ „ÓÎÓÒÛ‚‡ÌÌflÏ
ÔÂ‰ÒÚ‡‚ÌËÍ¥‚, ÍÎ˛˜Ó‚¥ ¥¯ÂÌÌfl, flÍ ¥ ‡Ì¥¯Â, ÔËÈÏ‡ÎËÒfl
ÍÛÎÛ‡ÌÓ. êÂ∂¥ÓÌË ‚ÓÎÓ‰¥ÎË ‰ÛÊÂ ÒÍÓÏÌËÏË ‚‡ÊÂÎflÏË ÌÂ
Ú¥Î¸ÍË ‚ÔÎË‚Û Ì‡ ÔÓˆÂÒ ÔËÈÌflÚÚfl ¥¯ÂÌ¸, ‡ÎÂ È ÔÓÒÚÓ
‰Ó‚Â‰ÂÌÌfl ‰Ó ¥ÌÒÚËÚÛÚ¥‚ Öë Ò‚Óªı ÚÓ˜ÓÍ ÁÓÛ. åÓÊÎË‚ÓÒÚ¥
Ò‡ÏÓÒÚ¥ÈÌÓª Û˜‡ÒÚË Â∂¥ÓÌ¥‚ Û ÓÁ‚’flÁ‡ÌÌ¥ ÔÓ·ÎÂÏ Ì‡ ¥‚Ì¥
ëÔ¥‚ÚÓ‚‡ËÒÚ‚‡ ‚ËÁÌ‡˜‡ÎËÒfl ÔÂÂ‰Ó‚Ò¥Ï ı‡‡ÍÚÂÓÏ ‰Ó-
ÏÓ‚ÎÂÌÓÒÚË Á¥ Ò‚ÓªÏ Ûfl‰ÓÏ.

ç‡È·¥Î¸¯Ëı ÛÒÔ¥ı¥‚ Û ÁÏ¥ˆÌÂÌÌ¥ Ò‚Óπª Ò‡ÏÓÒÚ¥ÈÌÓª ÔÓÎ¥-
ÚË˜ÌÓª ÓÎ¥ ‰Ó·ËÎËÒfl ÁÂÏÎ¥ ç¥ÏÂ˜˜ËÌË. ÇÎ‡ÒÌÂ ‚ÓÌË È ‚ËÒ-
ÚÛÔËÎË ¥Ì¥ˆ¥‡ÚÓ‡ÏË Û ÙÓÏÛ‚‡ÌÌ¥ «ÚÂÚ¸Ó„Ó ¥‚Ìfl» ‚Î‡‰Ë
(Â∂¥ÓÌ‡Î¸ÌÓ„Ó ÔÓfl‰ ¥Á Ì‡‰Ì‡ˆ¥ÓÌ‡Î¸ÌËÏ ¥ Ì‡ˆ¥ÓÌ‡Î¸ÌËÏ)

Á ‚‡ÊÎË‚ËÏ ÍÓÎÓÏ ÔÓ‚ÌÓ‚‡ÊÂÌ¸. ëÚ‚ÓÂÌÌfl Û ‚¥‰ÔÓ‚¥‰ÌÓÒÚ¥
Á ¥¯ÂÌÌflÏ å‡‡ÒÚ¥ıÚÒ¸ÍÓ„Ó ‰Ó„Ó‚ÓÛ äÓÏ¥ÚÂÚÛ Â∂¥ÓÌ¥‚ Öë
(Á‡ Á‡ÁÍÓÏ ÖÍÓÌÓÏ¥˜ÌÓ„Ó È ÒÓˆ¥‡Î¸ÌÓ„Ó ÍÓÏ¥ÚÂÚÛ Öë, flÍËÈ
ÌÂ Ï‡π ÔÓ‚ÌÓ‚‡ÊÂÌ¸ ÔËÈÏ‡ÚË ¥¯ÂÌÌfl) ÎË¯Â ÔÓ˜‡ÒÚË Á‡-
‰Ó‚¥Î¸ÌËÎÓ ˆ¥ Á‡Á¥ı‡ÌÌfl. é‰Ì‡Í, flÍ ‚‚‡Ê‡π Ì¥ÏÂˆ¸ÍËÈ ‰ÓÒ-
Î¥‰ÌËÍ, ÔÂ‰ÒÚ‡‚ÌËÍË Á‡ˆ¥Í‡‚ÎÂÌËı ÁÂÏÂÎ¸ ÓÁ„Îfl‰‡ÎË ÈÓ„Ó
flÍ ÔÂ¯ËÈ ÍÓÍ Ì‡ ¯ÎflıÛ ÒÚ‚ÓÂÌÌfl ‰Ó êÂ∂¥ÓÌ‡Î¸ÌÓª Ô‡Î‡-
ÚË Á ÒÛÚÚπ‚ËÏ ÍÓÎÓÏ ÔÓ‚ÌÓ‚‡ÊÂÌ¸6 .

äÓÏ¥ÚÂÚ Á‡‰ÛÏ‡ÌËÈ flÍ ‡ÂÌ‡ Á¥ÒÚ‡‚ÎÂÌÌfl ‰ÛÏÓÍ Â∂¥Ó-
Ì¥‚ ¥ ‰Îfl ÍÓÌÒÛÎ Ú̧‡ˆ¥È Á ÔÓ·ÎÂÏ, ̆ Ó ªı ÒÚÓÒÛ˛Ú¸Òfl. ÇÎ‡ÒÌÂ
ÈÓ„Ó ÙÓÏÛ‚‡ÌÌfl ÏÓÊÌ‡ ÓÁ„Îfl‰‡ÚË flÍ Á‡ÍÎËÍ ‰Ó ¥ÌÒÚËÚÛÚ¥‚
Öë ÔÓÒÚ¥ÈÌÓ ÚËÏ‡ÚË Â∂¥ÓÌ‡Î¸Ì¥ ÔÓ·ÎÂÏË ‚ ÔÓÎ¥ Û‚‡„Ë.

ç‡‰¥ª Ó‰ÌËı ¥ ÔÓ·Ó˛‚‡ÌÌfl ¥Ì¯Ëı ̆ Ó‰Ó ÏÓÊÎË‚ÓÒÚË ÔÓ-
Úfl„Û‚‡ÌÌfl ̃ ÂÂÁ äÓÏ¥ÚÂÚ ¥‰ÂÈ Â∂¥ÓÌ‡Î¸ÌÓª ‡‚ÚÓÌÓÏ¥ª È ÛÁÛ-
Ô‡ˆ¥ª Â∂¥ÓÌ‡ÏË ÔÓ‚ÌÓ‚‡ÊÂÌ¸ „Ó‚ÓËÚË ‚¥‰ ¥ÏÂÌ¥ Ò‚Óªı ‰Â-
Ê‡‚ (ˆÂ Ô‡‚Ó ‚ ßÒÔ‡Ì¥ª, Ì‡ÔËÍÎ‡‰, ‚Ë·Ó˛˛Ú¸ Å‡ÒÂÎÓÌ‡
¥ ëÂ‚¥Î¸fl Á ªıÌ¥ÏË Ì‡È‚ÔÎË‚Ó‚¥¯ËÏË ÔÓÎ¥ÚË˜ÌËÏË ÂÎ¥Ú‡ÏË)
ÔÓÍË ˘Ó ·ÂÁÔ¥‰ÒÚ‡‚Ì¥. äÓÏ¥ÚÂÚ Â∂¥ÓÌ¥‚ ‡Ê Ì¥flÍ ÌÂ Ï‡π Ô‡-
‚‡ ÓÁÓ·ÎflÚË ÏÓ‰ÂÎ¥ Â∂¥ÓÌ‡Î¸ÌÓ„Ó ÓÁ‚ËÚÍÛ Ö‚ÓÔË ˜Ë
‚Ú¥Î˛‚‡ÚË Û ÊËÚÚfl Ò‡ÏÓÒÚ¥ÈÌÛ ÔÓÎ¥ÚË˜ÌÛ Î¥Ì¥˛.

üÍ ‚‚‡Ê‡π ‡‚ÚÓËÚÂÚÌËÈ ‡Ì∂Î¥ÈÒ¸ÍËÈ ‰ÓÒÎ¥‰ÌËÍ ÔÓ·-
ÎÂÏ Â‚ÓÔÂÈÒ¸ÍÓ„Ó ·Û‰¥‚ÌËˆÚ‚‡ ä.å¥‰‰ÎÏ‡Ò, «Ú‡ÌÒÔÓÌÛ‚‡-

завадити їхнiм дiям – анi привiлеї, анi недоторканiсть
мiсцевих властей, анi особистi впливи, анi навiть авто-
ритет розуму, – бо законодавцi є представниками бiль-
шости, якi претендують на те, що лише вони є єдиним
носiєм сукупного розуму. У цьому сенсi – каже Токвiль
– урядова централiзацiя є благом.

При вiдсутностi адмiнiстративної централiзацiї люди
самi вирiшують чимало проблем, яких вони в iнших дер-
жавах не вирiшують (бо вони покладенi на адмiнiстра-
цiю). Завдяки цьому розвивається i мiцнiє громадський
дух Америки.

Читаючи цей i багато iнших подiбних текстiв, я прига-
дувала нашу систему врядування, мiркувала, до чого
зараз зведенi мiськi ради. Пригадую, на минулорiчних
виборах [до Верховної Ради] пан А.Садовий, з яким ми
разом перед виборцями виступали, скаржився, якi не-
щаснi мiськi депутати. Що вони можуть? Вiдомо, що ад-
мiнiстрацiя дiє погано, коли йдеться про певнi конкретнi
питання. А вони маленькi, нiбито, люди, що вони мо-
жуть? Так само я знаю багато прикладiв i з практики об-
ласної ради. Депутати поговорили i розiйшлися, бо є
адмiнiстрацiя, яка уособлює реальну владу. У виступi па-
на А.Садового мене вразило, що вiн протиставляв вла-

ду (адмiнiстрацiю) i депутатiв (представницькi структу-
ри). Депутати i є владою, вони мусять бути владою. Пот-
рiбно так вiдпрацювати систему, щоб вони були владою.
Це, звичайно, трагiчно, що депутати мiсцевих Рад не по-
чувають себе владою, бо система самоврядування
просто не працює, i ми можемо говорити про централi-
зацiю влади лише у сенсi президентської вертикалi й
повного пiдпорядкування їй усiх iнших органiв.

Отже, з одного боку, потрiбен певний рiвень централi-
зацiї, з iншого боку, потрiбне розширення можливостей
децентралiзацiї i на ре¶iональному, i на мiсцевому рiвнi. У
спецiальнiй галузевiй лiтературi, наприклад, юридичнiй,
полiтологiчнiй, видiляють як галузь теорiю управлiння,
вдаючись до дуже рiзних типiв класифiкацiї централiзацiї
та децентралiзацiї, використовуючи рiзну термiнологiю.

Менi дуже сподобалась класифiкацiя типiв централi-
зацiї, запропонована Івасакi Мiкiко, який пише про по-
лiтичну децентралiзацiю, адмiнiстративну децентралiза-
цiю i деконцентрацiю. У будь-якiй країнi влада не зосе-
реджена тiльки у центрi. До речi, у нас iще кажуть «дер-
жава», замiсть сказати «центр». Це мене дуже обурює,
позаяк усi ми також належимо до держави Україна, а
коли у мiркуваннях про «державу» йдеться лише про
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ÚË Â∂¥ÓÌ‡Î¸Ì¥ ÏÓ‰ÂÎ¥ ÓÁ‚ËÚÍÛ Á Ó‰ÌÓ„Ó Ì‡ˆ¥ÓÌ‡Î¸ÌÓ„Ó ÍÓÌ-
ÚËÌÂÌÚÛ ‚ ¥Ì¯ËÈ ¥ ÒÔÓ·Û‚‡ÚË Á Å˛ÒÒÂÎfl ÙÓÏÛ‚‡ÚË Â∂¥Ó-
Ì‡Î¸ÌÛ ÔÓÎ¥ÚËÍÛ ‚ ÛÏÓ‚‡ı ÌÂÒÚ¥ÈÍÓª Ì‡ˆ¥ÓÌ‡Î¸ÌÓª ¥‚ÌÓ‚‡„Ë
– ˆÂ Ì‡È‚¥Ì¥¯ËÈ ¯Îflı ‰Ó·ËÚËÒfl ‚¥‰˜ÛÊÂÌÌfl „ÓÏ‡‰Ò¸ÍÓª
‰ÛÏÍË È ÔÓÁ·ÛÚËÒfl ªª Ô¥‰ÚËÏÍË Û ÒÔ‡‚¥ ÒÚ‚ÓÂÌÌfl π‰ËÌÓª
Ö‚ÓÔË»7 , ÔÓÁ‡flÍ ‰¥ª Å˛ÒÒÂÎfl ÓÁ„Îfl‰‡ÚËÏÛÚ¸Òfl flÍ ‚ÚÛ-
˜‡ÌÌfl Û ÔËÚ‡ÌÌfl ‚ËÌflÚÍÓ‚Ó Ì‡ˆ¥ÓÌ‡Î¸ÌÓª ÍÓÏÔÂÚÂÌˆ¥ª.

ì ˆ¸ÓÏÛ ÒÂÌÒ¥ ÁÛÒËÎÎfl ÔËıËÎ¸ÌËÍ¥‚ ¥‰Âª «Ö‚ÓÔË Â∂¥-
ÓÌ¥‚» (Ì‡ÔËÍÎ‡‰, ÔÓÎ¥ÚË˜ÌËı ÂÎ¥Ú Å‡‚‡¥ª ̃ Ë ä‡Ú‡ÎÓÌ¥ª), flÍ¥
Ô‡„ÌÛÚ¸ ‚ËÍÓËÒÚ‡ÚË Â∂¥ÓÌ‡Î¸ÌÛ ÔÓÎ¥ÚËÍÛ, ÁÓÍÂÏ‡, flÍ
‚‡Ê¥Î¸ ÁÏ¥ˆÌÂÌÌfl Ò‚Ó„Ó ‚ÌÛÚ¥¯Ì¸Ó-ÔÓÎ¥ÚË˜ÌÓ„Ó ‚ÔÎË‚Û, ÌÂ
‰¥ÒÚ‡ÎË ¯ËÓÍÓª Ô¥‰ÚËÏÍË ‚ ÔÓÎ¥ÚË˜ÌËı ÍÓÎ‡ı, ‰Â ÙÓÏÛ-
πÚ¸Òfl Ì‡‰Ì‡ˆ¥ÓÌ‡Î¸Ì‡ ÒÚ‡ÚÂ∂¥fl.

Ç ¥‰Âª «Ö‚ÓÔË Â∂¥ÓÌ¥‚» ˜ËÏ‡ÎÓ ÔÓÚË‚ÌËÍ¥‚, flÍ¥ ‚ËÒ-
ÎÓ‚Î˛˛Ú¸ ÔÓ·Ó˛‚‡ÌÌfl, ˘Ó ÒÓ˛Á «ÏÓÊÂ ÓÁÔ‡ÒÚËÒfl Ì‡
‰¥·Ì¥ ‰ÂÊ‡‚Ë, flÍ¥ Ï‡ÚËÏÛÚ¸ ‚Î‡ÒÌÛ ‚ÌÛÚ¥¯Ì˛ ÔÓÎ¥ÚËÍÛ ¥
ÔË ˆ¸ÓÏÛ ‰ÂÎÂ„Û‚‡ÚËÏÛÚ¸ Ì‡ Ì‡‰Ì‡ˆ¥ÓÌ‡Î¸ÌËÈ ¥‚ÂÌ¸
ÎË¯Â ÔÂ‚ÌÂ ÍÓÎÓ ÔÓ‚ÌÓ‚‡ÊÂÌ¸. Ç Ú‡Í¥È Ö‚ÓÔ¥ ÂÚÌ¥˜Ì¥ ÔÓ-
˜ÛÚÚfl ÔÂÂ·Û‚‡ÚËÏÛÚ¸ Ô¥‰ ÒÔÛ‰ÓÏ»8 , ‡ ¯ÚÛ˜ÌÂ ÔË„ÎÛ¯ÂÌ-
Ìfl Ú‡ÍËı ÔÓÚË¥˜ Ú‡ªÚ¸ Û ÒÓ·¥ ÌÂ·ÂÁÔÂÍÛ ÏÓ„ÛÚÌ¸Ó„Ó ‚Ë·Û-
ıÛ. ç‡ Ô¥‰Ú‚Â‰ÊÂÌÌfl Ú‡ÍËı ÔÓ·Ó˛‚‡Ì¸ Ì‡‚Ó‰ËÚ¸Òfl ÔËÍ-
Î‡‰ ÍÓÎË¯Ì¸Óª û„ÓÒÎ‡‚¥ª.

èËÈÌflÚÚfl ÒÚ‡ÚÛÒÛ äÓÏ¥ÚÂÚÛ Â∂¥ÓÌ¥‚ Û 1994 . ‚ÌÂÒÎÓ
flÒÌ¥ÒÚ¸ Û Ò‡ÏÂ ÔÓÌflÚÚfl Â∂¥ÓÌÛ. ÇÓÌÓ Ú‡ÍÚÛπÚ¸Òfl flÍ «ÚÂ-
ËÚÓ¥fl, ˘Ó fl‚Îflπ ÒÓ·Ó˛ Ó˜Â‚Ë‰ÌÛ ÒÔ¥Î¸ÌÓÚÛ Á ∂ÂÓ„‡Ù¥˜-
ÌÓª ÚÓ˜ÍË ÁÓÛ, ‡·Ó Ú‡Í‡ ÚÂËÚÓ¥‡Î¸Ì‡ ÒÔ¥Î¸ÌÓÚ‡, ‰Â π Ì‡-
ÒÚÛÔÌËˆÚ‚Ó, ¥ Ì‡ÒÂÎÂÌÌfl flÍÓª ‚ËÁÌ‡π ÔÂ‚Ì¥ ÒÔ¥Î¸Ì¥ ̂ ¥ÌÌÓÒÚ¥ ¥
Ô‡„ÌÂ Á·ÂÂ„ÚË ¥ ÓÁ‚Ë‚‡ÚË Ò‚Ó˛ Ò‡ÏÓ·ÛÚÌ¥ÒÚ¸ Á ÏÂÚÓ˛
ÒÚËÏÛÎ˛‚‡ÌÌfl ÍÛÎ¸ÚÛÌÓ„Ó, ÂÍÓÌÓÏ¥˜ÌÓ„Ó ¥ ÒÓˆ¥‡Î¸ÌÓ„Ó
ÔÓ„ÂÒÛ»9 .

é˜Â‚Ë‰ÌÓ, ˘Ó ·ÓÓÚ¸·‡ „ÛÔË Â∂¥ÓÌ¥‚ Û ÒÍÎ‡‰¥ Öë Á‡
Ò‡ÏÓÒÚ¥ÈÌÛ ÔÓÎ¥ÚË˜ÌÛ ÓÎ¸ ¥ Û˜‡ÒÚ¸ Û ÓÁÓ·ˆ¥ Â‚ÓÔÂÈÒ¸ÍÓª
ÔÓÎ¥ÚËÍË ÒÔËflÎ‡ ÔÓ‚ÓÓÚÓ‚¥ ¥ÌÒÚËÚÛÚ¥‚ Öë Ú‡ Â‚ÓÔÂÈÒ¸ÍÓª
·˛ÓÍ‡Ú¥ª Û ·¥Í ‚ËÁÌ‡ÌÌfl ÓÒÓ·ÎË‚Ëı ¥ÌÚÂÂÒ¥‚ Â∂¥ÓÌ¥‚.
ÖÍÓÌÓÏ¥˜Ì¥ È ÒÓˆ¥‡Î¸Ì¥ ÔÓ„‡ÏË, ÔÓÎ¥ÚË˜Ì¥ Á‡ıÓ‰Ë, ÓÒÓ·-
ÎË‚Ó ‚ÔÓ‰Ó‚Ê ÔÓÚÓ˜ÌÓ„Ó ‰ÂÒflÚËÎ¥ÚÚfl, ÓÁÓ·ÎflÎËÒfl ‚ ÓÒ-
ÌÓ‚ÌÓÏÛ Á Û‡ıÛ‚‡ÌÌflÏ ¥ÌÚÂÂÒ¥‚ Â∂¥ÓÌ¥‚ ‡·Ó Á Ó„Îfl‰ÍÓ˛
Ì‡ ªı ‚ËÏÓ„Ë. êÂ∂¥ÓÌË ‡ÁÓÏ Á Ì‡ˆ¥ÓÌ‡Î¸ÌËÏË ‰ÂÊ‡‚‡ÏË
Ú‡ ¥ÌÒÚËÚÛÚ‡ÏË Öë ‚ËÒÛÌÛÎËÒfl ‚ ˜ËÒÎÓ ÒÛ·’πÍÚ¥‚ Â‚ÓÔÂÈ-
Ò¸ÍÓ„Ó ÔÓÎ¥ÚË˜ÌÓ„Ó ·Û‰¥‚ÌËˆÚ‚‡ È ‡ÍÚË‚ÌÓ ‚ÚÛ˜‡ÚËÒfl Û
ÒÙÂÛ ÍÓÏÔÂÚÂÌˆ¥ª Ì‡ˆ¥ÓÌ‡Î¸ÌËı ‰ÂÊ‡‚, ¯ÛÍ‡ÎË ¯ÎflıË
‰Ó ÔflÏÓ„Ó ‰¥‡ÎÓ„Û Á ¥ÌÒÚËÚÛÚ‡ÏË Öë. í‡ÍËÈ ‡ÍÚË‚ÌËÈ Ì‡-
ÒÚÛÔ ‰‡‚ Ô¥‰ÒÚ‡‚Û ‰ÓÒÎ¥‰ÌËÍ‡Ï „Ó‚ÓËÚË ÔÓ ÙÓÏÛ‚‡ÌÌfl
«ÚÂÚ¸Ó„Ó ¥‚Ìfl» ‚Î‡‰Ë1 0. ê‡‰¯Â, Ó‰Ì‡Í, ‚ËÌËÍÎ‡ Â‚ÂÌÚÛ-
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РЕ¢ІОНАЛЬНИЙ
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київську верхiвку, то це абсолютно неправильно. Я на-
зиваю її, цю верхiвку, «центром». Нiяка держава не ке-
рує виключно з центру, вдаючись до деконцентрацiї.

Деконцентрацiя – це делегування влади вниз аж до
мiсцевого представництва на рiвнi окремих громад.
Якщо усе пiдпорядковане центровi по прямiй вертика-
лi, але повсюди утворюються органи управлiння за
призначенням, то це називається деконцентрацiя. Вона
не рiвнозначна децентралiзацiї. Децентралiзацiя у да-
ному випадку вiдсутня.

Федералiзм, властиво, пiдпадає пiд означення по-
лiтичної децентралiзацiї. У цьому випадку мiсцеве са-
моврядування здiйснюється на пiдставi мiсцевих, ре¶i-
ональних Конституцiй, а взаємини мiж центром i ре¶iо-
нами, чи територiями вiдбуваються на рiвних. У феде-
рацiї територiальним одиницям притаманна фiнансо-
ва незалежнiсть, мiсцеве самоврядування незалежне
вiд центрального уряду, а керiвники мiсцевої влади оби-
раються на мiсцевих виборах.

Адмiнiстративна децентралiзацiя передбачає, що
правовi засади мiсцевого i ре¶iонального самовряду-
вання визначає центральний уряд. Про це пишуть
В.Шаповал та iншi автори, якi вважають, що нам потрi-

бен не федералiзм, а просто ре¶iональна автономiя.
Вона базуватиметься на тих повноваженнях, якi цен-
тральний уряд делегує в ре¶iони. Принципи ре¶iональ-
ної автономiї будуть записанi в Конституцiї, чи в якихось
iнших важливих законах конституцiйної ран¶и. Автоном-
не урядування здiйснюватиється у конкретно визначе-
них питаннях, скажiмо, у соцiальнiй сферi, освiтi тощо.
За таких обставин центральний уряд зможе мiняти свої
погляди – щось додати, щось вiдняти i т. п. Адмiнiстра-
тивна децентралiзацiя передбачає певну субордина-
цiю ре¶iонального i мiсцевого самоврядування щодо
центру, а також фiнансову залежнiсть. І хоча органи мiс-
цевого самоврядування мають часткову автономiю,
однак створює їх центральний уряд, а керiвникiв мiсце-
вої влади почасти обирають, почасти призначають.

Задля того, аби запобiгти наростанню недемокра-
тичних тенденцiй, аби надати ре¶iонам бiльше можли-
востей захищати самих себе, доводиться вибирати мiж
двома моделями.

Перша – федералiзм, полiтична децентралiзацiя,
коли територiально-адмiнiстративнi одиницi набувають
певних полiтичних прав, навiть певного суверенiтету
(деякi автори заперечують концепцiї подiленного суве-
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‡Î¸Ì‡ ÔÂÒÔÂÍÚË‚‡ Ú‡ÍÓ„Ó ÓÁ‚ËÚÍÛ. íËÏ ÌÂ ÏÂÌ¯Â, ÔÓ-
ˆÂÒ ÒÚ‚ÓÂÌÌfl ÓÒÌÓ‚Ë ‰Îfl Â∂¥ÓÌ‡Î¸ÌÓ„Ó ¥‚Ìfl ‚Î‡‰Ë Û ‚Ë„-
Îfl‰¥ ¥ÁÌËı ÙÓÏ ‚Á‡πÏÓ‰¥ª Â∂¥ÓÌ¥‚ Ì‡ Ì‡‰Ì‡ˆ¥ÓÌ‡Î¸ÌÓÏÛ
¥‚Ì¥ ÛÊÂ ÒÚ‡‚ ÔÓÎ¥ÚË˜ÌÓ˛ Â‡Î¸Ì¥ÒÚ˛.

éêÉÄçßáÄñßü èêÖÑëíÄÇçàñíÇÄ
ßçíÖêÖëßÇ êÖ¢ßéçßÇ
ë‡ÏÓÒÚ¥ÈÌÛ ÔÓÎ¥ÚË˜ÌÛ Î¥Ì¥˛ Û ÒÔ‡‚¥ ÓÙÓÏÎÂÌÌfl ¥ ÔÓ-

ÒÛ‚‡ÌÌfl Ò‚Óªı ¥ÌÚÂÂÒ¥‚ Ì‡ ¥‚Ì¥ ëÓ˛ÁÛ ÔÓ‚Ó‰flÚ¸ Â∂¥Ó-
Ì‡Î¸Ì¥ ÛÚ‚ÓÂÌÌfl, ˘Ó Ï‡˛Ú¸ ÒËÎ¸Ì¥ ÂÍÓÌÓÏ¥˜Ì¥ ÔÓÁËˆ¥ª,
‚ÔÎË‚Ó‚Û ÔÓÎ¥ÚË˜ÌÛ ÂÎ¥ÚÛ ¥ ̃ ‡ÒÚÓ (ıÓ˜‡ È ÌÂ Á‡‚Ê‰Ë) ÔÂ‚ÌÛ
ÒÚ‡ÚÛÒÌÛ ‡‚ÚÓÌÓÏ¥˛ ‚ ‡ÏÍ‡ı Û„Ó‰Ë Á ˆÂÌÚ‡Î¸ÌÓ˛ ‚Î‡-
‰Ó˛ ÔÓ ÏÓÊÎË‚¥ÒÚ¸ ÔÂ‰ÒÚ‡‚ÌËˆÚ‚‡ ¥ÌÚÂÂÒ¥‚ ÚÂËÚÓ¥È
Ì‡ Ì‡‰Ì‡ˆ¥ÓÌ‡Î¸ÌÓÏÛ ¥‚Ì¥. ì ÔÂ‰ÒÚ‡‚ÌËˆÚ‚¥ Å‡‚‡¥ª ‚
Å˛ÒÒÂÎ¥ Ô‡ˆ˛π 20 ÒÎÛÊ·Ó‚ˆ¥‚ ¥Á ÁÂÏÂÎ¸ÌËı Ï¥Ì¥ÒÚÂÒÚ‚.
ÑÂflÍ¥ Â∂¥ÓÌË ÛÚËÏÛ˛Ú¸ Ò‚Ó„Ó ÔÂ‰ÒÚ‡‚ÌËÍ‡ ‡·Ó Ì‡‚¥Ú¸
ÓÙ¥Ò Ì‡ ‰‚Óı (∂‡ÙÒÚ‚‡ ÖÒÒÂÍÒ Ú‡ è¥Í‡‰¥fl).

üÍ˘Ó ÒËÎ¸Ì¥ Ó·Î‡ÒÚ¥ ‚¥‰‰‡˛Ú¸ ÔÂÂ‚‡„Û Ò‡ÏÓÒÚ¥ÈÌËÏ
‰¥flÏ ¥ ‚ Ò‚ÓªÈ ‰¥flÎ¸ÌÓÒÚ¥ ‡ÍˆÂÌÚÛ˛Ú¸ Ì‡ ÔÂ‰ÒÚ‡‚ÌËˆÚ‚‡ı
¥ÌÚÂÂÒ¥‚ ÚÂËÚÓ¥ª, ÚÓ ‡ÍÂ‰ËÚÓ‚‡Ì¥ ‚ Å˛ÒÒÂÎ¥ Â∂¥ÓÌË,
flÍ¥ ÌÂ Ï‡˛Ú¸ ‡‚ÚÓÌÓÏ¥ª (ÔËÏ¥ÓÏ, òÓÚÎ‡Ì‰¥fl ˜ÂÂÁ ·˛Ó
«ëÍÓÚÎÂÌ‰ ÖÛÓÔ‡»), Ô‡ˆ˛˛Ú¸ flÍ Ô‡‡ÒÓÎ¸ÍÓ‚¥ ÒÚÛÍÚÛ-

Ë. ÇÓÌË ‚Ë‡Ê‡˛Ú¸ Ì‡‰¥ª ÌÂ Ú¥Î¸ÍË ÚÂËÚÓ¥‡Î¸ÌËı ‡‰Ï¥-
Ì¥ÒÚ‡ÚË‚ÌËı Ó‰ËÌËˆ¸, ‡ÎÂ È Ú‡ÍÓÊ Ï¥ÒˆÂ‚Ëı Ù¥Ï ¥ „ÛÔ
¥ÌÚÂÂÒ¥‚. äÓÓÚ¯Â Í‡ÊÛ˜Ë – ‚Ò¥ı, ıÚÓ ÔÎ‡ÚËÚ¸ ˜ÎÂÌÒ¸Í¥
‚ÌÂÒÍË Á‡ Ô‡‚Ó ÍÓËÒÚÛ‚‡ÚËÒfl Ì‡‰‡ÌËÏË ÔÓÒÎÛ„‡ÏË1 1.

üÍ ÔÓÍ‡Á‡ÎË ‰ÓÒÎ¥‰ÊÂÌÌfl „ÛÔË ‡ÏÂËÍ‡ÌÒ¸ÍËı Û˜ÂÌËı,
Ó‰ÌËÏ ¥Á ÒÔÓÌÛÍ‡Î¸ÌËı ÏÓÚË‚¥‚ Ó„‡Ì¥Á‡ˆ¥ª ‚Î‡ÒÌÓ„Ó ÔÂ‰-
ÒÚ‡‚ÌËˆÚ‚‡ ¥ÌÚÂÂÒ¥‚ Û Å˛ÒÒÂÎ¥ π ÍÓÌÙÎ¥ÍÚÌ¥ÒÚ¸ Û ÒÚÓÒÛÌ-
Í‡ı ¥Á ̂ ÂÌÚ‡Î¸ÌÓ˛ ‚Î‡‰Ó˛1 2. ÅÂÁÛÏÓ‚ÌÓ, ÂÍÓÌÓÏ¥˜Ì‡ ÁÌ‡-
˜Û˘¥ÒÚ¸ Â∂¥ÓÌÛ (flÍ‡, flÍ Ô‡‚ËÎÓ, ÍÓÂÎ˛πÚ¸Òfl Á ÈÓ„Ó ÔÓÎ¥-
ÚË˜ÌÓ˛ ÁÌ‡˜Û˘¥ÒÚ˛), ̃ Ë ÌÂÓ·ı¥‰Ì¥ÒÚ¸ Ô¥‰„ÓÚÓ‚ÍË È Â‡Î¥Á‡-
ˆ¥ª ÍÓÌÍÂÚÌËı ÔÓ„‡Ï, ˘Ó Ù¥Ì‡ÌÒÛ˛Ú¸Òfl Í‡Ì‡Î‡ÏË Öë,
Ú‡ÍÓÊ ÒÚËÏÛÎ˛π Ó„‡Ì¥Á‡ˆ¥˛ Ò‡ÏÓÒÚ¥ÈÌÓ„Ó ÔÂ‰ÒÚ‡‚ÌËˆÚ‚‡
ÚÓ„Ó ˜Ë ¥Ì¯Ó„Ó Â∂¥ÓÌÛ.

üÍ˘Ó ‚ÍÎ˛˜ËÚË ‚ Á‡„‡Î¸ÌÛ Í¥Î¸Í¥ÒÚ¸ Â∂¥ÓÌ‡Î¸ÌËı ÔÂ‰-
ÒÚ‡‚ÌËˆÚ‚ ÒÚÛÍÚÛË ¥ÁÌÓ„Ó ¥‚Ìfl, ‚ ÚÓÏÛ ̃ ËÒÎ¥ Ì‡ˆ¥ÓÌ‡Î¸-
Ì¥ ‡ÒÓˆ¥‡ˆ¥ª Â∂¥ÓÌ¥‚, ‡ÒÓˆ¥‡ˆ¥ª Ï¥ÒˆÂ‚Ëı ‚Î‡ÒÚÂÈ Í‡ªÌ – ̃ ÎÂ-
Ì¥‚, Â∂¥ÓÌ‡Î¸Ì¥ ÔÂ‰ÒÚ‡‚ÌËˆÚ‚‡ „ÛÔ ¥ÌÚÂÂÒ¥‚, ¥, ‚ ÔÂ¯Û
˜Â„Û, Ï¥ÒˆÂ‚Ó„Ó ·¥ÁÌÂÒÛ, Ú‡ÌÒÌ‡ˆ¥ÓÌ‡Î¸Ì¥ ÒÚÛÍÚÛË, ÚÓ
ªı Í¥Î¸Í¥ÒÚ¸ ÔÓ‰Ó‚ÊÛπ ÁÓÒÚ‡ÚË.

èÓflÒÌÂÌÌfl Ú‡ÍÓ„Ó ÒÔÎÂÒÍÛ ‡ÍÚË‚ÌÓÒÚË ÏÓÊÌ‡ ̄ ÛÍ‡ÚË Û
ÁÓÒÚ‡ÌÌ¥ ÓÎ¥ Ö‚ÓÔÂÈÒ¸ÍÓª ÍÓÏ¥Ò¥ª (Öä) Ú‡ ¥Ì¯Ëı ¥ÌÒÚËÚÛ-
Ú¥‚ ÔË ‚Ë¥¯ÂÌÌ¥ ÔËÚ‡Ì¸ ¥Á ÒÙÂË ¥ÌÚÂÂÒ¥‚ Â∂¥ÓÌ¥‚: Û Ô‡-

ренiтету). Федеральнi одиницi мають полiтичнi повно-
важення в тому сенсi, що, припустимо, обласна рада
може приймати нормативнi акти, свого роду закони. В
окремих випадках у деяких державах ре¶iональнi оди-
ницi мають навiть власнi Конституцiї, тобто сягають рiв-
ня квазiдержав. Вважається, що саме звiдси i чигає заг-
роза сепаратизму, якiй необхiдно протиставити розши-
рення повноважень центрального уряду i редукцiю дер-
жавности до дiй центру. У вiдповiдь у мене виникає пи-
тання: якщо залишити центральному урядовi достат-
ньо широкi повноваження щодо визначення функцiй
ре¶iонiв, обсягiв децентралiзацiї, то чи не вийде так, як
завжди у нас буває: форма залишиться, а змiст десь
випарується? У наших людях дивовижно поєднуються
дуже добрi намiри i прагнення, аби загал слухався тих,
хто на горi. Чи буде за таких обставин опрацьована
нормальна модель ре¶iональної децентралiзацiї (зга-
дайте, наприклад, яким був перебiг пiдготовки i про-
ведення референдуму i таке iнше)? Чи будуть залученi
до опрацювання такої концепцiї мiсцевi сили?

Іншою формою федералiзму зазвичай вважають со-
юзну державу. Можна натрапити на такi думки, що, мов-
ляв, дуже мало справдi федеративних союзних держав.

УКРАЇНСЬКИЙ
ФЕДЕРАЛІЗМ:

ПОЛІТИЧНІ
АСПЕКТИ

Начебто створенi згори федерацiї – Нiмеччина, Австрiя
тощо – не є справжнiми федерацiями, бо федератив-
ний устрiй їм був накинутий. Я, правду кажучи, не бачу у
цьому великої рiзницi. Можна, звичайно, класифiкувати
федерацiї за способом утворення – чи вони утворили-
ся згори, чи знизу, – але якщо цi держави показали свою
життєздатнiсть, якщо вони добре функцiонують, якщо,
скажiмо, нiмецькi землi надiленi цiлою низкою серйоз-
них повноважень, здiйснюють справжнє ре¶iональне
самоврядування, то яка, зрештою, рiзниця, чи вони ко-
лись об’єдналися самi, чи створили чиннi форми тери-
торiально-адмiнiстративного устрою пiд тиском окупа-
цiйної влади? Не згодна я також iз тим, коли говорять,
наприклад, про нiмецьку федерацiю, що метою окупа-
цiйної влади було не допустити постання сильної Нiмеч-
чини – у лiтературi часто трапляється подiбна точка зору.
Я вважаю, що альянти прагнули запобiгти постанню не
сильної, а недемократичної, диктаторської, тоталiтар-
ної Нiмеччини, i федералiзм був визнаний хорошим за-
собом проти тоталiтаризму. А, якби Сполученi Штати та
їхнi союзники так уже боялися сильної Нiмеччини, то не
було би плану Маршалла. Отже, потуга i тоталiтарнi тен-
денцiї – це рiзнi речi.
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‰¥ÌÌ¥ ‰Ó‚¥’fl ‰Ó Ì‡ˆ¥ÓÌ‡Î¸ÌÓª ‰ÂÊ‡‚Ë flÍ ÔÓ‚¥‰ÌËÍ‡ ÒÔ¥Î¸-
ÌËı ¥ÌÚÂÂÒ¥‚, flÍ¥ ‚¥‰¥„‡˛Ú¸ ‚ Â‚ÓÔÂÈÒ¸ÍÓÏÛ ·Û‰¥‚ÌËˆÚ‚¥
ÛÒÂ ÔÓÏ¥ÚÌ¥¯Û ÔÓÎ¥ÚË˜ÌÛ ÓÎ¸1 3.

üÍ ÛÊÂ Á‡ÁÌ‡˜‡ÎÓÒfl, Ì‡È‡ÍÚË‚Ì¥¯Â Ì‡ ÙÓÌÚ¥ Â‚ÓÔÂÈ-
Ò¸ÍÓª ÓÁ·Û‰Ó‚Ë Ú‡‰Ëˆ¥ÈÌÓ ‚ËÒÚÛÔ‡ÎË Ì¥ÏÂˆ¸Í¥ ÁÂÏÎ¥. ç¥-
ÏÂ˜˜ËÌ‡ Ô¥ÒÎfl ÔÓ‡ÁÍË Û ÑÛ„¥È ë‚¥ÚÓ‚¥È ‚¥ÈÌ¥ ÔÓÒÚ‡‚ËÎ‡
Á‡ ÏÂÚÛ ÌÂ Ú¥Î¸ÍË ‚¥‰Ó‰ÊÂÌÌfl ‰ÂÊ‡‚ÌÓÒÚË È ‰Ó‚¥’fl ‰Ó
ÌÂª, ‡ È ÓÁ‚ËÚÓÍ ÁÂÏÂÎ¸ÌÓ„Ó Ò‡ÏÓ‚fl‰Û‚‡ÌÌfl. ÇÊÂ 1959
. ÔË ÖÖë ·Û‚ ‡ÍÂ‰ËÚÓ‚‡ÌËÈ ÒÔÓÒÚÂ¥„‡˜, ÔËÁÌ‡˜ÂÌËÈ
Ì‡‡‰Ó˛ Ï¥Ì¥ÒÚ¥‚ ÁÂÏÂÎ¸, – Û ÒÔ‡‚‡ı ÂÍÓÌÓÏ¥ÍË. á‡ ÁÂÏ-
ÎflÏË Á‡Í¥ÔÎÂÌÓ Ô‡‚Ó Û˜‡ÒÚË Û ÚËı ÙÓÏ‡ı ‰¥flÎ¸ÌÓÒÚ¥ ¥Ì-
ÒÚËÚÛÚ¥‚ Öë, flÍ¥ ÓıÓÔÎ˛˛Ú¸ ÔËÚ‡ÌÌfl ªı ·ÂÁÔÓÒÂÂ‰Ì¸Óª ÍÓÏ-
ÔÂÚÂÌˆ¥ª. ÇÓÌË Ï‡˛Ú¸ ÔÂ‰ÒÚ‡‚ÌËÍ¥‚ Û ¥ÁÌËı ÍÓÏ¥Ò¥flı ¥ ÔÓÒ-
Ú¥ÈÌ¥ ÔÂ‰ÒÚ‡‚ÌËˆÚ‚‡ Û Å˛ÒÒÂÎ¥.

çÂ¥‰ÍÓ ÁÂÏÎ¥ ‰ÓÚËÏÛ˛Ú¸Òfl ÓÒÓ·ÎË‚Óª ÚÓ˜ÍË ÁÓÛ, ‚¥‰-
Ï¥ÌÌÓª ‚¥‰ ÙÂ‰Â‡Î¸ÌÓ„Ó Ûfl‰Û, Û ÔËÌˆËÔÓ‚Ëı ÔËÚ‡ÌÌflı
ÒÓˆ¥‡Î¸ÌÓª È ÂÍÓÌÓÏ¥˜ÌÓª ÔÓÎ¥ÚËÍË. üÍ ÔÓÍ‡Á‡Î‡ ‰ËÒÍÛÒ¥fl
Ì‡‚ÍÓÎÓ ÚÂÏ¥Ì¥‚ Á‡ÔÓ‚‡‰ÊÂÌÌfl Á‡„‡Î¸ÌÓÂ‚ÓÔÂÈÒ¸ÍÓª
„Ó¯Ó‚Óª Ó‰ËÌËˆ¥ Â‚Ó (ÛÊÂ Ô¥ÒÎfl ‡ÚËÙ¥Í‡ˆ¥ª Ó·ÓÏ‡ Ô‡Î‡-
Ú‡ÏË Ô‡Î‡ÏÂÌÚÛ å‡‡ÒÚ¥ıÚÒ¸ÍËı Û„Ó‰), ‰ÂflÍ¥ Á ÔÓÎ¥ÚË˜ÌÓ
‡ÍÚË‚ÌËı ÁÂÏÂÎ¸ (Å‡‚‡¥fl, É‡Ï·Û∂, çËÊÌfl ë‡ÍÒÓÌ¥fl) ‚ËÒ-
ÚÛÔËÎË ÔÓÚË ÛÁ„Ó‰ÊÂÌÓ„Ó ÚÂÏ¥ÌÛ ‚‚Â‰ÂÌÌfl π‰ËÌÓª ‚‡Î˛-

ÚË. Ç¥‰ÓÏËÈ ÔÓÎ¥ÚË˜ÌËÈ ‰¥fl˜ îêç, „Î‡‚‡ Ûfl‰Û ë‡ÍÒÓÌ¥ª ä.Å¥-
‰ÂÌÍÓÔÙ Á‡fl‚Ë‚ ÔÓ «Ô‡‚Ó ‚ÂÚÓ», flÍÂ Ì¥·ËÚÓ Ï‡˛Ú¸ ÁÂÏÂ-
Î¸Ì¥ Ô‡Î‡ÏÂÌÚË, ÌÂÁ‚‡Ê‡˛˜Ë Ì‡ Ú‚Â‰Û ÔÓÁËˆ¥˛ ÙÂ‰Â-
‡Î¸ÌÓ„Ó Ûfl‰Û ˘Ó‰Ó ‰ÓÚËÏ‡ÌÌfl ÛÁ„Ó‰ÊÂÌËı ÚÂÏ¥Ì¥‚1 4.

óËÒÂÎ¸Ì¥ Ó·Î‡ÒÚ¥ ßÒÔ‡Ì¥ª ‚¥‰ÍËÎË Û Å˛ÒÒÂÎ¥ ÔÂ‰ÒÚ‡‚-
ÌËˆÚ‚‡, ÍÓÚ¥ Ï‡˛Ú¸ ˛Ë‰Ë˜ÌËÈ ÒÚ‡ÚÛÒ ÚÓ„Ó‚Ëı ÍÓÏÔ‡Ì¥È
Á Ó·ÏÂÊÂÌÓ˛ ‚¥‰ÔÓ‚¥‰‡Î¸Ì¥ÒÚ˛. ëÚ‚ÓÂÌËÈ 1982 . äÓÌ-
ÒÓˆ¥ÛÏ Í‡Ú‡ÎÓÌÒ¸ÍÓ„Ó Ô‡ÚÓÌ‡ÚÛ Ì‡ Ô¥‰ÚËÏÍÛ Ö‚ÓÔË È
ÍÓÏÔ‡Ì¥fl «ßÌÚÂ·‡ÒÍ» ÒÎÛÊ‡Ú¸ ÒÔÓÎÛ˜ÌËÏË Í¥Î¸ˆflÏË Ï¥Ê
¥ÌÚÂÂÒ‡ÏË Â∂¥ÓÌ‡Î¸ÌÓ„Ó ·¥ÁÌÂÒÛ Ú‡ Ö‚ÓÔÂÈÒ¸ÍÓ˛ ÍÓÏ¥-
Ò¥π˛. î‡ÌˆÛÁ¸Í¥ ¥ÌÚÂÂÒË ÔÂ‰ÒÚ‡‚ÎÂÌ¥ Ì‡ ¥‚Ì¥ ÌÂ ÎË¯Â
‰ÂÔ‡Ú‡ÏÂÌÚ¥‚, ‡ÎÂ È Ï¥ÊÂ∂¥ÓÌ‡Î¸ÌËı ‡ÒÓˆ¥‡ˆ¥È ‰ÂÔ‡Ú‡-
ÏÂÌÚ¥‚, ÒÚ‚ÓÂÌËı ‰Îfl Ù¥Ì‡ÌÒÛ‚‡ÌÌfl È Â‡Î¥Á‡ˆ¥ª ÔÓ„‡Ï
ÓÁ‚ËÚÍÛ Ï¥ÊÂ∂¥ÓÌ‡Î¸ÌËı ¥ÌÙ‡ÒÚÛÍÚÛÌËı Á‚’flÁÍ¥‚. ÑÓ
ÔÂÂÎ¥ÍÛ ÙÛÌÍˆ¥È Â∂¥ÓÌ‡Î¸ÌËı ÔÂ‰ÒÚ‡‚ÌËˆÚ‚ ÔË Öë ‚ıÓ-
‰ËÚ¸ ¥ÌÙÓÏ‡ˆ¥fl ÔÓ ÓÒÌÓ‚Ì¥ Ì‡ÔflÏË ‰¥flÎ¸ÌÓÒÚË ëÓ˛ÁÛ,
Ô¥‰ÚËÏÍ‡ ÔÓÒÚ¥ÈÌËı ÍÓÌÚ‡ÍÚ¥‚ Á ¥ÌÒÚËÚÛÚ‡ÏË Öë, Ô¥‰„ÓÚÓ‚-
Í‡ ‚¥ÁËÚ¥‚ ÔÂ‰ÒÚ‡‚ÌËÍ¥‚ Â∂¥ÓÌ‡Î¸ÌÓª ‚Î‡‰Ë, ÍÓÌÒÛÎ Ú̧Û‚‡Ì-
Ìfl ÍÓÏÔ‡Ì¥È ¥ Ù¥Ï.

ІРІНА СЕМЕНЕНКО
ГРУПИ ІНТЕРЕСІВ У
ЕВРОПЕЙСЬКОМУ
СОЮЗІ:
РЕ¢ІОНАЛЬНИЙ
АСПЕКТ

Що дає i чого не дає федерацiя для демократiї? Для
демократiї децентралiзацiя i такий її рiзновид як феде-
ралiзм, дає насамперед наближення влади до народу.
Це прекрасно показано у Токвiля. Народ бере участь у
владi, вiн краще представлений, через близькiсть до
влади вiн може краще на неї впливати. І якщо ми нiяк не
можемо пробудити громадянський дух у наших спiввiт-
чизниках, то чи не можна сподiватися на те, що коли в
Українi iснуватиме федеративний устрiй, якщо влада
буде ось тут поблизу i наша, то й люди мобiлiзуються
нарештi i захочуть бачити ту владу такою, яка би їх за-
довiльняла?

Федералiзм не дає сконцентрувати усю владу в руках
центру. Непрямо про це свiдчить приклад Нiмеччини, де
пiдтвердилися розрахунки альянтiв на те, що в умовах
вiдсутности унiтарної держави не буде i тоталiтаризму.

Звичайно, федералiзм може створити i певне поле
дiяльности для сепаратистських сил, i iнколи цю iдею
використовують саме задля цiєї мети. Але, я гадаю, що
це для нас сьогоднi мало актуально, бо з Кримом вже
бiльш-менш спокiйно.

І, нарештi, федералiзм забезпечує умови для при-
родного розвитку багатоманiтности в усiх її проявах –

культурної, мовної тощо. Позаяк сучасна демократiя є
плюралiстичною, то в такий спосiб вiн служить змiцнен-
ню демократiї.

Для України, на мою думку, найважливiшими є першi
два пункти – наближення влади до народу i недопущен-
ня концентрацiї влади, адже ми повсякчас наштовхує-
мося на узурпаторськi тенденцiї центру i на те, що на-
селення наше нiяк не перетворюється у громадян.

Якi застереження iснують щодо впливу федералiз-
му на демократiю? По-перше, децентралiзацiя загалом
i така її конкретна форма як федералiзм не є панацеєю
з точки зору демократизму. Вона, можливо, i наближає
владу до народу, демократизуючи систему управлiння,
але якщо йдеться про лiберальний аспект сучасної де-
мократiї, тобто гарантiї прав, то тут федералiзм ней-
тральний. Ба бiльше, завжди iснує небезпека розвитку
локальних тоталiтаризмiв у окремих ре¶iонах, i це зале-
жить вiд якостi елiт i вiд культури населення. Тi ж Сполу-
ченi Штати, якi я тiльки но вихваляла, використовували
федеральний устрiй у пiвденних штатах для того, аби
зберiгати там i К’ю-Клекс-Клен, i низку iнших вкрай не-
демократичних рис суспiльного життя. Тому питання про
вплив федералiзму на побiльшення демократiї в окре-
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íêÄçëêÖ¢ßéçÄãúçß åÖêÖÜÖÇß ëíêìäíìêà
ê¥‚ÂÌ¸ ÂÍÓÌÓÏ¥˜ÌÓ„Ó ÓÁ‚ËÚÍÛ ÒÚËÏÛÎ˛π Á‚‡„Û Ï¥ÒˆÂ-

‚Ëı ÂÎ¥Ú ‰Ó·Ë‚‡ÚËÒfl Û˜‡ÒÚË Û ÔËÈÌflÚÚ¥ ¥¯ÂÌ¸ ¥ ·ÛÚË ÔÓ-
˜ÛÚËÏË ÌÂ Ú¥Î¸ÍË ‚ Ò‚ÓªÈ Í‡ªÌ¥, ‡ È ÔÓÁ‡ ªª ÏÂÊ‡ÏË, ÓÚË-
Ï‡ÚË ÏÓÊÎË‚¥ÒÚ¸ Â‡Î¥Á‡ˆ¥ª ¯ËÓÍÓÏ‡Ò¯Ú‡·ÌËı ÔÓÂÍÚ¥‚,
˘Ó ÌÂ ÒÔ¥‚Ô‡‰‡˛Ú¸ Á ÍÓÌÙ¥∂Û‡ˆ¥π˛ ÍÓ‰ÓÌ¥‚. óËÒÂÎ¸Ì¥
Ú‡ÌÒÂ∂¥ÓÌ‡Î¸Ì¥ Û„Ó‰Ë – ÂÁÛÎ Ú̧‡Ú Ú‡ÍÓ„Ó ÛıÛ Â∂¥ÓÌ¥‚
Ì‡ÁÛÒÚ¥˜. ëÚ‚Ó˛‚‡Ì¥ ‰Îfl Â‡Î¥Á‡ˆ¥ª ÒÔ¥Î¸ÌËı ÔÓÂÍÚ¥‚ Û
„‡ÎÛÁ¥ ÓÒ‚¥ÚË, Ì‡ÛÍË, ÚÛËÁÏÛ, ÓÁ‚ËÚÍÛ π‰ËÌÓª ¥ÌÙ‡ÒÚÛÍ-
ÚÛË, ‚ÓÌË Ó‰ÌÓ˜‡ÒÌÓ ‚ËÒÚÛÔ‡˛Ú¸ ‚¥‰ ¥ÏÂÌ¥ „ÛÔÓ‚Ëı Â∂¥-
ÓÌ‡Î¸ÌËı ¥ÌÚÂÂÒ¥‚ flÍ ÎÓ·¥ÒÚÒ¸Í¥ ÒÚÛÍÚÛË (Ì‡ Í‚¥ÚÂÌ¸ 1996
. ªı Ì‡‡ıÓ‚Û‚‡ÎÓÒfl 33).

ìÚ‚ÓÂÌ¥ ÒËÎ‡ÏË Â∂¥ÓÌ¥‚ ‰‚Óı ˜Ë ·¥Î¸¯Â Í‡ªÌ-˜ÎÂÌ¥‚
Ú‡ÌÒÂ∂¥ÓÌ‡Î¸Ì¥ Ó·’π‰Ì‡ÌÌfl ‰ÛÊÂ ¥ÁÌflÚ¸Òfl Á‡ Ì‡ÔflÏ‡-
ÏË ‰¥flÎ¸ÌÓÒÚË, ı‡‡ÍÚÂÓÏ ÔËÒÛÚÌÓÒÚË Ì‡ ¥‚Ì¥ Öë ¥ Ï¥-
Ó˛ ‚ÔÎË‚Û. ç‡È‚¥‰ÓÏ¥¯¥ È Ì‡È‡ÍÚË‚Ì¥¯¥ „ÓËÁÓÌÚ‡Î¸Ì¥ Ó·’-
π‰Ì‡ÌÌfl ÂÍÓÌÓÏ¥˜ÌÓ ÓÁ‚ËÌÛÚËı Â∂¥ÓÌ¥‚, flÍ¥ ¯ÎflıÓÏ Ó·’-
π‰Ì‡ÌÌfl ÁÛÒËÎ¸ ÔËÏÌÓÊÛ˛Ú¸ Ò‚¥È ¥ ·ÂÁ ÚÓ„Ó ¥ÒÚÓÚÌËÈ ÎÓ-
·¥ÒÚÒ¸ÍËÈ ÔÓÚÂÌˆ¥‡Î.

ßÌ¥ˆ¥‡ÚË‚‡ ÒÚ‚ÓÂÌÌfl Ó·’π‰Ì‡Ì¸ Ì‡È˜‡ÒÚ¥¯Â ‚ËıÓ‰ËÚ¸
‚¥‰ Ò‡ÏËı Â∂¥ÓÌ¥‚. ë‡ÏÂ Ú‡Í ‰¥flÎË 1988 . Á‡ÒÌÓ‚ÌËÍË Û„-
ÛÔÓ‚‡ÌÌfl «óÓÚË¸Óı ÏÓÚÓ¥‚ Ö‚ÓÔË» (Å‡‰ÂÌ-Ç˛ÚÂÏ-

·Â∂, îÓÌ‡-ÄÎ¸ÔË, ãÓÏ·‡‰¥fl, ä‡Ú‡ÎÓÌ¥fl; Ç‡ÎÎ¥fl ÔËπ‰Ì‡-
ÎËÒfl Ì‡ Ô‡‚‡ı Ó·ÏÂÊÂÌÓª ‡ÒÓˆ¥‡ˆ¥ª), ÍÓÚ¥ Ô‡„ÌÛÎË Ì‡Î‡-
„Ó‰ËÚË ‰Ó‚„ÓÒÚÓÍÓ‚Â ÒÔ¥‚Ó·¥ÚÌËˆÚ‚Ó Ï¥Ê ÂÍÓÌÓÏ¥˜ÌÓ ÔÂ-
Â‰Ó‚ËÏË Í‡ªÌ‡ÏË ¥ ‚Ú¥Î˛‚‡ÚË ‚ ÊËÚÚfl ÒÔ¥Î¸Ì¥ Ì‡ÛÍÓ‚Ó-
‰ÓÒÎ¥‰Ì¥ Ú‡ ¥Ì¯¥ ‰Ó‚„ÓÒÚÓÍÓ‚¥ ÔÓÂÍÚË. á‡ ÍÓÓ‰ËÌ‡ˆ¥˛
ÒÔ¥Î¸ÌËı ‰¥È ‚¥‰ÔÓ‚¥‰‡˛Ú¸ „Î‡‚Ë Â∂¥ÓÌ¥‚, flÍ¥ ˘ÓÍ‚‡Ú‡Î¸-
ÌÓ Á·Ë‡˛Ú¸Òfl Ì‡ Â∂ÛÎflÌ¥ Á‡Ò¥‰‡ÌÌfl. á‡ Óˆ¥ÌÍ‡ÏË Öä, ˆfl
¥Ì¥ˆ¥‡ÚË‚‡ – Ì‡È·¥Î¸¯‡ ̄ ËÓÍÓÏ‡Ò¯Ú‡·Ì‡ ÏÓ‰ÂÎ¸ Ï¥ÊÂ∂¥Ó-
Ì‡Î¸ÌÓª ÍÓÓÔÂ‡ˆ¥ª ‚ Ö‚ÓÔ¥ Ì‡ Ò¸Ó„Ó‰Ì¥.

ÑÎfl ÔÓÒÛ‚‡ÌÌfl ÒÔ¥Î¸ÌËı ÔÓÂÍÚ¥‚ Û „‡ÎÛÁ¥ ¥ÌÙ‡ÒÚÛÍ-
ÚÛË, ÚÛËÁÏÛ, Ô¥‰„ÓÚÓ‚ÍË Í‡‰¥‚ ÒÚ‚ÓÂÌÓ Ú‡ÌÒÔ¥ÂÌÂÈ-
Ò¸ÍËÈ Â‚ÓÂ∂¥ÓÌ (ä‡Ú‡ÎÓÌ¥fl, ã‡Ì∂Â‰ÓÍ, êÛÒ¥Î¸ÈÓÌ, å¥‰¥-è¥-
ÂÌÂ). Ç¥Ò¥Ï Â∂¥ÓÌ¥‚ Ô¥‚‰ÂÌÌÓ„Ó ëÂÂ‰ÌÓÏÓ’fl Á‡fl‚ËÎË ÔÓ
ÌÂÓ·ı¥‰Ì¥ÒÚ¸ ÒÚ‚ÓÂÌÌfl ‚ËÒÓÍÓÚÂıÌÓÎÓ„¥˜ÌÓª ÁÓÌË Á ‡ÍˆÂÌ-
ÚÓÏ Ì‡ ÓÁ‚ËÚÓÍ ‚ÂÎËÍËı Ï¥ÒÚ ̂ ¸Ó„Ó Â∂¥ÓÌÛ, 6 ‚ÂÎËÍËı Ï¥ÒÚ
ßÒÔ‡Ì¥ª Ú‡ î‡Ìˆ¥ª ÓÁÓ·ËÎË ÍÓÌÍÂÚÌ¥ ÔÓ„‡ÏË ÓÁ‚ËÚÍÛ
ÚÂıÌÓÎÓ„¥È Ú‡ ÍÓÏÛÌ¥Í‡ˆ¥È, ÂÒÚ‡‚‡ˆ¥ª ¥ÒÚÓË˜ÌËı ˆÂÌÚ¥‚,
ÔÓÒÛ‚‡ÌÌfl ÔÓÂÍÚ¥‚ Û „‡ÎÛÁ¥ ÚÛËÁÏÛ. èÂÂ‚‡ÊÌÓ Ó·’π‰-
Ì‡ÌÌfl ÒÚ‚Ó˛˛Ú¸Òfl ‰Îfl ‚Ú¥ÎÂÌÌfl ‚ ÊËÚÚfl ÍÓÌÍÂÚÌËı ÔÓ„-
‡Ï.

∏ È ÔËÍÎ‡‰Ë Ó·ÓÚË Ú‡ÌÒÂ∂¥ÓÌ‡Î¸ÌËı ‡ÒÓˆ¥‡ˆ¥È (Á‡
ÒÔËflÌÌfl Á ·ÓÍÛ Ò‡ÏËı ¥ÌÒÚËÚÛÚ¥‚ Öë) ‰Îfl Â‡Î¥Á‡ˆ¥ª ¯ËÓ-

мих ре¶iонах України залишається вiдкритим, так само
як i питання про потенцiал наших ре¶iональних елiт. Ми
трохи нашкребли цих елiт для центру, а чи нашкребе-
мо для кожного ре¶iону? Я не певна, що уже сьогоднi
нам вистачить людей, якi мудро могли б керувати сво-
їми ре¶iонами i на засадах компромiсу вирiшувати за-
гальнонацiональнi проблеми.

Децентралiзацiя i федералiзм – це такi механiзми,
якi сповiльнюють полiтичний процес. Якщо потрiбно
швидко проводити реформи, взагалi якнайменше часу
витрачати на тi, чи iншi полiтичнi акти, на прийняття за-
конiв тощо, то федералiзм якраз не сприяє, а навпаки,
перешкоджає, оскiльки збiльшується кiлькiсть полiтич-
них арен, осередкiв дискусiї. Вiдтак постає потреба у
випрацюваннi певних механiзмiв узгодження. В Аме-
рицi таким механiзмом є суди, якi працюють значно
краще вiд наших. А ще потрiбнi елiти, здатнi до ком-
промiсiв. Якщо кожен буде казати – як щось не так, як
я кажу, то я виходжу iз цiєї федерацiї, або щось у цьому
дусi, то це, звичайно, стане добрячим гальмом. Отож,
для перехiдного суспiльства федералiзм є чималим
клопотом, оскiльки вiн має виразний консервативний
ефект щодо полiтичного процесу.

І нарештi питання про нацiональну консолiдацiю та
федералiзм. Цi два явища полiтичного життя практично
є антиподами, якщо брати до уваги виключно  культур-
но-полiтичний аспект цього питання. Хоча я вiдразу хочу
зауважити, що не розумiю, чому ми обов’язково маємо
пов’язувати соборнiсть з унiтарнiстю. Ви, мабуть, знає-
те, якого розширеного i занадто фiлософського значен-
ня надають термiновi «соборнiсть» у Росiї. Там «собор-
нiсть» – тiльки духовний феномен. А ми його перетво-
рили ледь не на адмiнiстративний термiн. Ото зiбрали
докупи усi землi, окреслили їх єдиним кордоном, i вже
маємо соборнiсть.

Менi здається, що справжньої соборности не буде,
допоки вона не постане в наших душах. По телебачен-
ню якось повiдомили, що в Криму «на украинским языке
можно разговаривать в специально отведённых мес-
тах», отож навряд чи спiльний кордон автоматично зро-
бить нашу державу соборною. Соборнiсть усе ж таки
передбачає налагодженiсть стосункiв мiж ре¶iонами
України, налаштованiсть людей на взаємоспiвпрацю.

В планi консолiдацiї ре¶iонiв федералiзм мiг би за-
радити в тому випадку, якби витворилася нормальна
система стосункiв, i якщо б витворилися внутрiшнi вiд-

УКРАЇНСЬКИЙ
ФЕДЕРАЛІЗМ:

ПОЛІТИЧНІ
АСПЕКТИ
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ÍÓÏ‡Ò¯Ú‡·ÌËı ÂÍÓÌÓÏ¥˜ÌËı ˜Ë ÒÓˆ¥‡Î¸ÌËı ÔÓÂÍÚ¥‚. ÉÛÔ‡
«ÖÛÂ‰Ê¥Ó» Á‡ÎÛ˜‡π ÔËÍÓ‰ÓÌÌ¥ „ÓÎÎ‡Ì‰Ò¸Í¥ Ú‡ Ì¥ÏÂˆ¸Í¥
Ó·Î‡ÒÚ¥ ‰Ó ÒÔ¥Î¸ÌËı ¥ÁÌÓÏ‡Ò¯Ú‡·ÌËı ÂÍÓÌÓÏ¥˜ÌËı ÔÓÂÍ-
Ú¥‚ – ÔÓÙÂÒ¥ÈÌÓ„Ó Ì‡‚˜‡ÌÌfl, ÚÛËÁÏÛ, ÍÓÌÒ‡ÎÚËÌ∂Û, ÔÂÂ-
Ó·ÍË ‚¥‰ıÓ‰¥‚. Ö‚ÓÔÂÈÒ¸ÍËÈ ÔÓÎ˛Ò ÓÁ‚ËÚÍÛ (ÔËÍÓ‰ÓÌÌ¥
Ù‡ÌˆÛÁ¸Í¥, ·ÂÎ¸∂¥ÈÒ¸Í¥, Î˛ÍÒÂÏ·ÛÁ¸Í¥ Â∂¥ÓÌË) ÒÚ‚ÓÂÌÓ
Á ÍÓÌÍÂÚÌÓ˛ ÏÂÚÓ˛ – ÔÓ‰ÓÎ‡ÚË Ì‡ÒÎ¥‰ÍË ÍËÁË ÒÚ‡ÎÂ‚‡-
ÌÓª ÔÓÏËÒÎÓ‚ÓÒÚË, ˘Ó ÒÚ‡ÌÓ‚ËÎ‡ Í¥ÒÚflÍ ªıÌ¸Óª ÂÍÓÌÓÏ¥ÍË.
í‡ÌÒÂ∂¥ÓÌ‡Î¸ÌÂ Ó·’π‰Ì‡ÌÌfl ‰ÂÔ‡Ú‡ÏÂÌÚÛ çÓ-è‡-‰Â-
ä‡ÎÂ (î‡Ìˆ¥fl) Ú‡ ∂‡ÙÒÚ‚‡ äÂÌÚ (ÇÂÎËÍÓ·ËÚ‡Ì¥fl) Ù¥Ì‡Ì-
ÒÛ‚‡ÎÓÒfl Öä ‰Îfl Â‡Î¥Á‡ˆ¥ª ÔÓÂÍÚ¥‚, ÔÓ‚’flÁ‡ÌËı Á ·Û‰¥‚-
ÌËˆÚ‚ÓÏ ÚÛÌÂÎ˛ Ô¥‰ ã‡-å‡Ì¯ÂÏ.

êÂ∂¥ÓÌË (‡·Ó Ï¥ÒˆÂ‚ÓÒÚË) Á flÒÍ‡‚Ó ‚Ë‡ÊÂÌÓ˛ „‡ÎÛ-
ÁÂ‚Ó˛ Ó¥πÌÚ‡ˆ¥π˛ ¯ÛÍ‡˛Ú¸ Ô¥‰ÒÚ‡‚ ‰Îfl Ó„‡Ì¥Á‡ˆ¥ÈÌÓ„Ó
ÓÙÓÏÎÂÌÌfl Ò‚Óªı Á‚’flÁÍ¥‚ „ÓÎÓ‚ÌÓ Á ÏÂÚÓ˛ ÓÚËÏ‡ÌÌfl ‚¥‰-
ÔÓ‚¥‰ÌËı ÙÓÌ‰¥‚. â‰ÂÚ¸Òfl ÔÂÂ‰Ó‚Ò¥Ï ÔÓ Ú‡‰Ëˆ¥ÈÌ¥ „‡-
ÎÛÁ¥ ÔÓÏËÒÎÓ‚ÓÒÚË – ÚÂÍÒÚËÎ¸ÌÓª (é·’π‰Ì‡ÌÌfl Â∂¥ÓÌ¥‚, Á‡-
ˆ¥Í‡‚ÎÂÌËı Û ÂÍÓÌÒÚÛÍˆ¥ª ˆË‚¥Î¸ÌÓ„Ó ÍÓ‡·ÎÂ·Û‰Û‚‡ÌÌfl
– RENAVAL), ‚ËÌÓÓ·ÌÓª (Ó·’π‰ÌÛπ 10 Â∂¥ÓÌ¥‚ Ô¥‚‰Ìfl Ö‚-
ÓÔË – DYONYSOS), ‚Û„¥Î¸ÌÓª (Ó·’π‰Ì‡ÌÌfl Ï¥ÒˆÂ‚Ëı ‚Î‡Ò-
ÚÂÈ ÇÂÎËÍÓ·ËÚ‡Ì¥ª, ç¥ÏÂ˜˜ËÌË, î‡Ìˆ¥ª, ÅÂÎ¸∂¥ª, ßÒÔ‡Ì¥ª, flÍ¥
¯ÛÍ‡˛Ú¸ Ô¥‰ÚËÏÍË ‚ ÂÒÚÛÍÚÛËÁ‡ˆ¥ª „‡ÎÛÁ¥).

ñ¥ ÔËÍÎ‡‰Ë Ó·’π‰Ì‡ÌÌfl ‚ ÔÓ¯ÛÍ‡ı Ù¥Ì‡ÌÒÓ‚Óª Ô¥‰ÚËÏ-
ÍË „‡ÎÛÁÂÈ, ̆ Ó ÔÂÂÊË‚‡˛Ú¸ ÍËÁÛ ̃ Ë ÚÛ‰ÌÓ˘¥, ÌÂ ‚Ë˜Â-
ÔÛ˛Ú¸ ÒÔËÒÍÛ Ú‡ÌÒÂ∂¥ÓÌ‡Î¸ÌËı Ó·’π‰Ì‡Ì¸ „‡ÎÛÁÂ‚Óª Ó¥-
πÌÚ‡ˆ¥ª. ∏ ÔËÍÎ‡‰Ë È ¥Ì¯Ó„Ó ∂‡ÚÛÌÍÛ – Ó·’π‰Ì‡ÌÌfl Ì‡ Ô¥‰-
ÚËÏÍÛ „‡ÎÛÁÂÈ ‰ËÌ‡Ï¥˜ÌÓ„Ó ÓÁ‚ËÚÍÛ, ˘Ó ÁÌ‡ıÓ‰flÚ¸Òfl Ì‡
ªı ÚÂËÚÓ¥ª. åÂÚ‡ Á·ÎËÊÂÌÌfl Û ˆËı ‚ËÔ‡‰Í‡ı – ÒÚ‚ÓÂÌÌfl
ÒÛ˜‡ÒÌËı ÏÂÂÊÂ‚Ëı ÒÚÛÍÚÛ flÍ ÓÒÌÓ‚Ë ‰Îfl ‚Á‡πÏÓ‰¥ª Û
ÒÙÂ¥ Ó·Ï¥ÌÛ ‰ÓÒ‚¥‰ÓÏ, ÚÂıÌÓÎÓ„¥flÏË. ÑÎfl ÔËÍÎ‡‰Û, ̂ Â Ó·’-
π‰Ì‡ÌÌfl 12 Ï¥ÒˆÂ‚ÓÒÚÂÈ Á ÓÁ‚ËÌÛÚÓ˛ ‡‚¥‡ÍÓÒÏ¥˜ÌÓ˛ ˜Ë
‡‚ÚÓÏÓ·¥Î¸ÌÓ˛ ÔÓÏËÒÎÓ‚¥ÒÚ˛, ÍÂÓ‚‡ÌÂ ¥Á ÇÓ¥ÍÒ¸ÍÓ„Ó
ÛÌ¥‚ÂÒËÚÂÚÛ (Ï. äÓ‚ÂÌÚ¥), flÍÂ Á‡ÈÏ‡πÚ¸Òfl Ì‡Î‡„Ó‰ÊÂÌ-
ÌflÏ Á‚’flÁÍ¥‚ Ï¥Ê ÔÓÚÂÌˆ¥ÈÌËÏË Ô‡ÚÌÂ‡ÏË ‚ Ö‚ÓÔ¥ ¥ Á Ô‡-
ˆ¥‚ÌËÍ‡ÏË ÓÁÏ¥˘ÂÌËı Ì‡ ªı ÚÂËÚÓ¥ª Ô¥‰ÔËπÏÒÚ‚ ¥ ÔÓÙ-
ÒÔ¥ÎÓÍ.

å¥ÊÂ∂¥ÓÌ‡Î¸Ì¥ (ÒÚ‚ÓÂÌ¥ ‚ ‡ÏÍ‡ı Ì‡ˆ¥ÓÌ‡Î¸ÌÓª ‰Â-
Ê‡‚Ë) ¥ Ú‡ÌÒÂ∂¥ÓÌ‡Î¸Ì¥ (ÔÂÂÚËÌ‡˛Ú¸ Ì‡ˆ¥ÓÌ‡Î¸Ì¥ ÍÓ‰Ó-
ÌË) Û„ÛÔÓ‚‡ÌÌfl, ‡ Ú‡ÍÓÊ ‚ÂÎËÍ¥ Ï¥ÒÚ‡ ¥ ªı ‡ÒÓˆ¥‡ˆ¥ª ˜ËÏ‡Á
‡ÍÚË‚Ì¥¯Â ‚¥‰ÒÚÓ˛˛Ú¸ Ò‚Óª ¥ÌÚÂÂÒË Ì‡ Â‚ÓÔÂÈÒ¸Í¥È ÔÓÎ¥-
ÚË˜Ì¥È ÒˆÂÌ¥. ßÌ¯¥ „ÛÔË ¥ÌÚÂÂÒ¥‚, ÔÂÂ‰ÛÒ¥Ï ·¥ÁÌÂÒ, Ú‡ÍÓÊ
¥ÌÓ‰¥ π ÔÓ‚¥‰ÌËÍ‡ÏË ˜Ë ÔËıËÎ¸ÌËÍ‡ÏË ‚ËÏÓ„.

ІРІНА СЕМЕНЕНКО
ГРУПИ ІНТЕРЕСІВ У
ЕВРОПЕЙСЬКОМУ
СОЮЗІ:
РЕ¢ІОНАЛЬНИЙ
АСПЕКТ

носини, скерованi на покращення життєвого рiвня лю-
дей. Зараз пошуки ворогiв найбiльше iнспiрує те, що
живеться надто погано. В рiзних ре¶iонах по-рiзному,
але однаково погано.

Окрiм того, нагадаю, що досвiд Італiї не пiдтвердив
сподiвань на те, що чим жорсткiшою буде централiза-
цiя, тим бiльшої єдности вдасться досягти в державi.
Вiд 70-х рокiв там проводився експеримент, а вiдтак i
цiлеспрямовано впроваджувалася децентралiзована
формi правлiння з елементами ре¶iональної автономiї
(на одному з семiнарiв про громадянське суспiльство
ми обговорювали книгу Патнема про iталiйський дос-
вiд; нещодавно з’явився її український переклад).

Або ще один приклад – Америка, американський
федералiзм i американський патрiотизм. Нещодавно
ми переконалися, наскiльки єдина Америка в своєму
патрiотичному поривi. Але достоту те саме пише Ток-
вiль у своїй книзi. Вiн запитує: яким чином в Америцi мiг
народитися цей патрiотизм (адже на час написання
його книги американська держава iснувала тiльки 50
рокiв, не маючи жодної попередньої iсторичної тради-
цiї), чому американцi єдинi, як нiяка нацiя в Европi у сво-
єму патрiотизмi?

Зауважте, федералiзм не став перешкодою для пат-
рiотизму. Тому, я думаю, що допоки люди не вiдчувають
себе творцями законiв, творцями суспiльного ладу, гос-
подарями на власнiй землi, доти соборнiсть не зрос-
татиме, а, навпаки, меншатиме. Якщо вони вiдчують усе
вищеперелiчене, то нiякi межi мiж окремими областя-
ми чи певна специфiка в рiзних ре¶iонах не перешко-
дять зростанню єдности i зростанню соборности.

Токвiль також дуже гарно пише про те, що централь-
ний уряд за умов централiзацiї просто не здатний вра-
хувати багатоманiтнi потреби людей, якi виникають на
мiсцях. І що мiсцевий уряд завжди краще це зробить.

Але в Українi є одна проблема, яка є найголовнiшим
клопотом, коли йдеться про федералiзацiю. Працюю-
чи над статтею про єднання та про полiтичну нацiю, я
зайнялася вивченням подiлiв України за ре¶iональни-
ми i культурно-мовними ознаками. На пiдготованих
мною картах вiдображено мовну ситуацiю в ре¶iонах.
Це дуже строкатi карти, де показано потенцiйнi ре¶iо-
ни, якi могли б стати федеральними землями чи края-
ми (менi, наприклад, бiльше подобається слово «край»,
бо усяка федералiзацiя, чи навiть ре¶iональна автоно-
мiя вимагає видiлення бiльших одиниць). Рiзними
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îìçäñßéçÄãúçß Éêìèà ßçíÖêÖëßÇ
ç‡ÒÍ¥Î¸ÍË ‚‡ÊÎË‚ËÈ ‰Îfl Â‚ÓÔÂÈÒ¸ÍÓ„Ó ·¥ÁÌÂÒÛ Â∂¥Ó-

Ì‡Î¸ÌËÈ ‚ËÏ¥? üÍ Ò‚¥‰˜‡Ú¸ ‰‡Ì¥ ÓÔËÚÛ‚‡ÌÌfl, ÔË·ÎËÁÌÓ
ÍÓÊÌ‡ Ô’flÚ‡ ¥Á Ì‡È·¥Î¸¯Ëı Â‚ÓÔÂÈÒ¸ÍËı ÍÓÏÔ‡Ì¥È Û‚‡Ê‡π
Â∂¥ÓÌ‡Î¸Ì¥ ÔÓ·ÎÂÏË ÍÎ˛˜Ó‚ËÏË. ÄÎÂ „ÓÎÓ‚ÌËÏ ‚ËÍÎËÍÓÏ
ÍÓÊÌ‡ ‰Û„‡ Ì‡ÁË‚‡π ¥ÒÚ ÍÓÌÍÛÂÌˆ¥ª, ÓÒÓ·ÎË‚Ó Á ·ÓÍÛ Í‡-
ªÌ Ñ‡ÎÂÍÓ„Ó ëıÓ‰Û1 5. í‡Í, ¥Ú‡Î¥ÈÒ¸Í‡ ‡‚ÚÓÏÓ·¥Î¸Ì‡ ÍÓÏÔ‡-
Ì¥fl «îßÄí», Á‡ ÒÎÓ‚‡ÏË „ÓÎÓ‚Ë ‡‰Ë ‰ËÂÍÚÓ¥‚ ÑÊ.ÄÌ¸π-
ÎÎ¥, Á‡ˆ¥Í‡‚ÎÂÌ‡ ‚ ÚÓÏÛ, ˘Ó· Ô‡ˆ˛‚‡ÚË ‚ ÍÓÊÌÓÏÛ ÒËÎ¸-
ÌÓÏÛ Â∂¥ÓÌ¥ È Ì‡ ̄ ËÓÍËı (∂ÎÓ·‡Î¸ÌÓ„Ó Ï‡Ò¯Ú‡·Û) ËÌÍ‡ı.

ó‡ÒÚÓ ÍÛÔÌ¥ Ù¥ÏË ÔÓfl‚Îfl˛Ú¸ Á‡ˆ¥Í‡‚ÎÂÌ¥ÒÚ¸ Û Â∂¥-
ÓÌ‡Î¸ÌËı ÔÓ„‡Ï‡ı, Ù¥Ì‡ÌÒÓ‚‡ÌËı Öë. çÂ‰‡ÂÏÌÓ ‰¥flÎ¸-
Ì¥ÒÚ¸ Ö‚ÓÔÂÈÒ¸ÍÓ„Ó ÍÛ„ÎÓ„Ó ÒÚÓÎ‡ ÔÓÏËÒÎÓ‚ˆ¥‚ – ÙÓ-
ÛÏÛ ÔÓ‚¥‰ÌËı Â‚ÓÔÂÈÒ¸ÍËı ÍÓÏÔ‡Ì¥È, ÒÚ‚ÓÂÌÓ„Ó ‚ 1983
., ÒÔflÏÓ‚‡Ì‡ Ì‡ ÓÁÓ·ÍÛ ÒÔ¥Î¸ÌËı ÔÓ„‡Ï ÔÓÙÂÒ¥È-
ÌÓ„Ó Ì‡‚˜‡ÌÌfl È ¥ÌÙ‡ÒÚÛÍÚÛË, ‡ÎÂ ÌÂ ‚ËÓ·ÌË˜Ëı ÔÓ-
ÂÍÚ¥‚. èËÍÎ‡‰ ÛÒÔ¥¯ÌÓª ÎÓ·¥ÒÚÒ¸ÍÓª ‰¥flÎ¸ÌÓÒÚË ˆ¥πª Ó„‡-
Ì¥Á‡ˆ¥ª – ·Û‰¥‚ÌËˆÚ‚Ó ÚÛÌÂÎ˛ Ô¥‰ ã‡-å‡Ì¯ÂÏ, ÍÓÎË ¯ËÓ-
ÍÓÏ‡Ò¯Ú‡·ÌÂ Ù¥Ì‡ÌÒÛ‚‡ÌÌfl ‚¥‰ÔÓ‚¥‰‡ÎÓ ÔflÏ¥È ÂÍÓÌÓÏ¥˜-
Ì¥È Á‡ˆ¥Í‡‚ÎÂÌÓÒÚ¥ ·‡„‡Ú¸Óı Û˜‡ÒÌËÍ¥‚ äÛ„ÎÓ„Ó ÒÚÓÎ‡. é‰-
Ì‡Í ‚ÔÎË‚ ˆ¸Ó„Ó ÌÂÙÓÏ‡Î¸ÌÓ„Ó Ó·’π‰Ì‡ÌÌfl ‚ËıÓ‰ËÚ¸ ‰‡-
ÎÂÍÓ Á‡ ‡ÏÍË ÎÓ·¥˛‚‡ÌÌfl ÚËı ̃ Ë ¥Ì¯Ëı ÔÓÂÍÚ¥‚. ÇËÍÓËÒ-

ÚÓ‚Û˛˜Ë ÓÒÓ·ËÒÚ¥ Á‚’flÁÍË, ÈÓ„Ó ÔÂ‰ÒÚ‡‚ÌËÍË ÓÁÌ‡ÈÓÏÎ˛-
˛Ú¸ ‚Ë˘¥ ¥ÌÒÚ‡Ìˆ¥ª Öë Á ‰ÛÏÍ‡ÏË ÔÓÏËÒÎÓ‚ˆ¥‚, ÓÚËÏÛ˛Ú¸
ˆ¥ÌÌÛ ¥ÌÙÓÏ‡ˆ¥˛, ‚ÔÎË‚‡˛Ú¸ Ì‡ ÔËÈÌflÚÚfl ¥¯ÂÌ¸.

ä‡Ì‡ÎË ·¥ÁÌÂÒÛ ÔË ̂ ¸ÓÏÛ ¥ÁÌÓÏ‡Ì¥ÚÌ¥. ñÂ „‡ÎÛÁÂ‚¥ ‡ÒÓ-
ˆ¥‡ˆ¥ª Ô¥‰ÔËπÏˆ¥‚, Ì‡‰Ì‡ˆ¥ÓÌ‡Î¸Ì¥ Ó·’π‰Ì‡ÌÌfl ÔÓÏËÒÎÓ‚-
ˆ¥‚ (Ì‡ Í¯Ú‡ÎÚ äÛ„ÎÓ„Ó ÒÚÓÎ‡), Â∂¥ÓÌ‡Î¸Ì¥ Ó·’π‰Ì‡ÌÌfl „‡-
ÎÛÁÂ‚Óª Ó¥πÌÚ‡ˆ¥ª, ÔflÏÂ ÔÂ‰ÒÚ‡‚ÌËˆÚ‚Ó ÍÓÏÔ‡Ì¥È Û Å˛Ò-
ÒÂÎ¥, Ì‡ˆ¥ÓÌ‡Î¸ÌËÈ Ûfl‰. ÑÂflÍ¥ ‡ÒÓˆ¥‡ˆ¥ª ·¥ÁÌÂÒÛ, flÍ¥ Ò‡Ï¥ Á
¥ÒÚÓË˜ÌËı ¥ ÔÓÎ¥ÚË˜ÌËı ÔË˜ËÌ Ï‡˛Ú¸ flÒÍ‡‚Ó ‚Ë‡ÊÂÌÛ
Â∂¥ÓÌ‡Î¸ÌÛ Ó¥πÌÚ‡ˆ¥˛, Ò‡ÏÓÒÚ¥ÈÌÓ ÔÂ‰ÒÚ‡‚ÎÂÌ¥ ‚ Å˛Ò-
ÒÂÎ¥ ¥ ‚Á‡πÏÓ‰¥˛Ú¸ Û Ò‚Óªı ¥ÌÚÂÂÒ‡ı Á ÔÓÎ¥ÚË˜ÌÓ˛ ÂÎ¥ÚÓ˛
Â∂¥ÓÌÛ. í‡Í Ô‡ˆ˛π, Ì‡ÔËÍÎ‡‰, Ó·’π‰Ì‡ÌÌfl Í‡Ú‡ÎÓÌÒ¸ÍÓ-
„Ó Ô‡ÚÓÌ‡ÚÛ.

è¥ÓËÚÂÚÌËÏ ‰Îfl ·¥ÁÌÂÒÛ Â∂¥ÓÌ‡Î¸ÌËÈ ¥‚ÂÌ¸ ÒÚ‡π ‚
ÓÒÌÓ‚ÌÓÏÛ ÚÓ‰¥, ÍÓÎË ÏÓ‚‡ È‰Â ÔÓ Â‡Î¥Á‡ˆ¥˛ ÔÓÂÍÚ¥‚ ‚¥‰-
ÔÓ‚¥‰ÌÓ„Ó Ï‡Ò¯Ú‡·Û Ô¥‰ Â„¥‰Ó˛ Öë ˜Ë ÒÚ‚ÓÂÌÌfl Ú‡ÌÒÂ-
∂¥ÓÌ‡Î¸ÌËı ¥ÌÙ‡ÒÚÛÍÚÛ (ÒËÒÚÂÏ Á‚’flÁÍÛ, Ú‡ÌÒÔÓÚÛ‚‡Ì-
Ìfl, ·‡Á ‰‡ÌËı).

ëıÓÊÂπ, ̆ Ó ÏÓÊÎË‚¥ÒÚ¸ ‰¥flÎ¸ÌÓÒÚË Ì‡ ¥‚Ì¥ Â∂¥ÓÌ¥‚ Ö‚-
ÓÔË ÔÓ˜ËÌ‡˛Ú¸ Ì‡Ï‡ˆÛ‚‡ÚË ¥ ÔÓÙÒÔ¥ÎÍË, ÔÂÂ‰Ó‚Ò¥Ï ÚÓÏÛ,
˘Ó ‚ÒÚÛÔ «Ì‡ ÌÓ‚Â, Ï‡ÈÊÂ ÌÂ ÓÒ‚ÓπÌÂ ÔÓÎÂ ‰¥flÎ¸ÌÓÒÚË Ì‡
¥‚Ì¥ Â∂¥ÓÌ¥‚ ‰‡π ªÏ ‰Ó‰‡ÚÍÓ‚¥ Í‡Ì‡ÎË ¥ ÏÓÊÎË‚ÓÒÚ¥ ÔÂ‰-

кольорами розфарбованi одинадцять ре¶iонiв. Крите-
рiй ре¶iоналiзацiї соцiологiчний, найзручнiший при со-
цiологiчному опитуваннi. А далi iдуть три стовпчики. У
першому зазначено вiдсоток українцiв за пашпортом,
у другому – вiдсоток осiб, якi ототожнюють себе з ук-
раїнцями, вважають себе українцями, а у третьому –
вiдсоток тих, хто розмовляють українською вдома.

Так от, у цiлому захiдному ре¶iонi (7 областей) всi цi
стовпчики фактично однаковi: тi, хто вважають себе ук-
раїнцями i є ними за пашпортом, тi й розмовляють ук-
раїнською. Вiдмiнностi доволi незначнi. Але чим далi на
схiд, тим цi вiдмiнностi бiльшi. Зрозумiло, що Донбас
видiляється за усiма культурними показниками. Тут ук-
раїнською мовою вдома розмовляє незначна мен-
шiсть. Зростає також розрив у вiдсотках мiж особами,
якi є українцями за пашпортом, i якi вважають себе ук-
раїнцями. Колись, пам’ятаю, академiк І.Юхновський го-
ворив про те, що коли б ми зараз провели перепис, то
мали б зовсiм iншу картину, анiж в останнi роки СССР
– українцiв було би бiльше. Так от, навпаки, за даними
соцiологiчних опитувань, проведених у 2000 роцi, роз-
рив по Українi в цiлому мiж людьми, якi записанi україн-
цями (офiцiйно в документi), i тими, хто себе з україн-

ством ототожнює, становить 10%. На Львiвщинi на якiсь
десятi вiдсотка навiть бiльше тих, хто вважають себе
українцями, анiж записанi ними. А чим далi на схiд, тим
розрив цей збiльшується до приблизно 20%.

Отож, картина, на жаль, така, що деукраїнiзацiя не
меншає. Це добре вiдомо i без цифр, але цифри пiд-
тверджують, що вона триває i концентрується на сходi,
в ре¶iонах, якi б ми хотiли бачити максимально подiб-
ними до нашого. Але в мене складається таке вражен-
ня, що вони не виправдають наших сподiвань. А коли
так, то федералiзацiя аж нiяк не погiршить становища.
Адже iнституцiйнi методи розв’язання етнiчних проблем
(федералiзм i так звана консорцiативна демократiя)
застосовуються там, де народи прийшли до висновку
– так, ми рiзнi, але хочемо жити в мирi та в єдинiй дер-
жавi. В такiй ситуацiї урухомлюються механiзми, якi доз-
воляють людям жити такими, як вони є.

Карта вживання української мови розфарбована у
три кольори – жовтий, синiй i зелений. Увесь масив да-
них подiлений на три частини – середня, вiдхилення в
один бiк i в iнший. Синiм означено терени, де україн-
ською користуються вище середньої – переважно за-
хiднi областi та вся центральна Україна. На середньому

УКРАЇНСЬКИЙ
ФЕДЕРАЛІЗМ:

ПОЛІТИЧНІ
АСПЕКТИ
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ÒÚ‡‚ÌËˆÚ‚‡ ¥ÌÚÂÂÒ¥‚»1 6. ∫ı Á‡ˆ¥Í‡‚ÎÂÌ¥ÒÚ¸ Û ÌÓ‚ÓÏÛ ¥‚Ì¥
‰¥flÎ¸ÌÓÒÚË ÔÓ˜‡ÒÚË Á‚’flÁ‡Ì‡ Á ÍËÁÓ˛ ÔÓÙÒÔ¥ÎÍÓ‚Ó„Ó ÛıÛ
‚ Ì‡ˆ¥ÓÌ‡Î¸ÌÓÏÛ Ï‡Ò¯Ú‡·¥, ÔÓ˜‡ÒÚË – Á ÌÓ‚ËÏ ¥‚ÌÂÏ ÔÓ·-
ÎÂÏ Ì‡ π‰ËÌÓÏÛ Â‚ÓÔÂÈÒ¸ÍÓÏÛ ËÌÍÛ Ô‡ˆ¥, ÔÓ‚’flÁ‡ÌËı Á¥
ÒÚÛÍÚÛÌËÏ ·ÂÁÓ·¥ÚÚflÏ, ÒÓˆ¥‡Î¸ÌËÏ ‰ÂÏÔ¥Ì∂ÓÏ ¥ ¥ÁÌËÏË
¥‚ÌflÏË ÒÓˆ¥‡Î¸ÌÓª Á‡ıË˘ÂÌÓÒÚË Û Í‡ªÌ‡ı-˜ÎÂÌ‡ı Öë.

ëÚ‚ÓÂÌ‡ 1973 . Ö‚ÓÔÂÈÒ¸Í‡ ÍÓÌÙÂ‰Â‡ˆ¥fl ÔÓÙÒÔ¥-
ÎÓÍ (Öäí), ‰Ó flÍÓª Û‚¥È¯ÎË ÔÓ‚¥‰Ì¥ Ì‡ˆ¥ÓÌ‡Î¸Ì¥ ÔÓÙÓ·’-
π‰Ì‡ÌÌfl, ÒÎÛÊËÚ¸ ‡ÂÌÓ˛ ‰Îfl Á¥ÒÚ‡‚ÎÂÌÌfl ‰ÛÏÓÍ ¥ ÍÓÓ-
‰ËÌ‡ˆ¥È ‚ËÏÓ„ ÔÓÙÒÔ¥ÎÓÍ. é‰Ì‡Í ÒÛÔÂÂ˜ÌÓÒÚ¥ Ï¥Ê Ì‡ˆ¥Ó-
Ì‡Î¸ÌËÏË ˜ÎÂÌ‡ÏË, ÔÓÓ‰ÊÂÌ¥ ¥ÁÌÓ˛ ÔÓÎ¥ÚË˜ÌÓ˛ Ó¥πÌ-
Ú‡ˆ¥π˛ (ÒÓˆ¥‡Î–‰ÂÏÓÍ‡ÚË ¥ ıËÒÚËflÌÒ¸Í¥ ‰ÂÏÓÍ‡ÚË), ‚¥‰-
Ï¥ÌÌÓÒÚflÏË Û ‚ËÏÓ„‡ı Ì‡ÈÏ‡ÌÓª Ô‡ˆ¥ Û Í‡ªÌ‡ı Ô¥‚Ì¥˜ÌÓª
Ú‡ Ô¥‚‰ÂÌÌÓª „ÛÔ, Ï¥Ê Ô¥ÓËÚÂÚ‡ÏË ‚ Â‚ÓÔÂÈÒ¸Í¥È ÓÁ-
·Û‰Ó‚¥ (ÒÔ¥Î¸ÌËÈ ËÌÓÍ ˜Ë ÒÔ¥Î¸ÌËÈ ÒÓˆ¥‡Î¸ÌËÈ ÔÓÒÚ¥), ‡
Ú‡ÍÓÊ ÒÎ‡·Í‡ Ù¥Ì‡ÌÒÓ‚‡ È ÚÂıÌ¥˜Ì‡ ÓÒÌ‡˘ÂÌ¥ÒÚ¸, ‚¥‰ÒÛÚ-
Ì¥ÒÚ¸ ‡‚ÚÓËÚÂÚÌÓ„Ó Î¥‰ÂÒÚ‚‡ ÌÂ Ó·ÏÂÊÛ˛Ú¸ ‚ÔÎË‚Û Öäí.

ç‡ ¥‚Ì¥ Öë ÔÂ‰ÒÚ‡‚ÎÂÌÓ ÔÓÌ‡‰ 100 Ï¥ÊÌ‡Ó‰ÌËı ‡ÒÓ-
ˆ¥‡ˆ¥È, flÍ¥ ÓıÓÔÎ˛˛Ú¸ ÔÓÌ‡‰ 20 ‚Ë‰¥‚ ‰Ó·Ó‚¥Î¸ÌÓª ‡ÍÚË‚-
ÌÓÒÚË – Û ÒÔ‡‚‡ı ÒÓˆ¥‡Î¸ÌËı ÔÓÒÎÛ„, ÏÓÎÓ‰¥ ¥ Ò¥Ï’ª, ÂÏ¥∂-
‡ÌÚ¥‚ ¥ ·¥ÊÂÌˆ¥‚, ¥Ì‚‡Î¥‰¥‚, ·ÂÁÓ·¥ÚÌËı, ÓıÓÓÌË ‰Ó‚Í¥Î-
Îfl, ÓÁ‚ËÚÍÛ ¥ÌÙ‡ÒÚÛÍÚÛ Á‡ Ï¥ÒˆÂÏ ÔÓÊË‚‡ÌÌfl, ÔÓ·-

ÎÂÏ Â∂¥ÓÌÛ. Ç ÓÒÌÓ‚ÌÓÏÛ ˆÂ Ó„‡Ì¥Á‡ˆ¥ª, flÍ¥ ‰¥˛Ú¸ Û ÇÂÎË-
Í¥È ÅËÚ‡Ì¥ª, î‡Ìˆ¥ª Ú‡ ßÎ‡Ì‰¥ª. ç‡ Ô¥‚‰ÂÌÌÓÏÛ ÙÎ‡ÌÁ¥ Öë
‰Ó·Ó‚¥Î¸Ì‡ ‡ÍÚË‚Ì¥ÒÚ¸ ¥‰ÍÓ ‚ËıÓ‰ËÚ¸ Ì‡ Ì‡ˆ¥ÓÌ‡Î¸ÌËÈ ¥
Ì‡‰Ì‡ˆ¥ÓÌ‡Î¸ÌËÈ ¥‚ÂÌ¸, ÓıÓÔÎ˛˛˜Ë ÔÂÂ‚‡ÊÌÓ Ô‡‡Ù¥˛,
Ï¥ÒˆÂ‚¥ÒÚ¸, ÚÂËÚÓ¥˛.

ëÔÂˆ¥‡Î¸Ì‡ ÒÚÛÍÚÛ‡ ‰Îfl ÎÓ·¥˛‚‡ÌÌfl ¥ÌÚÂÂÒ¥‚ ‰Ó·-
Ó‚ÓÎ¸˜Ó„Ó ÒÂÍÚÓÛ ‚ ¥ÌÒÚËÚÛÚ‡ı Öë, Ì‡ÔËÍÎ‡‰, ‚ Ö‚Ó-
ÔÂÈÒ¸Í¥È ÒÎÛÊ·¥ ˆË‚¥Î¸ÌÓª ‰¥ª, ÒÚ‚ÓÂÌ¥È 1990 ., ‚ÍÎ˛˜‡π
ÔÓÌ‡‰ 200 ˜ÎÂÌ¥‚, 60% ¥Á ÌËı ÔÂ‰ÒÚ‡‚Îfl˛Ú¸ ·ËÚ‡ÌÒ¸Í¥
‰Ó·Ó‚ÓÎ¸˜¥ ¥Ì¥ˆ¥‡ÚË‚Ë. é˜Â‚Ë‰ÌÓ, ̆ Ó Ì‡fl‚Ì¥ÒÚ¸ ̃ ËÒÂÎ¸ÌËı
‰Ó·Ó‚ÓÎ¸˜Ëı „ÛÔ ¥ÌÚÂÂÒ¥‚ Ì‡ Â‚ÓÔÂÈÒ¸ÍÓÏÛ ¥‚Ì¥ Ô¥‰-
‚Ë˘Ûπ ¥‚ÂÌ¸ ÍÓÏÔÂÚÂÌÚÌÓÒÚË Ó„‡Ì¥‚ Öë Û Ô‡ÍÚË˜ÌÓÏÛ
‚Ë¥¯ÂÌÌ¥ ÚËı ̃ Ë ¥Ì¯Ëı ÔÓ·ÎÂÏ. é‰Ì‡˜Â Ì‡ ¥‚Ì¥ Ï¥ÒˆÂ‚ÓÒ-
ÚË, Â∂¥ÓÌÛ, ¥‰¯Â – ‰ÂÊ‡‚Ë, Â‡Î¸ÌËÈ ÂÙÂÍÚ ‰Ó·Ó‚ÓÎ¸-
˜Óª ‡ÍÚË‚ÌÓÒÚË ‚¥‰˜ÛÚÌ¥¯ËÈ, ‡Ì¥Ê Ì‡ Ì‡‰Ì‡ˆ¥ÓÌ‡Î¸ÌÓÏÛ ¥‚-
Ì¥. íÛÚ ÏÓÊÌ‡ ̄ ‚Ë‰¯Â „Ó‚ÓËÚË ÔÓ ‚ÔÎË‚ Ì‡ ÙÓÏÛ‚‡ÌÌfl
‰ÛÏÍË ÚËı, ıÚÓ ·ÂÂ Û˜‡ÒÚ¸ Û ÔËÈÌflÚÚ¥ ¥¯ÂÌ¸. ç‡ Ï¥ÒˆÂ-
‚ÓÏÛ ¥‚Ì¥ ‰¥flÎ¸Ì¥ÒÚ¸ ‰Ó·Ó‚ÓÎ¸˜Ëı Ó„‡Ì¥Á‡ˆ¥È ÌÓÒËÚ¸ ÔÂ-
Â‚‡ÊÌÓ ÍÓÌÙÎ¥ÍÚÌËÈ ı‡‡ÍÚÂ. ñÂ ‚ËÍÎ˛˜‡π ÏÓÊÎË‚¥ÒÚ¸
ªı ̄ ËÓÍÓª ¥ÌÍÓÔÓ‡ˆ¥ª ‚ Â∂¥ÓÌ‡Î¸ÌÛ ÎÓ·¥ÒÚÒ¸ÍÛ ‰¥flÎ¸Ì¥ÒÚ¸,
˘Ó ªª Ó„‡Ì¥ÁÓ‚Û˛Ú¸ Ï¥ÒˆÂ‚¥ ÂÎ¥ÚË.

ІРІНА СЕМЕНЕНКО
ГРУПИ ІНТЕРЕСІВ У
ЕВРОПЕЙСЬКОМУ
СОЮЗІ:
РЕ¢ІОНАЛЬНИЙ
АСПЕКТ

рiвнi – зеленим кольором – окресленi Слобожанщина,
Причорномор’я i частково днiпровський ре¶iон. І Дон-
бас, i Крим – жовтi, це вiдхилення в iншу сторону. Синiй
масив показує, що нас бiльшiсть, – бiльшiсть тих, хто є
українцями i розмовляє вдома українською.

На iншiй картi Україна розфарбована у п’ять кольо-
рiв. Найiнтенсивнiшi – захiднi областi (переважно Во-
линь i Галичина, меншою мiрою Закарпаття i Буковина).
Крим i Донбас знову видiляються iншим кольором.

І ще одна цiкава карта. За соцiологiчними опитуван-
нями 12% осiб не знають, якої вони нацiї – вони зара-
ховують себе до совєцьких (радянських), живучи в Ук-
раїнi. Ми спробували проаналiзувати це за областями,
i я цим аналiзом дуже втiшена. Із цих 12% в абсолютно-
му вимiрi половина припадає на три областi – Луган-
ську, Донецьку i Днiпропетровську, отож кузня кадрiв у
одному пакетi з Донбасом.

Далi iде Харкiвщина, двi пiвденнi областi та Крим.
Запорiзька область тут стоїть окремо вiд сусiдiв, мiс-
цевi мешканцi не визнають себе совєцькими, пам’ята-
ють, що вони нащадки українських козакiв. І всього лиш
по 0,2-0,5% совєцьких у захiдних областях. І тут менi
особливо приємно вiдзначити (бо я родом з Чернiгiв-

щини), що Чернiгiвська i Полтавська область мають
iдентичнi iз захiдними областями показники нацiональ-
ної iдентичности. Тобто, совєцькими себе не назива-
ють, бо знають, хто вони такi. Вони можуть говорити ро-
сiйською чи суржиком, але в цих двох областях – Чер-
нiгiвськiй i Полтавськiй – менше 1% денацiоналiзова-
них, якi б називали себе совєцькими.

Якось менi довелося чути про русифiкацiю Донбасу.
А чи був вiн колись українським? Може,нiколи й не був.
Тому, говорячи про те, чи потрiбен федералiзм Українсь-
кiй державi, я думаю, що ми повиннi зважувати, звичай-
но, всi «за» i «проти», бо застереження також об¶рунто-
ванi, але час уже розпрощатися iз даремними сподiван-
нями на те, що вдасться переробити всiх на галичан.

Насамкiнець загальне застереження. Чи здатнi ми,
чи здатнi нашi елiти випрацювати оптимальний, придат-
ний для України механiзм ре¶iоналiзацiї (чи то будуть ав-
тономнi ре¶iони, чи федеральнi краї), який би запрацю-
вав? Дiйсно мобiлiзував ресурси? Спонукав людей, аби
вони почували себе громадянами? Щоб бiльш-менш
справедливо розподiлялися в цiй державi ресурси?

Андрiй Отко: Таке елементарне запитання. При якiй
формi устрою держави чисельнiша адмiнiстрацiя, бiль-
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***
á ÚÓ˜ÍË ÁÓÛ ÁÓÒÚ‡ÌÌfl Ï‡Ò¯Ú‡·¥‚ ÔÂ‰ÒÚ‡‚ÌËˆÚ‚‡ ¥Á-

ÌËı ¥ÌÚÂÂÒ¥‚ Ì‡ ¥‚Ì¥ Öë Â∂¥ÓÌ‡Î¸Ì‡ ÒÍÎ‡‰Ó‚‡ ÒÚ‡π ‚ÒÂ
ÔÓÎ¥ÚÌ¥¯Ó˛. äÎ˛˜Ó‚‡ ÓÎ¸ ¥ Ì‡‰‡Î¥ Ì‡ÎÂÊËÚ¸ Ì‡ˆ¥ÓÌ‡Î¸-
ÌËÏ Ûfl‰‡Ï, ‡ ÛÒÔ¥ıË ÚËı ˜Ë ¥Ì¯Ëı Â∂¥ÓÌ¥‚ ÁÌ‡˜ÌÓ˛ Ï¥Ó˛
ÔÓ‚’flÁ‡Ì¥ Á ÂÙÂÍÚË‚Ì¥ÒÚ˛ ªı ‚Á‡πÏÓ‰¥ª Á ̂ ÂÌÚ‡Î¸ÌÓ˛ ‚Î‡-
‰Ó˛. á ¥Ì¯Ó„Ó ·ÓÍÛ, Â∂¥ÓÌ‡Î¸Ì‡ ÔÓÎ¥ÚËÍ‡ Ò‡ÏÓ„Ó ëÓ˛ÁÛ
ÒÚ‡Î‡ ˆ¥ÎÂÒÔflÏÓ‚‡Ì¥¯Ó˛, ıÓ˜‡ È ÌÂ Ú‡ÍÓ˛ ÂÙÂÍÚË‚ÌÓ˛,
flÍ ÚÓ„Ó ıÓÚ¥ÎÓÒfl · ªª ‡‰ÂÒ‡Ú‡Ï – ‚¥‰ÒÚ‡ÎËÏ Â∂¥ÓÌ‡Ï Û ÒÍÎ‡-
‰¥ Öë. Ç¥‰ÓÏÓ, ˘Ó Ò‡ÏÂ ÔË Ó·„Ó‚ÓÂÌÌ¥ Â∂¥ÓÌ‡Î¸ÌËı ‡Ò-
ÔÂÍÚ¥‚ Á‡„‡Î¸ÌÓÂ‚ÓÔÂÈÒ¸ÍËı ÔÓÂÍÚ¥‚ ¥ ÔÓ·ÎÂÏ Â∂¥Ó-
Ì‡Î¸ÌÓ„Ó Ù¥Ì‡ÌÒÛ‚‡ÌÌfl ‚ËÌËÍ‡˛Ú¸ Ì‡È„ÓÒÚ¥¯¥ ÌÂÁ„Ó‰Ë.

óË ¥ÒÌÛπ ÔÂÒÔÂÍÚË‚‡ ÙÓÏÛ‚‡ÌÌfl ‚ Ö‚ÓÔ¥ ÚÂÚ¸Ó„Ó
¥‚Ìfl ‚Î‡‰Ë ‡·Ó Á‡Ï¥ÌË «Ö‚ÓÔË ‰ÂÊ‡‚» «Ö‚ÓÔÓ˛ Â∂¥-
ÓÌ¥‚»? í‡Í¥ ‡‰ËÍ‡Î¸Ì¥ ÔÓÂÍÚË Ì‡‚fl‰ ˜Ë Ï‡˛Ú¸ Ï‡È·ÛÚ-
Ìπ. é‰Ì‡Í Ô¥‰‚Ë˘ÂÌÌfl ÓÎ¥ Â∂¥ÓÌ‡Î¸ÌÓ„Ó ÍÓÏÔÓÌÂÌÚ‡ ‚
ÔÓˆÂÒ¥ Â‚ÓÔÂÈÒ¸ÍÓª ÓÁ·Û‰Ó‚Ë ‚ Ï¥Û ÔÓÒÛ‚‡ÌÌfl ¯Îfl-
ıÓÏ Ó·’π‰Ì‡ÌÌfl – ˆ¥ÎÍÓÏ Â‡Î¸Ì‡ ÔÂÒÔÂÍÚË‚‡.

ÑÓÒ‚¥‰ ÔÂ‰ÒÚ‡‚ÌËˆÚ‚‡ Â∂¥ÓÌ‡Î¸ÌËı ¥ÌÚÂÂÒ¥‚ Ì‡ ¥‚-
Ì¥ Öë ·¥Î¸¯ Ì¥Ê ‡ÍÚÛ‡Î¸ÌËÈ ‰Îfl êÓÒ¥ª. íÂÌ‰ÂÌˆ¥fl ‰Ó Á·¥Î¸-
¯ÂÌÌfl ÓÎ¥ Â∂¥ÓÌ‡Î¸ÌÓ„Ó ÍÓÏÔÓÌÂÌÚ‡ ‚ ÓÒ¥ÈÒ¸Í¥È ÔÓÎ¥ÚË-
ˆ¥, flÍ ¥ ‚ Â‚ÓÔÂÈÒ¸Í¥È, ‚Ë‰‡πÚ¸Òfl Ì‡Ï ·ÂÁÛÏÓ‚ÌÓ˛. ÑÓ ‰ÓÒ-

ше осiб, зайнятих на державнiй службi, – при феде-
ральнiй, чи при унiтарнiй? А може це мало пов’язано?
Бо я маю враження, що реалiзується та модель, яка
збiльшить кiлькiсть людей, якi житимуть iз тої влади.

А.Колодiй: Як вiдомо, демократiя дорого коштує. І
тому я не прихильниця дешевого уряду. Менi, наприк-
лад, здається, що пiд час референдуму громадян Ук-
раїни переконали прийняти хибне рiшення про змен-
шення кiлькости народних депутатiв. І при федералiз-
мi, i при бюрократичному централiзмi органи влади мо-
жуть бути роздутi до безмежности. Залишається лише
один вихiд – контроль за iнституцiями, їх вiдкритiсть,
публiчнiсть дiяльности. Ми повиннi знати, якi органи
влади iснують, скiльки там осiб працює, i не з принагiд-
них публiкацiй, а з щорiчного офiцiйного повiдомлен-
ня.

Я не думаю, що iснує безпосереднiй зв’язок мiж ти-
пом територiально-адмiнiстративного устрою та роз-
мiрами штату державних службовцiв. Який депутат-
ський корпус є, таким вiн i залишиться, змiниться ком-
петенцiя. Можливо, федералiзм вимагає трохи бiльшо-
го апарату. Але бюрократiя дуже любить розростатися
незалежно вiд мотивацiї чи об¶рунтування.

Вiктор Неборак: Як накладається постколонiальний
статус України на поставленi Вами проблеми? Адже ми,
практично, – колишня колонiя, а Нiмеччина, скажiмо,
нiколи нiчиєю колонiєю не була. Я гадаю, що це дуже
важливо.

Т.Возняк: Нiмецький федералiзм був накинутий Нi-
меччинi переможцями. Вiн, безумовно, мав своє iсто-
ричне корiння, але iнiцiатива щодо форми устрою по-
ходила вiд американської, а ще бiльшою мiрою фран-
цузької окупацiйної влади. Ба бiльше, Францiя свого
часу наполягала навiть на тому, щоб роздiлити Нiмеч-
чину на чотири незалежнi держави, зрештою, такою ок-
ремою державою став совєцький сектор окупацiї. Як на
мене, нiмецький федералiзм формувався в умовах ще
репресивнiших, ще дикiших, нiж, скажiмо, iснуюча пос-
тколонiальна ситуацiя в Українi. Тим не менше, резуль-
тат позитивний.

А.Колодiй: Одразу пiсля здобуття незалежности у
нас був перiод певного полiтичного пiднесення та ейфо-
рiї. Зараз вiн вiдiйшов у минуле не тому, що ми постколо-
нiальна нацiя, а тому, що ми нiяк не можемо налагодити
наш полiтичний i економiчний механiзми, аби вони за-
працювали на користь людям. Занадто глибока криза.

УКРАЇНСЬКИЙ
ФЕДЕРАЛІЗМ:

ПОЛІТИЧНІ
АСПЕКТИ

‚¥‰Û ‚Ë¥¯ÂÌÌfl ÔÓ·ÎÂÏ Ì‡ ¥‚Ì¥ Â∂¥ÓÌ¥‚ ¥ ‚ ‡ÏÍ‡ı Ï¥ÊÂ-
∂¥ÓÌ‡Î¸ÌËı Û„Ó‰ Ì‡ ¥‚Ì¥ Ö‚ÓÔÂÈÒ¸ÍÓ„Ó ÒÓ˛ÁÛ ÒÎ¥‰ ÔË„Îfl-
ÌÛÚËÒfl ·ÎËÊ˜Â.

èÂÂÍÎ‡‚ ÉË„Ó¥È óÓÔËÍ
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Люди занадто розчарованi своїм повсякденним життям.
І саме тому пiшло на спад пiднесення, яке би мало з
мешканцiв витворити громадян. Так, ми постколонiаль-
на держава, але тепер ми здобули незалежнiсть. І це
повинно надихати нас на те, аби ми ставали громадя-
нами у своїй державi. Хоча в неофiцiйних розмовах я
буває кажу, що, можливо й справдi, – якщо не вдається
зробити громадянами людей в межах цiлої держави, то
чи не легше спонукати їх до цього в окремих ре¶iонах?

Вiктор Неборак: Як на мене, цей аспект як повiт-
ря. Ми не помiчаємо, що ми дихаємо повiтрям повсяк-
час. Варто нам перекрити дихання, i кожен з нас через
4 хвилини буде думати про цiлком iншi проблеми. Це
зрозумiло, але ми про це не говоримо постiйно. І так
само ми не можемо подолати, з моєї точки зору, бiль-
шости наших проблем, тому що ми не лiкуємо нашого
постколонiального стану. А як постколонiальне утворен-
ня ми шукаємо нового господаря. Це й усе.

Володимир Костирко: В мене реплiка. У мене таке
враження, що ми не постколонiя – ми залишаємося ко-
лонiєю i далi. Адже колонiєю є територiя, яку викорис-
товують. Якби ми були постколонiєю, то нашими елiта-
ми не були би колонiсти. І «бабки» [грошi], якi тут за-

робляють, залишалися би, а не вивозились. Це велика
iлюзiя, наче наша держава є постколонiальною. А вона
– звичайна колонiя.

Володимир Вiтковський: Упродовж останнiх де-
сятьох рокiв українцi проявили себе як генiальнi, вiрту-
ознi iмiтатори, – iмiтатори демократiї, iмiтатори свобо-
ди, iмiтатори реформ, ринкових вiдносин тощо. І для
федералiзму, якщо вiн буде прийнятий як державна
полiтика, я передбачаю таку ж долю – iмiтацiю федера-
лiзму. Наших здiбностей на це вистачить. Я хотiв би спи-
тати доповiдача, чи бачить панi професор, скажiмо,
якусь полiтичну iдею (федералiзм, може iншу), яка б
спонукала нацiю позбутися своїх iмiтаторських здiбнос-
тей, бодай частково.

А.Колодiй: Питання, я б сказала, не зовсiм за ад-
ресою, про цей аспект краще запитати Миколу Рябчу-
ка. Справа в тому, що я займаюсь адмiнiстративно-по-
лiтичними питаннями, а Ви питаєте мене про те, як по-
долати певнi соцiопсихологiчнi комплекси.

Я гадаю, що ми навряд чи подолаємо постколонi-
альну психологiю за допомогою федералiзму. Всi ме-
ханiзми, всi конструкцiї до певної мiри є допомiжними
механiзмами перетворення дiйсностi. І якщо у нас спра-
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îÖÑÖêÄãßáå
á ̨ Ë‰Ë˜ÌÓª ÚÓ˜ÍË ÁÓÛ ÙÂ‰Â‡Î¥ÁÏ ÓÁÌ‡˜‡π ÍÓÌ-

ÒÚËÚÛˆ¥ÈÌÓ Á‡Ù¥ÍÒÓ‚‡ÌËÈ ÔÓ‰¥Î ÙÛÌÍˆ¥È Ï¥Ê ̂ ÂÌÚÓÏ
¥ ÚÂËÚÓ¥‡Î¸ÌËÏË Ó‰ËÌËˆflÏË. Ç¥‰ÔÓ‚¥‰ÌÓ, ÙÂ‰Â‡-
ˆ¥fl Ú‡ÍÚÛπÚ¸Òfl flÍ ÓÒÓ·ÎË‚ËÈ ÚËÔ Ó„‡Ì¥Á‡ˆ¥ª ‰Â-
Ê‡‚ÌÓª ‚Î‡‰Ë, flÍËÈ ÔÓÚËÒÚ‡‚ÎflπÚ¸Òfl, Á Ó‰ÌÓ„Ó ·ÓÍÛ,
ÛÌ¥Ú‡Ì¥È, ‡ Á ¥Ì¯Ó„Ó – ÍÓÌÙÂ‰Â‡ÚË‚Ì¥È ÏÓ‰ÂÎ¥.
í‡ÍÂ Ú‡ÍÚÛ‚‡ÌÌfl Ï‡π ˆ¥ÎÍÓ‚ËÚÂ Ô‡‚Ó Ì‡ ¥ÒÌÛ‚‡Ì-
Ìfl, ÔÓÚÂ ‚ ÓÒÌÓ‚Û ‰‡ÌÓª Ó·ÓÚË ÔÓÍÎ‡‰ÂÌÓ ¥Ì¯ËÈ
– ¯Ë¯ËÈ, ÔÓÎ¥ÚÓÎÓ„¥˜ÌËÈ Ô¥‰ı¥‰ ‰Ó ÔÓ·ÎÂÏË. îÂ-
‰Â‡Î¥ÁÏ ÓÁ„Îfl‰‡πÚ¸Òfl ÚÛÚ flÍ ÔËÌˆËÔ ‰ÂÊ‡‚ÌÓ„Ó
ÛÒÚÓ˛, ̆ Ó ÔÂÂ‰·‡˜‡π ̃ ËÒÎÂÌÌ¥ ‚Ë‰Ë „ÌÛ˜ÍËı Á‚’flÁ-
Í¥‚ Ï¥Ê ˆÂÌÚ‡Î¸ÌÓ˛ ‚Î‡‰Ó˛ Ú‡ Â∂¥ÓÌ‡ÏË ‚ ¥ÁÌËı
ÒÙÂ‡ı ÒÛÒÔ¥Î¸ÌÓ„Ó ÊËÚÚfl. ßÌ‡Í¯Â Í‡ÊÛ˜Ë, Ô¥‰ ÙÂ‰Â-
‡ˆ¥π˛ ÓÁÛÏ¥πÚ¸Òfl ÌÂ ÎË¯Â ÍÓÌÍÂÚÌËÈ ÚËÔ ‰Â-
Ê‡‚ÌÓ„Ó ÛÒÚÓ˛, ‡ÎÂ È ÒÔÓÒ¥· Ó„‡Ì¥Á‡ˆ¥ª ÒÛÒÔ¥Î¸-
ÒÚ‚‡, ÙÓÏË Â‡Î¥Á‡ˆ¥ª flÍÓ„Ó Á‡ÎÂÊ‡Ú¸ ‚¥‰ ÍÓÌÍÂÚ-
ÌËı Ó·ÒÚ‡‚ËÌ.

ви не йдуть, то вони не йдуть, насамперед тому, що на
рiвнi суспiльної свiдомости й на рiвнi культури ми такi,
якими є, принаймнi так пише Ф.Фукуяма. Існують чо-
тири рiвнi трансформацiї: перший – iдеологiчний, дру-
гий – iнституцiйний (те, про що ми говоримо – феде-
ралiзм, форма правлiння), третiй – громадянське сус-
пiльство, четвертий – культура. Четвертий рiвень зреш-
тою є визначальним для результату. Але змiнити його
дуже важко, майже неможливо, хiба що за декiлька по-
колiнь. Вiд чого починати? Можна, скажiмо, вiд iдеоло-
гiї, або, як Ви кажете, вiд iмiтаторства, вiд формально-
го творення уже вiдомих iнститутiв, а вiдтак спробува-
ти внести в них певний змiст. Культура мiняється дуже
поступово, тому треба набратись терпiння.

Юрiй Шухевич: Питання перше: чи Ви впевненi,
панi професор, що Америка була колонiєю в класич-
ному розумiннi цього слова. Бо я вважаю, що, вiдстрi-
лявши корiнне населення i бiзонiв, бiлi зайняли чужу те-
риторiю. То iндiанцi були корiнним поневоленим насе-
ленням, а творцi США – англосаксами (пiзнiше до них
додалися французи, iспанцi, iталiйцi тощо), трохи не-
вдоволеними Короною. То чи справдi Америка була ко-
лонiєю?

Друге питання: Нiмеччина була утворена як федера-
цiя, її зробили федеральною державою. Але ж Ви не мо-
жете зараз сказати, що Нiмеччина була б гiршою, досяг-
нула б меншого, якби вона була унiтарною державою.

І ще певне зауваження. Тут йшлося про українську
мову, згадували Донбас. Я жив у Донбасi в 1947-му роцi
в дитячому будинку, ходив до школи, бував у Сталiно
(сучасному Донецьку), i там було повно українських шкiл,
село говорило українською, по селах усюди були укра-
їнськi школи. Ви питали, а чи коли-небудь Донбас був
українським? Був. За моєї пам’ятi був. Багато моїх зна-
йомих з цього ре¶iону вчилися до вiйни в українських
школах, а пiсля вiйни в Донецьку поступово не стало
жодної української школи.

До питання про мови i федералiзм. В Ірландiї, де 3,5
млн. населення, тiльки 60 тис. осiб говорять кельтською,
постiйно нею користуються, розмовляють у побутi. Ще
600 тис. володiють нею, можуть порозумiтися, але, ма-
буть, вдома не користуються. Всi решту, тобто бiля 3
млн. осiб, говорять англiйською. Однак, потягу до фе-
дералiзму, до вiдокремлення немає, хоча, мiж iншим,
територiально кельтомовнi зосередженi на крайньому
заходi i могли би утворити автономну округу.

УКРАЇНСЬКИЙ
ФЕДЕРАЛІЗМ:

ПОЛІТИЧНІ
АСПЕКТИ
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í‡‰Ëˆ¥ÈÌËÈ ÙÂ‰Â‡Î¥ÁÏ.í‡‰Ëˆ¥ÈÌËÈ ÙÂ‰Â‡Î¥ÁÏ.í‡‰Ëˆ¥ÈÌËÈ ÙÂ‰Â‡Î¥ÁÏ.í‡‰Ëˆ¥ÈÌËÈ ÙÂ‰Â‡Î¥ÁÏ.í‡‰Ëˆ¥ÈÌËÈ ÙÂ‰Â‡Î¥ÁÏ. èÓfl‚‡ Á‡˜‡ÚÍ¥‚ ÙÂ‰Â-
‡ÚË‚ÌÓ„Ó ÛÒÚÓ˛ Òfl„‡π ̆ Â ÚËı ̃ ‡Ò¥‚, ÍÓÎË ÒÔ¥Î¸ÌÓ-
ÚË Î˛‰ÂÈ Ì‡·ÛÎË ·¥Î¸¯ ˜Ë ÏÂÌ¯ ÒÚÛÍÚÛÓ‚‡ÌÓ„Ó
‚Ë„Îfl‰Û. éÒÌÓ‚ÌËÏ ÒÚËÏÛÎÓÏ ÒÚ‚ÓÂÌÌfl ÔÓÚÓÙÂ-
‰Â‡ˆ¥È Á‡Á‚Ë˜‡È ·ÛÎÓ Ô‡„ÌÂÌÌfl ‚¥‰ÌÓÒÌÓ ÌÂ‚ÂÎË-
ÍËı ÒÔ¥Î¸ÌÓÚ Û·ÂÁÔÂ˜ËÚË ÒÂ·Â ‚¥‰ ÔÓÚÂÌˆ¥ÈÌÓª ˜Ë
Â‡Î¸ÌÓª Á‡„ÓÁË Á ·ÓÍÛ ÒËÎ¸Ì¥¯Ëı ¥ ÏÓ„ÛÚÌ¥¯Ëı
ÒÛÒ¥‰¥‚. èÓÒÚÛÔÓ‚Ó ÒÍÎ‡ÎËÒfl ‰‚¥ ÙÓÏË ÙÂ‰Â‡ÚË‚-
ÌÓª Ó„‡Ì¥Á‡ˆ¥ª: ‰Ó„Ó‚¥Ì‡ È ‚ËÏÛ¯ÂÌ‡. èÂ¯‡ ÔÂ-
Â‰·‡˜‡Î‡ ‰Ó·Ó‚¥Î¸ÌËÈ ‚ÒÚÛÔ ÒÛ·’πÍÚ¥‚ Û ÙÂ‰Â‡-
ÚË‚Ì¥ ‚¥‰ÌÓÒËÌË Ú‡ ̨ Ë‰Ë˜ÌÂ Á‡Í¥ÔÎÂÌÌfl ‚ÁflÚËı ÌËÏË
Ì‡ ÒÂ·Â ÁÓ·Ó‚’flÁ‡Ì¸, ‰Û„‡ Ì‡È˜‡ÒÚ¥¯Â ·ÛÎ‡ Â-
ÁÛÎ¸Ú‡ÚÓÏ ‰ËÌ‡ÒÚË˜ÌËı Ï‡Ì¥ÔÛÎflˆ¥È. èËÓ‰ÌÓ, ˘Ó
‰Ó„Ó‚¥Ì¥ ÙÂ‰Â‡ˆ¥ª Á‡Á‚Ë˜‡È ‚Ëfl‚ÎflÎËÒfl ÁÌ‡˜ÌÓ
ÒÚ¥ÈÍ¥¯ËÏË Á‡ ‚ËÏÛ¯ÂÌ¥, ıÓ˜‡ ·Û‚‡ÎË È ‚ËÌflÚÍË.

ìÊÂ Ì‡ ˆ¸ÓÏÛ ÂÚ‡Ô¥ ˜¥ÚÍÓ ‚Ëfl‚ËÎËÒ¸ ÔÂÂ‚‡„Ë
ÙÂ‰Â‡ÚË‚ÌÓ„Ó ÛÒÚÓ˛. Ç¥Ì ÌÂ ÎË¯Â ÔÓÒËÎ˛‚‡‚
·ÂÁÔÂÍÛ Â∂¥ÓÌ‡Î¸ÌËı ÒÛ·’πÍÚ¥‚, ‡ÎÂ È ‰ÓÔÓÏ‡„‡‚
ÙÓÏÛ‚‡ÌÌ˛ ̄ Ë¯Ëı ËÌÍ¥‚, ÒÚ‚Ó˛˛˜Ë ÒÔËflÚÎË-
‚¥ ÛÏÓ‚Ë ‰Îfl ÓÁ‚ËÚÍÛ ‚ËÓ·ÌËˆÚ‚‡ ¥ ÚÓ„¥‚Î¥. ÇËÌË-
Í‡Î‡ ÏÓÊÎË‚¥ÒÚ¸ Ó·’π‰Ì‡ÌÌfl ÂÒÛÒ¥‚, ÌÂÓ·ı¥‰ÌËı
‰Îfl Á‰¥ÈÒÌÂÌÌfl Ì‡‰Â∂¥ÓÌ‡Î¸ÌËı ÔÓÂÍÚ¥‚ (·Û‰¥‚ÌËˆ-

Ú‚Ó ‰Ó¥„, Û‰ÓÒÍÓÌ‡ÎÂÌÌfl ‚Ó‰ÌËı ¯Îflı¥‚, ÔÓ‚Â‰ÂÌ-
Ìfl ÏÂÎ¥Ó‡ˆ¥ÈÌËı Ó·¥Ú ÚÓ˘Ó).

ç‡ ÔÓ˜‡ÚÓÍ çÓ‚Ó„Ó ̃ ‡ÒÛ ÙÂ‰Â‡Î¥Á‡ˆ¥fl ÔÂÂÚ‚Ó-
ËÎ‡Òfl Ì‡ Ó‰ËÌ ¥Á ÒÔÓÒÓ·¥‚ ÛÚ‚ÓÂÌÌfl Ì‡ˆ¥ÓÌ‡Î¸-
ÌËı ÒÔ¥Î¸ÌÓÚ, ‡ ÓÚÊÂ ¥ Ì‡ˆ¥ÓÌ‡Î¸ÌËı ‰ÂÊ‡‚. ßÌÍÓÎË
‚ ıÓ‰¥ ˆ¸Ó„Ó ÔÓˆÂÒÛ ÙÂ‰Â‡ÚË‚Ì¥ ÒÚÛÍÚÛË ‚¥‰ıÓ-
‰ËÎË Û ÏËÌÛÎÂ (ÇÂÎËÍÓ·ËÚ‡Ì¥fl, î‡Ìˆ¥fl, ßÚ‡Î¥fl), ‡ÎÂ
‚ fl‰¥ ‚ËÔ‡‰Í¥‚ ÙÂ‰Â‡ÚË‚ÌËÈ ÛÒÚ¥È ·Û‚ Á·ÂÂÊÂ-
ÌËÈ (ëòÄ, ç¥ÏÂˆ¸Í‡ ¥ÏÔÂ¥fl). îÂ‰Â‡ˆ¥ª, ˘Ó ‚ËÌË-
Í‡ÎË Û ÚÓÈ ÔÂ¥Ó‰, ÓÁ„Îfl‰‡ÎËÒfl ‚ÊÂ ÌÂ flÍ ÔÓÒÚËÈ
ÒÓ˛Á ‰ÂÊ‡‚, ‡ flÍ ÔÂ‚Ì‡ ˆ¥Î¥ÒÚ¸, ÍÓÚ‡ ‚ËÒÚÛÔ‡Î‡
flÍ ˛Ë‰Ë˜Ì‡ ÓÒÓ·‡. èÓÒÚÛÔÓ‚Ó ÒÍÎ‡ÎËÒ¸ ¥ ‰Ó‚ÓÎ¥
ÊÓÒÚÍ¥ Ô‡‚ËÎ‡, ˘Ó Â„Î‡ÏÂÌÚÛ‚‡ÎË ÓÎ¸ ¥ ÔÓ‚Â-
‰¥ÌÍÛ ÚÂËÚÓ¥‡Î¸ÌËı Ó‰ËÌËˆ¸, flÍ¥ ‚ıÓ‰ËÎË ‰Ó ÙÂ‰Â-
‡ˆ¥ª [‰Ë‚., Ì‡Ô., ÄËÌËÌ 2000; é‰Â˘ÛÍ, ò‚ÂˆÓ-
‚‡ 1995: 81-82]. Ç Ï¥Û ‚ÍÓ¥ÌÂÌÌfl ̂ Ëı Ô‡‚ËÎ ÁÌ‡-
˜ÂÌÌfl ÙÂ‰Â‡ˆ¥ª flÍ ÏÂı‡Ì¥ÁÏÛ ‚Â„ÛÎ˛‚‡ÌÌfl ‚¥‰ÌÓ-
ÒËÌ Ï¥Ê ̂ ¥ÎËÏ ¥ ̃ ‡ÒÚËÌÓ˛ ‚¥‰ıÓ‰ËÎÓ Ì‡ Á‡‰Ì¥È ÔÎ‡Ì,
¥ ‚ÓÌË ˘Ó‡Á ·¥Î¸¯Â ÔÂÂÚ‚Ó˛‚‡ÎËÒfl Ì‡ ÙÓÏÛ
‡‰Ï¥Ì¥ÒÚ‡ÚË‚ÌÓ„Ó ÛÔ‡‚Î¥ÌÌfl π‰ËÌÓ˛ ‰ÂÊ‡‚ÌÓ˛
ÒËÒÚÂÏÓ˛, ˘Ó Ú‡ªÎÓ ‚ ÒÓ·¥ ÌÂ·ÂÁÔÂÍÛ ÛÌ¥Ú‡ÌÓ„Ó
ÔÂÂÓ‰ÊÂÌÌfl.

АЛЄКСАНДР
¢АЛКІН
ФЕДЕРАЛІЗМ
І ПУБЛІЧНА
СФЕРА ЯК
ВИХІДНІ ПОНЯТТЯ

Я не вважаю, що федералiзм є панацеєю. Совєць-
кий Союз мав федералiзм, тут iснували i нацiональнi
округи, i автономнi областi, i автономнi республiки, i
союзнi республiки. Але такого деспотизму, як в Совєць-
кому Союзi, нiде в тогочаснiй Европi не було.

Ви згадали слова А.Садового про нещасних депу-
татiв. Ми нещаснi, бо в нас глибоко всотався рабський
комплекс. Прецiнь у обласнiй радi знають, що коли двi
третини проголосують проти голови адмiнiстрацiї, Пре-
зидент буде змушений його зняти. Але не проголосує
нiхто, бо завадить рабський комплекс. Коли ми його не
позбудемося, то, на мiй погляд, анi федералiзм, анi нi-
чого iншого не допоможе.

А.Колодiй: Я жодною мiрою не вважаю, що маю го-
товi вiдповiдi на бiльшiсть поставлених мною проблем,
шукаймо їх разом.

Америка, звичайно, була специфiчною колонiєю.
США успадкували правову культуру Англiї. У Новому
Свiтi мешкали заможнi колонiсти, добре пiдготовленi в
правовому сенсi, якi могли написати конституцiю, чин-
ну наступнi 200-300 рокiв. А з iншого боку, читаючи, ска-
жiмо, Алексiса де Токвiля, не можна не зауважити, що
Америка була конгломератом представникiв найрiзно-

манiтнiших нацiй. Здавалося б на перший погляд, що цi
люди могли мати труднощi у пошуках взаємопорозумiн-
ня, що це суспiльство не може бути єдиним. Але заци-
тую Томаса Пейна, який стверджував, що вирiшальним
чинником є не держава, а суспiльство. Вiн каже: «Коли
зникла влада, то суспiльство ще бiльше згуртувалося.
Американцi витворили закони на мiру суспiльства, такi,
яких це суспiльство потребувало. І тому вони стали ще
згуртованiшими, анiж були до того». І я думаю, що в цьо-
му є зерно iстини. Коли у суспiльствi вiдносини такi, яких
хочуть люди (а треба допустити, що цi люди на достат-
ньо високому рiвнi компетентности, правової та полi-
тичної зрiлости), то єднiсть зростає. Ось це я й хотiла
пiдкреслити американським прикладом. Але, ясна рiч,
у бiлих англо-саксiв рабської психологiї нiколи не було
i, мабуть, не буде.

Що стосується Нiмеччини, то це справа уподобань.
Вона могла би бути унiтарною, то й що? Але ми маємо
живий приклад працюючої, хоча й спершу штучно ство-
реної, але працюючої федеративної системи. Я не знаю
достеменно, що було би, коли б Нiмеччина була унiтар-
ною, мабуть вона стала би не менш сильною i впливо-
вою державою, бо нiмцi є нiмцi.
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íËÏ˜‡ÒÓÏ ÒÚ‡Î‡ ÔÓfl‚ÎflÚËÒfl ˘Â Ó‰Ì‡ ‚‡ÊÎË‚‡
ÙÛÌÍˆ¥ÓÌ‡Î¸Ì‡ ÓÒÓ·ÎË‚¥ÒÚ¸ ÙÂ‰Â‡Î¥ÁÏÛ – ÈÓ„Ó
Á‰‡ÚÌ¥ÒÚ¸ ÌÂÈÚ‡Î¥ÁÛ‚‡ÚË ‰ÂÁ¥ÌÚÂ∂‡ˆ¥ÈÌ¥ ÔÓˆÂÒË Û
‰ÂÊ‡‚¥, flÍ‡ ‚Ú‡˜‡π ÂÙÂÍÚË‚ÌËÈ ÍÓÌÚÓÎ¸ Ì‡‰ ÓÍ-
ÂÏËÏË (Á‡Á‚Ë˜‡È ÓÍ‡ªÌÌËÏË ‡·Ó ÂÚÌ¥˜ÌÓ ‚¥‰ÓÍ-
ÂÏÎÂÌËÏË) ÚÂËÚÓ¥flÏË. ç‡‰‡˛˜Ë ‚¥‰ÔÓ‚¥‰ÌËÏ ÚÂ-
ËÚÓ¥flÏ Ò‚Ó·Ó‰Û ‚Ë·ÓÛ ÙÓÏ ‚ÌÛÚ¥¯Ì¸Ó„Ó ÛÔ-
‡‚Î¥ÌÌfl, ÙÂ‰Â‡ˆ¥fl ‚ËÒÚÛÔ‡Î‡ flÍ ‰¥π‚ËÈ Á‡Ò¥· Á„Î‡-
‰ÊÛ‚‡ÌÌfl ÒÂÔ‡‡ÚËÒÚÒ¸ÍËı Ì‡ÒÚÓª‚ ¥ ‚Â„ÛÎ˛‚‡Ì-
Ìfl ‚ËÌËÍ‡˛˜Ëı ÍÓÌÙÎ¥ÍÚ¥‚.

çÓ‚ËÈ ÙÂ‰Â‡Î¥ÁÏ. çÓ‚ËÈ ÙÂ‰Â‡Î¥ÁÏ. çÓ‚ËÈ ÙÂ‰Â‡Î¥ÁÏ. çÓ‚ËÈ ÙÂ‰Â‡Î¥ÁÏ. çÓ‚ËÈ ÙÂ‰Â‡Î¥ÁÏ. ÑÓ ÒÂÂ‰ËÌË ïï ÒÚ. ˆfl ÙÛÌ-
Íˆ¥fl ÙÂ‰Â‡Î¥ÁÏÛ Á‡ÎË¯‡Î‡Òfl ‚ÚÓËÌÌÓ˛. èÓÚÂ
Á„Ó‰ÓÏ ı‚ËÎ¥ Ì‡ˆ¥ÓÌ‡Î¥ÁÏÛ, flÍ¥ ÁÛÈÌÛ‚‡ÎË ÍÓÎË¯-
Ì¥È Ò‚¥ÚÓ‚ËÈ ÔÓfl‰ÓÍ, ÁÓ·ËÎË ªª ‚ËÁÌ‡˜‡Î¸ÌÓ˛. Ç
ÒËÚÛ‡ˆ¥ª ‡ÍÚË‚ÌÓ„Ó ÔÓ¯ÛÍÛ Ì‡ˆ¥ÓÌ‡Î¸ÌÓª Ú‡ ÂÚÌ¥˜-
ÌÓª ¥‰ÂÌÚË˜ÌÓÒÚË, Ú‡ÍÓ„Ó ı‡‡ÍÚÂÌÓ„Ó ‰Îfl ÒÛÒÔ¥Î¸-
ÌÓª Ò‚¥‰ÓÏÓÒÚË Ì‡ ÒıËÎ¥ ïï ÒÚÓ¥˜˜fl, ÙÂ‰Â‡Î¥ÁÏ
ÔÂÂÚ‚ÓË‚Òfl Ì‡ π‰ËÌÓ ÏÓÊÎË‚Û ‡Î¸ÚÂÌ‡ÚË‚Û ÔÓ‚-
Ò˛‰ÌÓÏÛ ‰Ó·ÎÂÌÌ˛ ¥ÒÌÛ˛˜Ëı ‰ÂÊ‡‚.

é‰Ì‡Í ‚Ëfl‚ËÎÓÒfl, ˘Ó ˆÂ ‚ÊÂ ÌÂ ÍÓÎË¯Ì¥È ÙÂ-
‰Â‡Î¥ÁÏ, flÍËÈ ‚ËÒÚÛÔ‡‚ ¥ ÒÔËÈÏ‡‚Òfl flÍ ÔÓÏ¥ÊÌ‡
ÒıÓ‰ËÌÍ‡ Ì‡ ̄ ÎflıÛ ‰Ó Ó·’π‰Ì‡ÌÌfl ̃ ‡ÒÚËÌ Û ̂ ¥Î¥ÒÌËÈ

‰ÂÊ‡‚ÌËÈ Ó„‡Ì¥ÁÏ. çÓ‚ËÈ ÙÂ‰Â‡Î¥ÁÏ ÔÓÍÎËÍ‡-
ÌËÈ Á‡·ÂÁÔÂ˜ËÚË „ÌÛ˜ÍÛ ÒËÒÚÂÏÛ ‚¥‰ÌÓÒËÌ, flÍ‡ ·
‰ÓÁ‚ÓÎËÎ‡ Ó„‡Ì¥˜ÌÓ ÔÓπ‰ÌÛ‚‡ÚË Á·ÂÂÊÂÌÌfl ÓÒÌÓ‚
‰ÂÊ‡‚ÌÓÒÚË Á Â‡Î¥Á‡ˆ¥π˛ Ô‡„ÌÂÌÌfl Ì‡ˆ¥ÓÌ‡Î¸-
ÌËı Ú‡ ÂÚÌ¥˜ÌËı ÒÔ¥Î¸ÌÓÚ ‰Ó ÁÏ¥ˆÌÂÌÌfl ¥ ÓÁ‚ËÚÍÛ
Ò‚Óπª ¥‰ÂÌÚË˜ÌÓÒÚË.

äÓÌˆÂÔˆ¥fl Ú‡ÍÓ„Ó ÙÂ‰Â‡Î¥ÁÏÛ ÔÓÍË ˘Ó Ú¥Î¸ÍË
ÙÓÏÛπÚ¸Òfl. èÓÚÂ ‚ÊÂ Á‡‡Á ÏÓÊÌ‡ ‚ËÓÍÂÏËÚË
‰ÂflÍ¥ ËÒË, ˘Ó ‚¥‰¥ÁÌfl˛Ú¸ ÈÓ„Ó ‚¥‰ ÙÂ‰Â‡Î¥ÁÏÛ
Ú‡‰Ëˆ¥ÈÌÓ„Ó.

éÒÍ¥Î¸ÍË ÌÓ‚ËÈ ÙÂ‰Â‡Î¥ÁÏ Ï‡π ÒÚ‡ÚË ·‡’πÓÏ
Ì‡ ¯ÎflıÛ ‰ÂÁ¥ÌÚÂ∂‡ˆ¥ª È ÓÁÔ‡‰Û ¥ÒÌÛ˛˜Ëı ‰ÂÊ‡‚,
‚¥Ì ÔÓ‚ËÌÂÌ Ó¥πÌÚÛ‚‡ÚËÒfl ÌÂ ÎË¯Â Ì‡ ÂÙÂÍÚË‚ÌÂ
ÛÔ‡‚Î¥ÌÌfl ‰ÂÊ‡‚ÌÓ˛ ÒËÒÚÂÏÓ˛, ‡ÎÂ È Ì‡ Á‡‰Ó‚Ó-
ÎÂÌÌfl ¥‰ÂÌÚËÙ¥Í‡ˆ¥ÈÌËı ÔÓÚÂ· (ÌÂÁ‡ÎÂÊÌÓ ‚¥‰ ÒÚÛ-
ÔÂÌ˛ ªı ‚ËÔ‡‚‰‡ÌÓÒÚË) Ì‡ˆ¥ÓÌ‡Î¸ÌËı Ú‡ ÂÚÌ¥˜ÌËı
ÏÂÌ¯ËÌ. ê‡ˆ¥ÓÌ‡Î¸Ì¥ÒÚ¸ Ú‡ÍÓ„Ó Ô¥‰ıÓ‰Û ‚ËÁÌ‡˜‡πÚ¸-
Òfl ÌÂ ÔÓÚÓ˜ÌËÏË, ÍÓÌ’˛ÌÍÚÛÌËÏË Ì‡ÒÎ¥‰Í‡ÏË ÔËÈ-
ÌflÚËı ¥¯ÂÌ¸, ‡ ‰Ó‚„ÓÒÚÓÍÓ‚ËÏË, ÒÚ‡ÚÂ„¥˜ÌËÏË
ÂÁÛÎ¸Ú‡Ú‡ÏË. Ç ˆËı ÛÏÓ‚‡ı Ô‡‚ËÎ‡ ÛÚ‚ÓÂÌÌfl ¥
ÙÛÌÍˆ¥ÓÌÛ‚‡ÌÌfl ÙÂ‰Â‡ˆ¥ª ÌÂ ÏÓÊÛÚ¸ ·ÛÚË ‚ÒÚ‡ÌÓ‚-
ÎÂÌ¥ Ì‡ÒÚ¥Î¸ÍË ÊÓÒÚÍÓ, flÍ ˆÂ ‚‚‡Ê‡ÎÓÒfl Á‡ ÌÂÓ·-

А щодо коментаря про Донбас, про Ірландiю, про
СССР – з ним я абсолютно згiдна.

Т.Возняк: Невеличке зауваження. Був такий момент
в американськiй iсторiї, коли вирiшувалось питання
державної мови. Скажiмо, в штатi Пенсiлванiя держав-
ною ледь не стала нiмецька. Отож, англосаксонськiсть
США доволi спекулятивна.

А щодо Нiмеччини, то дослiдники стверджують, що
нiмцi значною мiрою схильнi до федералiзму в силу три-
валої iсторичної традицiї, згадаймо їхнє середньовiч-
чя, роздробленiсть полiтичного органiзму на сотнi дер-
жав, – усе це залишило дуже тривкий вiдбиток на мен-
тальностi нацiї. Єдиний момент, коли Нiмеччина була
абсолютно унiтарною державою – це перiод вiд 1933-
го до 45-го року. Начебто механiзм мав би бути ефек-
тивним, але чим все закiнчилося?

Дiана Юраш: Панi професор, судячи з Ваших пуб-
лiчних виступiв i полiтологiчних праць, Ви доволi бага-
то уваги придiляєте iдеї соборностi, iдеї об’єднаної Ук-
раїни як такої. З iншого боку, сьогоднi Ви намагалися
аналiзувати iншу полiтичну iдею, федеративну. Але, чи
не вважаєте Ви, що український федералiзм, галиць-
кий сепаратизм тощо, – усе це лише новi полiтичнi

бренди, завдяки яким ми можемо чiткiше означити себе
в партiйно-полiтичному просторi України пiд час парла-
ментських, а вiдтак i президентських виборiв?

А.Колодiй: Я йшла на цей семiнар як на зустрiч iнте-
лектуалiв, а не представникiв полiтичних партiй. Тому
жодних брендiв я не пропоную, ба навiть намiру такого
не маю, бо зараз перебуваю поза чинною полiтикою,
займаючись переважно написанням робiт про рiвень
консолiдованостi українського суспiльства. Федералiзм
я розглядаю як тему, яка справдi назрiла в суспiльствi
для обговорення. Семiнари журналу «Ї» – загалом на-
дзвичайно цiнний iнструмент у планi випрацювання пев-
них iдей, розминки для мозку. Наше суспiльство надзви-
чайно бiдне на середовища, де були би розмови зара-
ди розмов, а повноцiнне суспiльство без цього не може
iснувати, без цього не буває демократiї. Є такий термiн
delaboration – обговорення, осмислення, випра-
цювання думки тощо. Коли нема середовищ, де певнi
iдеї спершу обговорюються просто задля спортивного
iнтересу, то цi iдеї нiколи не оволодiють суспiльством у
зрiлiй формi, а ми назавжди залишимося iмiтаторами.

Григорiй Чопик: З темою федералiзму менi дове-
лося ознайомитися в процесi перекладу кiлькох теоре-

УКРАЇНСЬКИЙ
ФЕДЕРАЛІЗМ:

ПОЛІТИЧНІ
АСПЕКТИ
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ı¥‰ÌÂ ‡Ì¥¯Â. ÑÂÊ‡‚Ì¥ ÒËÒÚÂÏË, ˘Ó ·‡ÁÛ˛Ú¸Òfl Ì‡
ÌÓ‚ÓÏÛ ÙÂ‰Â‡Î¥ÁÏ¥, ÔÓ‚ËÌÌ¥ Ï‡ÚË ÔÎ˛‡Î¥ÒÚË˜Ì¥-
¯Û ÙÓÏÛ, ‡Ì¥Ê ÔË ÙÂ‰Â‡Î¥ÁÏ¥ Ú‡‰Ëˆ¥ÈÌÓÏÛ.

Ç ÂÍÓÌÓÏ¥˜ÌÓÏÛ ÔÎ‡Ì¥ ÙÂ‰Â‡ˆ¥fl ÌÓ‚Ó„Ó ÚËÔÛ
ÏÛÒËÚ¸ ÔËÌÓÒËÚË ‚Ë„Ó‰Û ÌÂ ÎË¯Â ÒÛÒÔ¥Î¸ÒÚ‚Û Á‡„‡-
ÎÓÏ, flÍ ̂ Â Á‡Á‚Ë˜‡È ·ÛÎÓ ‡Ì¥¯Â, ‡ÎÂ È Ì‡ˆ¥ÓÌ‡Î¸-
Ì¥È (ÂÚÌ¥˜Ì¥È) ÏÂÌ¯ËÌ¥. Ç ¥Ì¯ÓÏÛ ‡Á¥ ÙÂ‰Â‡ÚË‚ÌËÈ
ÒÓ˛Á ÌÂ ‚¥‰·Û‰ÂÚ¸Òfl ‡·Ó ‚Ëfl‚ËÚ¸Òfl ÌÂ‰Ó‚„Ó‚¥˜ÌËÏ.

ÑÎfl ‰ÂÊ‡‚ÌËı ÛÚ‚ÓÂÌ¸, Á‡ÒÌÓ‚‡ÌËı Ì‡ ÌÓ‚Ó-
ÏÛ ÙÂ‰Â‡Î¥ÁÏÓ‚¥, ‰ÓÏ¥Ì‡ÌÚÌÓ˛ π ̄ ËÓÍ‡ Ò‡ÏÓÒÚ¥È-
Ì¥ÒÚ¸ ÚÂËÚÓ¥‡Î¸ÌËı Ó‰ËÌËˆ¸ Û ÌÂÏ‡ÚÂ¥‡Î¸Ì¥È ÒÙÂ¥.
èË Â‡Î¥Á‡ˆ¥ª ˆ¸Ó„Ó ÔËÌˆËÔÛ ·‡„‡ÚÓ ÔÓ·ÎÂÏ ‚
¥Ì¯Ëı ÒÙÂ‡ı ÏÓÊÛÚ¸ ‚¥‰¥ÈÚË Ì‡ ‰Û„ËÈ ÔÎ‡Ì.

èË ÒÚ‡ÓÏÛ ÙÂ‰Â‡Î¥ÁÏ¥ Â∂¥ÓÌ‡Î¸Ì¥ ÂÎ¥ÚË Á‡-
Á‚Ë˜‡È Ó¥πÌÚÛ‚‡ÎËÒfl Ì‡ ¥ÌÚÂ∂‡ˆ¥˛ ‰Ó ÒÍÎ‡‰Û ÂÎ¥ÚË
ˆÂÌÚ‡Î¸ÌÓª. Ç ÌÓ‚Ëı ÛÏÓ‚‡ı ‰Îfl ÌËı ÌÂ ÏÂÌ¯ ‚‡Ê-
ÎË‚Ó˛ π Ò‡ÏÓÂ‡Î¥Á‡ˆ¥fl ‚ Ì‡ˆ¥ÓÌ‡Î¸ÌËı (ÂÚÌ¥˜ÌËı)
‡ÏÍ‡ı. íÓÏÛ ªıÌπ ÒÚ‡‚ÎÂÌÌfl ‰Ó ̂ ÂÌÚ‡Î¸ÌÓª ‚Î‡‰Ë,
flÍ Ô‡‚ËÎÓ, ·¥Î¸¯ ‚¥‰ÒÚÓÓÌÂÌÂ, Ì¥Ê Û Ú‡‰Ëˆ¥ÈÌËı
ÙÂ‰Â‡ˆ¥flı.

á‡ ÏÂÊ‡ÏË ·‡„‡ÚÓÌ‡ˆ¥ÓÌ‡Î¸ÌÓª ÌÓ‚Óª ÙÂ‰Â‡-
ˆ¥ª ̃ ‡ÒÚÓ ÏÂ¯Í‡˛Ú¸ „ÛÔË, ÂÚÌ¥˜ÌÓ ·ÎËÁ¸Í¥ ‰Ó Ì‡Ó-

‰¥‚, flÍ¥ ªª Ì‡ÒÂÎfl˛Ú¸. ñfl Ó·ÒÚ‡‚ËÌ‡ ÒÚ‚Ó˛π ÔÓÒÚ¥È-
ÌÛ ÌÂ·ÂÁÔÂÍÛ ¥Â‰ÂÌÚËÁÏÛ – ‡·Ó ‚ÒÂÂ‰ËÌ¥ Í‡ª-
ÌË, ‡·Ó Ì‡ ÒÛÒ¥‰Ì¥ı ÚÂËÚÓ¥flı, ÔÓ‚ÓÍÛ˛˜Ë ‚ÌÛÚ-
¥¯Ì˛ È ÁÓ‚Ì¥¯Ì˛ ÌÂÒÚ‡·¥Î¸Ì¥ÒÚ¸.

ÇÍ‡Á‡Ì¥ ‚¥‰Ï¥ÌÌÓÒÚ¥, Á‚¥ÒÌÓ, ÌÂ ÔÂÂÍÂÒÎ˛˛Ú¸
ÔËÌˆËÔÓ‚Óª ÔÓ‰¥·ÌÓÒÚË Ï¥Ê ÒÚ‡ËÏ ¥ ÌÓ‚ËÏ ÙÂ‰Â-
‡Î¥ÁÏÓÏ, ˘Ó ‰ÓÁ‚ÓÎflπ ‚¥‰ÌÓÒËÚË ªı ‰Ó Ó‰ÌÓ„Ó ÍÎ‡-
ÒÛ fl‚Ë˘. ÉÓÎÓ‚ÌÂ ÔÓÎfl„‡π ‚ ÚÓÏÛ, ˘Ó Û ‡ÏÍ‡ı ÙÂ-
‰Â‡ÚË‚ÌÓª ÒËÒÚÂÏË flÍ Ó‰ÌÓ„Ó, Ú‡Í ¥ ¥Ì¯Ó„Ó ÚËÔÛ
ÚÂËÚÓ¥‡Î¸Ì¥ Ó‰ËÌËˆ¥ Ï‡˛Ú¸: (‡) ÔÂ‚ÌËÈ Ó·’πÏ ÒÛ-
‚ÂÂÌÌËı ‡·Ó Í‚‡Á¥ÒÛ‚ÂÂÌÌËı ÔÓ‚ÌÓ‚‡ÊÂÌ¸; (·)
‚Î‡ÒÌÛ ‚ËÍÓÌ‡‚˜Û, ‡ ÌÂ¥‰ÍÓ È ÒÛ‰Ó‚Û ‚Î‡‰Û [éÒË-
ÔÓ‚ 1996: 122]. é˜Â‚Ë‰ÌÓ Ú‡ÍÓÊ, ˘Ó ÌÓ‚ËÈ ÙÂ‰Â-
‡Î¥ÁÏ ÌÂ Ï¥„ ÌÂ ÛÒÔ‡‰ÍÛ‚‡ÚË ‚¥‰ ÒÚ‡Ó„Ó ¥ ̂ ¥ÎÛ ÌËÁ-
ÍÛ ÈÓ„Ó «Ó‰ËÏËı ÔÎflÏ». üÍ˘Ó ªı ¥„ÌÓÛ‚‡ÚË, ̂ Â ÏÓÊÂ
ÔË‚ÂÒÚË ‰Ó ¥‰Â‡Î¥Á‡ˆ¥ª ‰‡ÌÓ„Ó ‰ÂÊ‡‚ÌÓ„Ó ÛÒÚÓ˛,
Ô¥ÒÎfl flÍÓª Á‡Á‚Ë˜‡È Ì‡ÒÚ‡π „ÎË·ÓÍÂ ÓÁ˜‡Û‚‡ÌÌfl.

ÇÒÛÔÂÂ˜ ÔÓ¯ËÂÌ¥È ‰ÛÏˆ¥, ÙÂ‰Â‡Î¥ÁÏ ÌÂ Á‡‚-
Ê‰Ë Ó„‡Ì¥˜ÌÓ ÔÓ‚’flÁ‡ÌËÈ ¥Á ‰ÂÏÓÍ‡Ú¥π˛. ß ¥˜ ÌÂ
ÎË¯Â Û Ú¥Ï, ˘Ó ‚ ¥ÒÚÓ¥ª Î˛‰ÒÚ‚‡ ·ÛÎË È ‰ÂÏÓÍ‡-
ÚË˜Ì¥ ÛÌ¥Ú‡Ì¥ ‰ÂÊ‡‚Ë, È ‡‚ÚÓËÚ‡Ì¥ ÙÂ‰Â‡ˆ¥ª.
çÂÓ‰ÌÓ‡ÁÓ‚Ó Ú‡ÔÎflÎÓÒfl Ú‡Í, ˘Ó ‚ Â∂¥ÓÌ‡ı, flÍ¥

АЛЄКСАНДР
¢АЛКІН
ФЕДЕРАЛІЗМ
І ПУБЛІЧНА
СФЕРА ЯК
ВИХІДНІ ПОНЯТТЯ

тичних статей. Наведенi в них данi спонукали до розду-
мiв, але висновки я до кiнця ще не сформулював.

Ідея федералiзацiї має дуже чiткий зв’язок iз бороть-
бою двох протилежних первнiв. Перший – боротьба
духовного i матерiального, боротьба духу та економiч-
ного iнтересу. Дух у даному випадку проявляється саме
в поривi нацiонального духу до самоусвiдомлення та
виразнiшої артикуляцiї. Навiть в умовах розвинутого
европейського федералiзму чимало хто iдентифiкує
себе iз дрiбними територiальними утвореннями, ска-
жiмо, землями, або й меншими одиницями. Але тен-
денцiя духа до увиразнення й чiткiшої нацiональної ар-
тикуляцiї в сучаснiй Европi мусить спiвiснувати iз нама-
ганням економiки привести усе до спiльного знамен-
ника, бо така вимога великого виробництва.

До речi, у великих унiтарних iмперiях вдавалося до-
могтися економiчного успiху за рахунок абсолютної нi-
веляцiї духовного, нехтування iндивiдуальними та ре¶i-
ональними особливостями, iнша рiч, чи прийнятна така
цiна! Гiтлер у Нiмеччинi, унiфiкувавши усi сторони жит-
тя, вивiв країну з кризи буквально за лiченi роки. Точнi-
сiнько такого ж ефекту досягнув Сталiн, проi¶норував-
ши так звану федералiзацiю практично унiтарного

СССР, i достоту за десятилiття модернiзувавши розо-
рену Росiю.

Чим небезпечна федералiзацiї України на сучасно-
му етапi?

Свого часу В’ячеслав Максимович Чорновiл на од-
ному з перших демократичних мiтингiв у Львовi висло-
вив тезу про федералiзацiю. Коли на вiчах та у пресi йо-
го почали одностайно засуджувати, вiн уточнив свою
позицiю – загалом, федералiзм був би добрим устроєм
для України, але зараз вiн не на часi. А чому не на часi?
Причина унiкально блискуча, – рiч у тому, що постколо-
нiальна Україна поки що надзвичайно прив’язана до
потужного постсовєцького господарського комплексу.
І якщо iти за логiкою матерiальної сфери, то ми завжди
по сутi руйнуватимемо українську державнiсть.

Мусить бути якийсь пiдготовчий етап, коли пориви
духу до увиразнення артикуляцiї нацiональної прина-
лежности, а точнiше кажучи, до федералiзацiї та ре¶iо-
налiзацiї, чекали би свого часу у тлi розбудови україн-
ської економiки. Коли стане краще усiм, i всi вiдчують,
що в незалежнiй Українi внормувалася економiчна си-
туацiя, тiльки тодi можна буде мiркувати над увиразнен-
ням, артикуляцiєю нацiональної приналежности.
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ÓÚËÏ‡ÎË ‚ ÂÁÛÎ¸Ú‡Ú¥ ÙÂ‰Â‡Î¥Á‡ˆ¥ª ̄ ËÓÍÛ ‡‚ÚÓ-
ÌÓÏ¥˛, ‚Î‡‰‡ ÓÔËÌflÎ‡Ò¸ Û ÛÍ‡ı ÊÓÒÚÓÍËı ‰ËÍÚ‡-
ÚÓ¥‚, ‚Ëı¥‰ˆ¥‚ ¥Á Ï¥ÒˆÂ‚Óª ÂÎ¥ÚË. å‡ÎÓ ÚÓ„Ó, ÙÂ‰Â-
‡Î¥Á‡ˆ¥fl ÌÂ¥‰ÍÓ ÒÚ‚Ó˛π ÒÂÈÓÁÌ¥ ÚÛ‰ÌÓ˘¥ ‰Îfl
‰ÂÏÓÍ‡Ú¥ª Ì‡‚¥Ú¸ Û ‰ÂÊ‡‚‡ı, ‰Â ‰Ó·Â ÙÛÌÍˆ¥ÓÌÛ-
˛Ú¸ ‰ÂÏÓÍ‡ÚË˜Ì¥ ¥ÌÒÚËÚÛÚË.

á‡„‡Î¸ÌÓ‚ËÁÌ‡ÌËÏ π ÚÂ, ˘Ó ÒÚ¥ÈÍ¥ÒÚ¸ ‰ÂÏÓÍ‡Ú¥ª
‚ ÓÁ‚ËÌÂÌËı Í‡ªÌ‡ı ·‡„‡ÚÓ ‚ ˜ÓÏÛ ‚ËÁÌ‡˜‡πÚ¸Òfl
ÌÓÏ‡Î¸ÌÓ˛ ‚Á‡πÏÓ‰¥π˛ Ï¥Ê ÔÓÎ¥ÚË˜ÌÓ˛ ÒËÒÚÂÏÓ˛
¥ „ÓÏ‡‰flÌÒ¸ÍËÏ ÒÛÒÔ¥Î¸ÒÚ‚ÓÏ. ì ‰ÂÊ‡‚‡ı, ÔÓ·Û-
‰Ó‚‡ÌËı Á‡ ÙÂ‰Â‡ÚË‚ÌËÏ ÔËÌˆËÔÓÏ, ÓÒÚ‡ÌÌπ ‚Á‡-
πÏÓ‰¥π ÌÂ ÎË¯Â Á ÙÂ‰Â‡Î¸ÌÓ˛ ‚Î‡‰Ó˛, ‡ÎÂ ¥ Á
‚Î‡‰ÌËÏË Ó„‡Ì‡ÏË ÒÛ·’πÍÚ¥‚ ÙÂ‰Â‡ˆ¥ª È ÓÚËÏÛπ
ÛÔ‡‚Î¥ÌÒ¸Í¥ ¥ÏÔÛÎ¸ÒË flÍ Á ÙÂ‰Â‡Î¸ÌÓ„Ó, Ú‡Í ¥ Á
Â∂¥ÓÌ‡Î¸ÌÓ„Ó ¥‚Ìfl. ñfl Ó·ÒÚ‡‚ËÌ‡ ÏÓÊÂ ÔÓÁÌ‡˜‡-
ÚËÒfl Ì‡ ÙÛÌÍˆ¥ÓÌÛ‚‡ÌÌ¥ „ÓÏ‡‰flÌÒ¸ÍÓ„Ó ÒÛÒÔ¥Î¸ÒÚ‚‡
‰‚ÓflÍÓ. á Ó‰ÌÓ„Ó ·ÓÍÛ, ÒÍÓÓ˜ÂÌÌfl ‰ËÒÚ‡Ìˆ¥ª Ï¥Ê
Â∂¥ÓÌ‡Î¸ÌËÏË Ó„‡Ì‡ÏË ÔÓÎ¥ÚË˜ÌÓª ‚Î‡‰Ë ¥ „ÓÏ‡-
‰flÌÒ¸ÍËÏ ÒÛÒÔ¥Î¸ÒÚ‚ÓÏ Á‰‡ÚÌÂ ÔÓÒËÎËÚË ÂÁÛÎ¸Ú‡-
ÚË‚Ì¥ÒÚ¸ ÈÓ„Ó ÚËÒÍÛ Ì‡ ÔÓÎ¥ÚË˜ÌÛ ‚Î‡‰Û, ÂÙÂÍÚË‚-
Ì¥ÒÚ¸ ÈÓ„Ó ¥ÌÒÚËÚÛÚ¥‚. á ¥Ì¯Ó„Ó – Â∂¥ÓÌ‡Î¸Ì‡ ‚Î‡‰‡
ÓÚËÏÛπ ÏÓÊÎË‚¥ÒÚ¸, ¥„ÌÓÛ˛˜Ë Á‡„‡Î¸ÌÓ‰ÂÊ‡‚Ì¥

¥ÌÚÂÂÒË, ÌÂ ‡ıÛ‚‡ÚËÒfl Á Ï¥ÒˆÂ‚ËÏË ¥ÌÒÚËÚÛÚ‡ÏË „Ó-
Ï‡‰flÌÒ¸ÍÓ„Ó ÒÛÒÔ¥Î¸ÒÚ‚‡ ¥ Ì‡‚¥Ú¸ ÔÓÁ·‡‚ÎflÚË ªı Á‡-
ÍÓÌÌÓ„Ó ÒÚ‡ÚÛÒÛ. Ç ˆ¸ÓÏÛ ‚ËÔ‡‰ÍÛ Á’fl‚Îfl˛Ú¸Òfl Ò‚Óπ-
¥‰Ì¥ ÚÂËÚÓ¥‡Î¸Ì¥ Î‡ÍÛÌË, ‰Â ‚ÔÎË‚ „ÓÏ‡‰flÌÒ¸ÍÓ-
„Ó ÒÛÒÔ¥Î¸ÒÚ‚‡, ÔÓ ÒÛÚ¥, Á‚Â‰ÂÌËÈ ‰Ó ÌÛÎfl [‰Ë‚. Å‡ÁË-
ÎÓ‚, óÂÌ˚¯Ó‚ 1997].

Ç¥‰ÓÏÓ, ̆ Ó Ì‡ Â∂¥ÓÌ‡Î¸ÌÓÏÛ ¥‚Ì¥ „ÓÏ‡‰flÌÒ¸ÍÂ
ÒÛÒÔ¥Î¸ÒÚ‚Ó ̃ ‡ÒÚÓ ·Û‚‡π ÒÎ‡·Í¥¯Â, Ì¥Ê Ì‡ ÙÂ‰Â‡Î¸-
ÌÓÏÛ. Ç¥‰ÔÓ‚¥‰ÌÓ, ÈÓ„Ó Á‰‡ÚÌ¥ÒÚ¸ ÔÓÚËÒÚÓflÚË ÔÓÎ¥-
ÚË˜Ì¥È (‡‰Ï¥Ì¥ÒÚ‡ÚË‚Ì¥È) ‚Î‡‰¥ ÁÌ‡˜ÌÓ ÌËÊ˜‡, Ì¥Ê Û
Í‡ªÌ¥ ‚ ̂ ¥ÎÓÏÛ. ÑÎfl ÚÓ„Ó, ̆ Ó· ÔÓ‰ÓÎ‡ÚË ̂ Â ÌÂ„‡ÚË‚-
ÌÂ fl‚Ë˘Â, ÌÂÓ·ı¥‰Ì‡ ÓÁ„‡ÎÛÊÂÌ‡ ÒËÒÚÂÏ‡ Ï¥ÒˆÂ-
‚Ó„Ó Ò‡ÏÓ‚fl‰Û‚‡ÌÌfl. ÅÛ‰Û˜Ë ÓÒÂÂ‰‰flÏ ÌÂ ÎË¯Â
‚Î‡‰ÌËı, ‡ È „ÓÏ‡‰flÌÒ¸ÍËı ‚¥‰ÌÓÒËÌ, Ó„‡ÌË Ï¥ÒˆÂ-
‚Ó„Ó Ò‡ÏÓ‚fl‰Û‚‡ÌÌfl Á‰‡ÚÌ¥ ÒÎÛ„Û‚‡ÚË ÔÂÂÔÓÌÓ˛
‰Îfl Ò‡ÏÓ‚Î‡‰ÌËı ÛÒÚÂÏÎ¥Ì¸ Â∂¥ÓÌ‡Î¸ÌËı ‚Î‡ÒÚÂÈ,
·¥Î¸¯Â ÚÓ„Ó – ‚ÓÌË ÏÓÊÛÚ¸ ÒÚ‡ÚË Ò‚Óπ¥‰ÌÓ˛ ¯ÍÓ-
ÎÓ˛, ‰Â ÙÓÏÛπÚ¸Òfl ‡ÍÚË‚ ¥Ì¯Ëı ÒÚÛÍÚÛ „ÓÏ‡-
‰flÌÒ¸ÍÓ„Ó ÒÛÒÔ¥Î¸ÒÚ‚‡.

ßÌ‡Í¯Â Í‡ÊÛ˜Ë, ÙÂ‰Â‡Î¥ÁÏ ‡Ê Ì¥flÍ ÌÂ ÁÏÂÌ¯Ûπ
ÔÓÚÂ·Û ‚ ÁÛÒËÎÎflı, ÒÔflÏÓ‚‡ÌËı Ì‡ ‰ÂÏÓÍ‡ÚËÁ‡ˆ¥˛
ÒÛÒÔ¥Î¸ÒÚ‚‡. ç‡‚Ô‡ÍË, ‚¥Ì Ó·ËÚ¸ ªª ˘Â „ÓÒÚ¥¯Ó˛.

Т.Возняк: Коли йдеться про унiфiкацiю, якої вима-
гають величезнi монополiї, уодноманiтнення громадян
навiть не однiєї держави, а цiлого свiту, при споживаннi
продуктiв «Проктер i ¢ембл», – все зрозумiло. Але пог-
ляньмо на Україну. Центр (не будемо говорити «влада»
чи «держава», поняття «центр» напевне точнiше вира-
жає суть справи) знову вкладає увесь економiчний ук-
раїнський простiр на постсовєцьку матрицю вiд Кар-
пат до Владивостока. Якщо ми уповатимемо на єднiсть
й уодноманiтнення України, то ефективно «пiдiграємо»
цим тенденцiям. Чому, власне, постало питання про
сепаратизм чи автономiзм (екстремальнi форми вия-
ву ре¶iональної iдентичности), або про адмiнiстратив-
ну реформу ( помiркована форма)? Бо не хочеться по-
вертатися у тоталiтарне минуле. От i шукають у феде-
ралiзацiї способiв порятунку того, що можна ще вряту-
вати, або ж, рятуючи частини, вилiкувати цiлiсть. 10
рокiв незалежностi показали, що ми знову вертаємо-
ся, завдяки унiфiкацiї, в старе Прокрустове ложе. А дру-
ге: а чому обов’язково українцi всi повиннi бути одна-
ковими? Українцi можуть бути такими ж рiзними як ба-
варцi та гессенцi – два полюси у Федеративнiй Рес-
публiцi, якi радикально мiж собою вiдрiзняються май-

же у всьому. Рiзниця мiж баварцями й австрiйцями знач-
но менша, анiж мiж баварцями та шлезвi¶-гольштайнця-
ми, даруйте за кострубате слово.

Ми постiйно хочемо унiфiкувати українцiв у всiх почи-
наннях. Але, одна рiч – споживання «Блендамеду», а
зовсiм iнша – прагнення усiх переробити на козакiв, чи
всiх на унiатiв, чи всiх на православних тощо. Не хочу я,
аби мене, чи будь-кого iншого стригли пiд одну гребiнку.

А.Колодiй: Я дуже не люблю, коли посилаються на
Гiтлера i на Сталiна як на приклад подолання кризи.
Воєнiзацiя економiки завжди долає кризовi явища, але
до чого вона призводить у кiнцевому рахунку? Ми доб-
ре знаємо, хто створив кризу в СССР, як вiн  її долав, i
до яких наслiдкiв дiйшов.Совєцька економiка зазнала
краху насамперед через гiперцентралiзацiю. Тому, якщо
ми говоримо про централiзм як засiб змiцнити україн-
ську економiку, то самi собi заперечуємо, принаймнi
досi ми анiчогiсiнько не змiцнили.

Г.Чопик: Я уточню свою думку. Менi йдеться пере-
дусiм про витворення української iдентичности, вiдмiн-
ної вiд совєцької. 12%, якi iдентифiкують себе як «со-
вєцькi», тобто особи без нацiональности, є достатньо
широкою базою для значно ширшої єдности, анiж та,

УКРАЇНСЬКИЙ
ФЕДЕРАЛІЗМ:

ПОЛІТИЧНІ
АСПЕКТИ
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é‰ÌËÏ Á Ï¥Ú¥‚ π È Ûfl‚ÎÂÌÌfl, Ì‡˜Â·ÚÓ ÙÂ‰Â‡Î¸-
Ì‡ Ó„‡Ì¥Á‡ˆ¥fl Á‡‚¥‰ÓÏÓ ÂÙÂÍÚË‚Ì¥¯‡ Á‡ ÛÌ¥Ú‡ÌÛ.
ÑÂˆÂÌÚ‡Î¥Á‡ˆ¥fl, flÍ ¥ ˆÂÌÚ‡Î¥Á‡ˆ¥fl, Ï‡π ÌÂ ÎË¯Â
ÔÂÂ‚‡„Ë, ‡ÎÂ È ÌÂ‰ÓÎ¥ÍË. ñÂÌÚ‡Î¥Á‡ˆ¥fl, Á‡·ÂÁÔÂ-
˜Û˛˜Ë Í‡˘Û ÍÓÓ‰ËÌ‡ˆ¥˛ ¥ ÒÔÓ˘Û˛˜Ë ÔÓˆÂ‰ÛÛ
ÔËÈÌflÚÚfl ¥¯ÂÌ¸, Ï‡π ‚ ÒÓ·¥ Á‡„ÓÁÛ ÔÂÂ‚‡ÌÚ‡-
ÊÂÌÌfl ‚ÂıÌ¸Ó„Ó Â¯ÂÎÓÌÛ ‚Î‡‰Ë; ‰ÂˆÂÌÚ‡Î¥Á‡ˆ¥fl,
‰ÓÁ‚ÓÎfl˛˜Ë ¥‚ÌÓÏ¥Ì¥¯Â ÓÁÔÓ‰¥ÎËÚË Ó·Ó‚’flÁÍË Ï¥Ê
¥‚ÌflÏË, ÏÓÊÂ ‚ËÍÎËÍ‡ÚË ÔÂÂÓ¥πÌÚ‡ˆ¥˛ ÌËÊÌ¥ı
ÔÓ‚Âı¥‚ ‚Î‡‰Ë Û ‰ÓÒfl„ÌÂÌÌ¥ ‚Î‡ÒÌËı ˆ¥ÎÂÈ Ì‡ ¯ÍÓ-
‰Û ¥ÌÚÂÂÒ‡Ï ÒËÒÚÂÏË ‚ ˆ¥ÎÓÏÛ.

ë‡Ï ÔÓ ÒÓ·¥ ÓÁÔÓ‰¥Î ÛÔ‡‚Î¥ÌÒ¸ÍËı ÔÂÓ„‡-
ÚË‚ Ï¥Ê ÔÂ‰ÒÚ‡‚ÌËˆ¸ÍËÏË È ‡‰Ï¥Ì¥ÒÚ‡ÚË‚ÌËÏË Ó-
„‡Ì‡ÏË ¥ÁÌÓ„Ó ¥‚Ìfl ÌÂ ‰‡π ÔÓÏ¥ÚÌÓ„Ó ÔÓÁËÚË‚ÌÓ„Ó
ÂÙÂÍÚÛ. üÍ ÔÓÍ‡ÁÛπ ‰ÓÒ‚¥‰, ·ÂÁ ÒÔÂˆ¥‡Î¥Á‡ˆ¥ª ÙÛÌ-
Íˆ¥È ÓÍÂÏËı ÔÓ‚Âı¥‚ ÛÔ‡‚Î¥ÌÒ¸ÍÓª Ô¥‡Ï¥‰Ë ÔÂÂ-
ÌÂÒÂÌÌfl ̂ ÂÌÚÛ ‚‡„Ë ÔÓÎ¥ÚË˜ÌËı ¥¯ÂÌ¸ Û ÌËÊ˜ÂÒÚÓ-
fl˜¥ ‡‰Ï¥Ì¥ÒÚ‡ÚË‚Ì¥ ÒÚÛÍÚÛË ÏÓÊÂ ÔËÁ‚ÂÒÚË ÎË¯Â
‰Ó ÔÓÒÎ‡·ÎÂÌÌfl ÛÔ‡‚Î¥ÌÒ¸ÍÓª ‚ÂÚËÍ‡Î¥ Ú‡ ÒÚËÏÛ-
Î˛‚‡ÚË ‚¥‰ˆÂÌÚÓ‚¥ ÚÂÌ‰ÂÌˆ¥ª. íÓÏÛ ÒÔ‡‚Û ÌÂ ÏÓÊ-
Ì‡ Á‚Ó‰ËÚË ‰Ó ÔÓÒÚÓª ÔÂÂ‰‡˜¥ Â∂¥ÓÌ‡Î¸Ì¥È ‚Î‡‰¥
‚¥‰ÔÓ‚¥‰‡Î¸ÌÓÒÚË Á‡ ÔÓÎ¥ÚËÍÛ, flÍ‡ ÔÓ‚Ó‰ËÚ¸Òfl. çÂ-

Ó·ı¥‰ÌÓ ‚‡ıÓ‚Û‚‡ÚË ÒÔÂˆËÙ¥ÍÛ ÚËı Á‡‚‰‡Ì¸, flÍ¥ ‚Ë-
ÍÓÌÛ˛Ú¸Òfl Ì‡ ˜ÓÚË¸Óı ÒÚÛÔÂÌflı ÒÍÎ‡‰ÌÓÒÚÛÍÚÛ-
Ó‚‡ÌÓ„Ó ÒÛÒÔ¥Î¸ÌÓ„Ó Ó„‡Ì¥ÁÏÛ: (‡) Û ÔÂ‚¥ÒÌÓÏÛ
ÚÂËÚÓ¥‡Î¸ÌÓÏÛ ÓÒÂÂ‰ÍÓ‚¥ (Ï¥ÍÓ‡ÈÓÌ, ÌÂ‚ÂÎË-
ÍËÈ Ì‡ÒÂÎÂÌËÈ ÔÛÌÍÚ), (·) Ì‡ ÏÛÌ¥ˆËÔ‡Î¸ÌÓÏÛ ¥‚Ì¥,
(‚) Û ÒÛ·’πÍÚ¥ ÙÂ‰Â‡ˆ¥ª (Â∂¥ÓÌ¥) ¥ („) Û ‰ÂÊ‡‚¥ ‚
ˆ¥ÎÓÏÛ.

ÑÎfl ÚÂËÚÓ¥‡Î¸ÌÓ„Ó ÓÒÂÂ‰ÍÛ Ì‡È·¥Î¸¯Â ÁÌ‡-
˜ÂÌÌfl Ï‡˛Ú¸ ÔËÚ‡ÌÌfl ÊËÚÚπÁ‡·ÂÁÔÂ˜ÂÌÌfl, ÙÛÌÍˆ¥Ó-
ÌÛ‚‡ÌÌfl Ï¥ÒˆÂ‚Óª ¥ÌÙ‡ÒÚÛÍÚÛË, ‰ÓÚËÏ‡ÌÌfl Ì‡-
ÒÂÎÂÌÌflÏ Ô‡‚ËÎ ÒÔ¥‚ÊËÚÚfl, ‚‰ÓÒÍÓÌ‡ÎÂÌÌfl Ï¥ÍÓ-
ÒÂÂ‰Ó‚Ë˘‡ ÔÓÊË‚‡ÌÌfl. ç‡ ˆ¸ÓÏÛ ¥‚Ì¥ Ì‡ÈÍ‡-
˘Â ‰¥˛Ú¸ ·‡ÁÓ‚¥ ¥ÌÒÚËÚÛÚË Ò‡ÏÓ‚fl‰Û‚‡ÌÌfl.

åÛÌ¥ˆËÔ‡Î¸Ì¥ ¥ÌÒÚËÚÛÚË ÔÓÍÎËÍ‡Ì¥ ÒÚ‚Ó˛‚‡ÚË
ÛÏÓ‚Ë ‰Îfl ÌÓÏ‡Î¸ÌÓ„Ó ¥ÒÌÛ‚‡ÌÌfl ÔÂ‚ËÌÌËı ÚÂË-
ÚÓ¥‡Î¸ÌËı ÓÒÂÂ‰Í¥‚, ‚Ë¥¯Û‚‡ÚË Ú¥ Á‡‚‰‡ÌÌfl, ÍÓÚ-
¥ ‚ËÏ‡„‡˛Ú¸ ÍÓÓ‰ËÌ‡ˆ¥ª ªıÌ¥ı ÁÛÒËÎ¸ ¥ ‚¥‰ÔÓ‚¥‰ÌÓ-
„Ó Ù¥Ì‡ÌÒÛ‚‡ÌÌfl. ç‡ ̂ ¸ÓÏÛ ¥‚Ì¥, flÍ Á‡Ò‚¥‰˜Ûπ Ô‡Í-
ÚËÍ‡, ·‡ÁÓ‚‡ ‰ÂÏÓÍ‡Ú¥fl ‚ ˜ËÒÚÓÏÛ ‚Ë„Îfl‰¥ π ÌÂÂ-
ÙÂÍÚË‚ÌÓ˛. éÔÚËÏ‡Î¸ÌËÏ π ªª ÔÓπ‰Ì‡ÌÌfl Á ÌËÁÓ‚Ë-
ÏË ÔÂ‰ÒÚ‡‚ÌËˆ¸ÍËÏË ¥ÌÒÚËÚÛÚ‡ÏË. ç‡È‚‡ÊÎË‚¥¯¥ ÔÂ-
Â‰ÛÏÓ‚Ë ÛÒÔ¥¯ÌÓ„Ó ÙÛÌÍˆ¥ÓÌÛ‚‡ÌÌfl ÏÛÌ¥ˆËÔ‡Î¸ÌËı

АЛЄКСАНДР
¢АЛКІН
ФЕДЕРАЛІЗМ
І ПУБЛІЧНА
СФЕРА ЯК
ВИХІДНІ ПОНЯТТЯ

яку ми зараз будуємо. Нам треба спочатку вiдбудувати
iдентичнiсть, вiдiйти вiд совєцької, а лише вiдтак гово-
рити про увиразнення, артикуляцiю усiх iнших груп. Чим
вирiзнятиметься український iдентитет? Не йдеться про
унiфiкацiю, але, принаймнi не повинно бути отих 12%
«совєцьких», натомiсть мала би здiйснюватися осмис-
лена нацiональна полiтика, можливо навiть з елемен-
тами позитивної дискримiнацiї (афiрмативнi заходи, зга-
даймо тези Миколи Рябчука).

Оксана Музичук: Наведу таку алегорiю: коли з раба
раптово знiмають ланцюг, то його може спiткати доля
домашньої тварини, випущеної у дикий свiт, – вона гине;
отож [iнтуїтивно] раб-вiдпущеник шукає собi нового
господаря. В контекстi того, що Ви казали, українець
роззирається не з ким би об’єднатися – вiн господаря
нового шукає. Може, варто зосередитися насамперед
на тому, щоб стати вiльними, а вiдтак вже мiркувати про
форму територiального устрою?

Ігор Колiушко (центр полiтико-правових реформ,
Київ): Я часто буваю на семiнарах iз подiбної тематики
в Києвi, в Харковi, в iнших мiстах, – там набагато попу-
лярнiше обговорювати цю проблематику, – i менi зда-
ється, що треба насамперед облаштувати нашу дер-

жаву, в якiй ми живемо, i яка називається Україна. І дру-
гий мотив – як не допустити знищення того українсько-
го, що залишилося ще в цiй державi? Я знаю, багато
присутнiх завжди думають про другий мотив. Але вис-
туп панi професор за формою був радше побудований
як вiдповiдь на перше питання.

А.Колодiй: Справдi, я намагалася говорити пере-
важно про те, яким чином рацiонально вибудувати сис-
тему управлiння в Українi, яким чином мобiлiзувати не
такi уже й значнi ресурси, насамперед людськi, як роз-
будити громадянськiсть у наших людях, як зробити вла-
ду вiдповiдальною. Менi здається, що на ре¶iонально-
му рiвнi зробити це легше, анiж на всеукраїнському.

Щодо другого формулювання, про те, що треба ря-
тувати українство бодай там, де воно є. Продемонстро-
ванi карти свiдчать, що воно не таке вже й обмежене у
ареалi. Треба досконалiше вивчити реальний стан ре-
чей, адже це перше соцiологiчне опитування, де подiб-
ним питанням було придiлено достатньо багато уваги.
Я, до речi, критично ставлюсь до багатьох висловлю-
вань Миколи Рябчука, зокрема, що всi ми тут раби. Ук-
раїнськiсть у центральнiй Українi, на пiвночi України, в
пiвнiчно-схiдному ре¶iонi просто має iншу форму, нiж в
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Ó„‡Ì¥‚ – ̃ ¥ÚÍÓ ÓÍÂÒÎÂÌ‡ ÒÙÂ‡ ÔÓ‚ÌÓ‚‡ÊÂÌ¸, Ò‡-
ÏÓÒÚ¥ÈÌËÈ ·˛‰ÊÂÚ, flÍËÈ ÙÓÏÛπÚ¸Òfl Á‡ ‡ıÛÌÓÍ
ÏÛÌ¥ˆËÔ‡Î¸ÌËı ÔÓ‰‡ÚÍ¥‚ ¥ Â∂¥ÓÌ‡Î¸ÌËı (ˆÂÌÚ‡Î¸-
ÌËı) ÒÛ·‚ÂÌˆ¥È, ‡ Ú‡ÍÓÊ ‰¥π‚‡ ÒËÒÚÂÏ‡ Á‚ÓÓÚÌÓ„Ó
Á‚’flÁÍÛ, Á‰‡ÚÌ‡ Á‚ÂÒÚË ‰Ó Ï¥Ì¥ÏÛÏÛ ÒıËÎ¸Ì¥ÒÚ¸ ÏÛÌ¥-
ˆËÔ‡Î¸ÌËı ‚Î‡ÒÚÂÈ „‡ÚËÒfl ‚ Ï¥Ì¥Ûfl‰Ë È ‚ËÍÓËÒ-
ÚÓ‚Û‚‡ÚË ÓÚËÏ‡Ì¥ ÔÓ‚ÌÓ‚‡ÊÂÌÌfl Á ÍÓËÒÎË‚Ó˛ ÏÂ-
ÚÓ˛ [‰Ë‚. ë‡ÏÓÛÔ‡‚ÎÂÌËÂ 1996-1997: 47 ¥ ‰‡Î¥].

ì ‚¥‰‡ÌÌ¥ ÒÛ·’πÍÚ¥‚ ÙÂ‰Â‡ˆ¥ª ÔÓ‚ËÌÌ¥ ·ÛÚË
ÔÓÎ¥ÚË˜Ì¥ È ÂÍÓÌÓÏ¥˜Ì¥ ÔÓ·ÎÂÏË, flÍ¥ ÌÂ Ì‡ÎÂÊ‡Ú¸
‰Ó ÔÂÓ„‡ÚË‚ ˆÂÌÚ‡Î¸ÌËı ¥ÌÒÚ‡Ìˆ¥È. Ç Á‡ÎÂÊÌÓÒ-
Ú¥ ‚¥‰ ÍÓÌÍÂÚÌÓª ÒËÚÛ‡ˆ¥ª ÒÙÂ‡ ªıÌ¥ı ÔÓ‚ÌÓ‚‡ÊÂÌ¸
ÏÓÊÂ ·ÛÚË ¯Ë¯Ó˛ ˜Ë ‚ÛÊ˜Ó˛. èÓÚÂ ‚ ·Û‰¸-flÍÓ-
ÏÛ ‚ËÔ‡‰ÍÛ ‚ÓÌ‡ Ï‡π ÓıÓÔÎ˛‚‡ÚË ÔËÚ‡ÌÌfl, ˘Ó π
ÊËÚÚπ‚Ó ‚‡ÊÎË‚ËÏË ‰Îfl ÌÓÏ‡Î¸ÌÓ„Ó ¥ÒÌÛ‚‡ÌÌfl
Â∂¥ÓÌÛ Ú‡ ‰Ó·Ó·ÛÚÛ ÈÓ„Ó ÏÂ¯Í‡Ìˆ¥‚. ëÛ·’πÍÚË
ÙÂ‰Â‡ˆ¥ª ÔÓÍÎËÍ‡Ì¥ ÚÛ·Û‚‡ÚËÒfl ÔÓ Ù¥Ì‡ÌÒÓ‚Û
ÒÚ‡·¥Î¸Ì¥ÒÚ¸ Â∂¥ÓÌÛ, ÔÓ ÛÒÔ¥¯ÌÂ ÙÛÌÍˆ¥ÓÌÛ‚‡ÌÌfl
ÔÓÏËÒÎÓ‚Ëı Ú‡ ¥Ì¯Ëı Ô¥‰ÔËπÏÒÚ‚, ÍÓÚ¥ ÁÌ‡ıÓ‰flÚ¸Òfl
Û ªı ‚¥‰‡ÌÌ¥, ÔÓ Á‡„‡Î¸ÌÓÂ∂¥ÓÌ‡Î¸ÌÛ ¥ÌÙ‡ÒÚÛÍ-
ÚÛÛ, ÔÓ ÂÍÓÎÓ„¥˜ÌÛ ÒËÚÛ‡ˆ¥˛, ÔÓ Á‡·ÂÁÔÂ˜ÂÌÌfl
Ô‡‚ÓÔÓfl‰ÍÛ, ÔÓ ÓÒ‚¥ÚÛ È ÍÛÎ¸ÚÛÛ. ÇËÍÓÌ‡ÌÌfl

Ú‡ÍËı ÙÛÌÍˆ¥È ÔÂÂ‰·‡˜‡π ÌÂ ÎË¯Â ¯ËÓÍ¥ ÔÓ‚ÌÓ-
‚‡ÊÂÌÌfl ÔË ÙÓÏÛ‚‡ÌÌ¥ Â∂¥ÓÌ‡Î¸ÌÓ„Ó ·˛‰ÊÂÚÛ
(Á‡ ‡ıÛÌÓÍ Â∂¥ÓÌ‡Î¸ÌËı ÔÓ‰‡ÚÍ¥‚ ¥ ˆÂÌÚ‡Î¥ÁÓ‚‡-
ÌËı ÒÛ·‚ÂÌˆ¥È), ‡ÎÂ È Á‡ÍÓÌÓ‰‡‚˜¥ Ô‡‚‡ Û ÏÂÊ‡ı
Â∂¥ÓÌ‡Î¸ÌÓª ÍÓÏÔÂÚÂÌˆ¥ª.

ëËÒÚÂÏ‡ ÛÔ‡‚Î¥ÌÌfl Ì‡ ̂ ¸ÓÏÛ ¥‚Ì¥ ÔÓ‚ËÌÌ‡ ·ÛÚË
ÔÂ‰ÒÚ‡‚ÌËˆ¸ÍÓ˛ – ÔË Ó·Ó‚’flÁÍÓ‚ÓÏÛ ÓÁÔÓ‰¥Î¥
ÔÓ‚ÌÓ‚‡ÊÂÌ¸ Ï¥Ê Á‡ÍÓÌÓ‰‡‚˜Ó˛, ‚ËÍÓÌ‡‚˜Ó˛ Ú‡
ÒÛ‰Ó‚Ó˛ „¥ÎÍ‡ÏË ‚Î‡‰Ë. Ç¥‰Ï¥ÌÌ¥ÒÚ¸ ˆ¥πª ÒËÒÚÂÏË ‚¥‰
Á‡„‡Î¸ÌÓ‰ÂÊ‡‚ÌÓª – Û Ì‡·‡„‡ÚÓ ÏÂÌ¯¥È ‰ËÒÚ‡Ìˆ¥ª
Ï¥Ê ÂÎÂÍÚÓ‡Î¸ÌÓ˛ ·‡ÁÓ˛ Ú‡ ÛÔ‡‚Î¥ÌÒ¸ÍÓ˛ ‚Â-
ÒÚ‚Ó˛, Û ·¥Î¸¯¥È ÔÓÁÓÓÒÚ¥ ÔËÈÌflÚËı ¥¯ÂÌ¸ ¥ Í‡-
˘Ëı ÏÓÊÎË‚ÓÒÚflı ÍÓÌÚÓÎ˛ Á‡ ªı Â‡Î¥Á‡ˆ¥π˛.

á‡ ˆÂÌÚ‡Î¸ÌËÏË ‚Î‡ÒÚflÏË, ‚¥‰ÔÓ‚¥‰ÌÓ, Á‡ÎË¯‡-
˛Ú¸Òfl ÔËÚ‡ÌÌfl Á‡„‡Î¸ÌÓ‰ÂÊ‡‚ÌÓ„Ó ÁÌ‡˜ÂÌÌfl: ·ÂÁ-
ÔÂÍ‡, ÁÓ‚Ì¥¯Ìfl ÔÓÎ¥ÚËÍ‡, ÒÚ‚ÓÂÌÌfl ¥ Ô¥‰ÚËÏÍ‡ Ì‡-
ˆ¥ÓÌ‡Î¸ÌÓª ¥ÌÙ‡ÒÚÛÍÚÛË, ‚ËÁÌ‡˜ÂÌÌfl ÔËÌˆËÔ¥‚
Ô‡‚ÓÔÓfl‰ÍÛ È ÂÍÓÌÓÏ¥˜ÌÓª ÔÓÎ¥ÚËÍË, ÛÔ‡‚Î¥ÌÌfl
Ô¥‰ÎÂ„ÎËÏË ˆÂÌÚÓ‚¥ ÔÓÏËÒÎÓ‚ËÏË Ô¥‰ÔËπÏÒÚ‚‡ÏË
Ó·ÓÓÌÌÓ-ÒÚ‡ÚÂ„¥˜ÌÓ„Ó ÔËÁÌ‡˜ÂÌÌfl ÚÓ˘Ó.

é˜Â‚Ë‰ÌÓ, ˘Ó Ú‡ÍÂ ÒÚÛÍÚÛÛ‚‡ÌÌfl ÔÓÒËÎ˛π
Â‡ÍÚË‚Ì¥ÒÚ¸ ÒËÒÚÂÏË Ì‡ ¥ÏÔÛÎ¸ÒË, ̆ Ó ‰Ó ÌÂª Ì‡‰ıÓ-

Галичинi. Тут вона проявляється у чистiй формi, там де-
якi її аспекти затертi. Тому я думаю, що якщо нам дове-
деться рятувати, то не тiльки в Галичинi українцiв – вони
ширше розселенi.

Дуже менi сподобалось, коли Яворiвський Ющенка
пiдмовляв сказати, що той свого українства свiдомий,
бо вчився в Тернополi, працював у Карпатах. А Ющен-
ко на це: «Та нi, зовсiм не тому. Я ось народився на Сум-
щинi, а там проходив колись кордон мiж Росiйською iм-
перiєю та Польською державою. І стояв знак, де було
написано – тут закiнчується Рiч Посполита, а я заду-
мався – а де ж моя країна? І вiдтодi став українцем».
Розумiєте, у кожного свої спонуки, прояви українськос-
ти зовсiм рiзнi. Але вплив федералiзму на стан україн-
ськости залишається найдискусiйнiшим питанням. Пи-
танням питань для федералiзму є питання ре¶iональ-
них елiт. На що вони здатнi? На жаль, ми не можемо
похвалитися, що знаємо, яку полiтику вони поведуть, i
чи створять вони щось таке, на що б ми сподiвалися,
впроваджуючи федеральний устрiй.

Олесь Пограничний: При усьому скептичному
ставленнi до потенцiалу ре¶iональної елiти у нас в Га-
личинi, а на Львiвщинi зокрема, я все-таки думаю, що

зарано робити якiсь остаточнi висновки. Наша ре¶iо-
нальна елiта таки є, хоча й значною мiрою розчленова-
на, аморфна, дуже роздрiбнена.

Питання сепаратизму, федералiзму, автономiзму по-
чали обговорюватися приблизно два-три роки тому.
Ранiше вони так жваво не обговорювалися. В.Чорно-
волу при спробi висловитися про федералiзм рота зак-
рили ще на початку 90-х рокiв.

Існує якась загроза iдентичностi. Існує нехтування
цiєю iдентичнiстю. Що мене спонукало прийти на цей
семiнар, то це вiдчуття, що тiєю iдентичнiстю нехтують.
Моя iдентичнiсть – не проблема. Але, по великому ра-
хунку, iснує загроза моїй iдентичностi, я вiдчуваю, що
хтось зневажає її. Мене це iнколи «дiстає». Коли ти, Гри-
горiю, кажеш, що треба знову знехтувати моєю iдентич-
нiстю задля української iдентичности – це знову буде
нехтуванням, i нi до чого не приведе. Це буде лiкування
печiнки з хворою ниркою. Нирка все одно буде болiти.

Я також був вражений, коли пролунали мiркування
про державну полiтику федералiзму – я не хочу про це
говорити! Мене взагалi не цiкавить, яку полiтику збирає-
ться проводити щодо цiєї проблеми держава. Мене цiка-
вить, яку форму свого iснування волiє суспiльство. Вихiд

УКРАЇНСЬКИЙ
ФЕДЕРАЛІЗМ:

ПОЛІТИЧНІ
АСПЕКТИ
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‰flÚ¸, ¥ ˆËÏ Ò‡ÏËÏ ÒÔËflπ ÍÓÌˆÂÌÚ‡ˆ¥ª Û‚‡„Ë ‚ËÍÓ-
Ì‡‚˜Ëı Ó„‡Ì¥‚ Ì‡ ÒÙÂ‡ı Ò‚Óπª ÍÓÏÔÂÚÂÌˆ¥ª, Ô¥‰‚Ë-
˘Ûπ flÍ¥ÒÚ¸ ÔËÈÌflÚËı ¥¯ÂÌ¸. í‡ ÔÂÂ‚‡„Ë ÓÁÔÓ‰¥-
ÎÛ ÙÛÌÍˆ¥È Ï¥Ê ¥ÁÌËÏË Â¯ÂÎÓÌ‡ÏË ‚Î‡‰Ë ÒÚÓÒÛ-
˛Ú¸Òfl ÌÂ ÎË¯Â Ô‡ÍÚËÍË ÛÔ‡‚Î¥ÌÌfl. çÂ ÏÂÌ¯Â ÁÌ‡-
˜ÂÌÌfl Ï‡π ÈÓ„Ó ÒÓˆ¥Ó-ÔÒËıÓÎÓ„¥˜ÌËÈ ¥ ÔÓÎ¥ÚË˜ÌËÈ
ÂÙÂÍÚ. ÇÓÌ‡ ‰‡π ÁÏÓ„Û ÔÓ‰ÓÎ‡ÚË (‡·Ó ÔËÌ‡ÈÏÌ¥
ÒÛÚÚπ‚Ó ÁÏÂÌ¯ËÚË) ÍÓÏÔÎÂÍÒ „ÓÏ‡‰flÌÒ¸ÍÓª ÏÂÌ¯Ó-
‚‡ÚÓÒÚË, flÍËÈ ÌÂ¥‰ÍÓ ‚ËÌËÍ‡π Û Ì‡ˆ¥ÓÌ‡Î¸ÌËı (ÂÚ-
Ì¥˜ÌËı) ÏÂÌ¯ËÌ, ÔÓÒÎ‡·ËÚË ªıÌπ ‚¥‰˜ÛÊÂÌÌfl ‚¥‰ ‰Â-
Ê‡‚Ë, „ÓÏ‡‰flÌ‡ÏË flÍÓª ‚ÓÌË π, ‡ ÁÌ‡˜ËÚ¸ – ¥ ‚¥‰
¥ÌÒÚËÚÛÚ¥‚ ‚Î‡‰Ë, ÍÓÚ¥ ‰¥˛Ú¸ ‚¥‰ ªª ¥ÏÂÌ¥. ÅÂÁ ˆ¸Ó„Ó
ÔÂÂı¥‰ ‰Ó ÙÂ‰Â‡Î¥ÁÏÛ ÏÓÊÂ Á‚ÂÒÚËÒfl ÎË¯Â ‰Ó ÓÁ-
ÓÒÚ‡ÌÌfl ‰ÂÊ‡‚ÌÓª Ï‡¯ËÌË È ÛÒÍÎ‡‰ÌÂÌÌfl ÔÓ„Ó-
‰ÊÛ‚‡Î¸ÌËı ÔÓˆÂ‰Û, ˘Ó ÔÓÌËÁËÚ¸ ÂÙÂÍÚË‚Ì¥ÒÚ¸ ¥
ÏÓ·¥Î¸Ì¥ÒÚ¸ ÛÔ‡‚Î¥ÌÒ¸ÍÓª ÒËÒÚÂÏË.

ëÎ¥‰ Ï‡ÚË Ì‡ Û‚‡Á¥ È ÚÂ, ˘Ó ÒÚ‚ÓÂÌÌfl ÙÂ‰Â‡-
ˆ¥ª Ò‡ÏÂ ÔÓ ÒÓ·¥ ÌÂ ÁÌ¥Ï‡π ÌÂ·ÂÁÔÂÍË ÂÓÁ¥ª ‰Â-
Ê‡‚ÌÓ„Ó Ó„‡Ì¥ÁÏÛ. á‡ ‚¥‰ÒÛÚÌÓÒÚË Ï¥ˆÌËı ÒÍ¥Ô, flÍ¥
Ì‡‰‡˛Ú¸ ÒÚ¥ÈÍÓÒÚË ‰ÂÊ‡‚Ì¥È ÒËÒÚÂÏ¥, ÙÂ‰Â‡ÚË‚-
ÌËÈ ÛÒÚ¥È ÏÓÊÂ ‚Ëfl‚ËÚËÒfl ¯ËÏÓ˛, ˘Ó ÔËÍË‚‡π
Î‡ÚÂÌÚÌËÈ ÔÓˆÂÒ ÓÁÔ‡‰Û.

í‡ÍËÏ ˜ËÌÓÏ, ÌÓ‚ËÈ ÙÂ‰Â‡Î¥ÁÏ – ‡Ê Ì¥flÍ ÌÂ
Ô‡Ì‡ˆÂfl, ÍÓÚ‡ „‡‡ÌÚÛπ ·ÂÁÔÓ·ÎÂÏÌÂ ‚Ë¥¯ÂÌÌfl
·ÓÎ¥ÒÌÓª ‰ËÎÂÏË: Á·ÂÂÊÂÌÌfl ¥ÒÌÛ˛˜Óª ‰ÂÊ‡‚ÌÓÒ-
ÚË ˜Ë ªª ÁÛÈÌÛ‚‡ÌÌfl. ñÂ ‚Ò¸Ó„Ó ÎË¯ÂÌ¸ Ó‰ËÌ ¥Á Ô¥‰-
ıÓ‰¥‚ ‰Ó ‚Â„ÛÎ˛‚‡ÌÌfl ÍÓÌÙÎ¥ÍÚÌËı ÒËÚÛ‡ˆ¥È, flÍ¥ ‚Ë-
ÌËÍ‡˛Ú¸ Ì‡ ÔÓÚÛÊÌ¥È ı‚ËÎ¥ Ì‡ˆ¥ÓÌ‡Î¥ÁÏÛ È ÒÛÔÂÂÚ-
Ì¥ÁÏÛ, ¥ ‚¥Ì ‰ÓÁ‚ÓÎflπ Ó·¥ÈÚËÒfl ·ÂÁ Á‡ÒÚÓÒÛ‚‡ÌÌfl „Û-
·Ëı ÙÓÏ Ì‡ÒËÎ¸ÒÚ‚‡.

ôÂ Ó‰Ì‡ ÓÒÓ·ÎË‚¥ÒÚ¸, ‚Î‡ÒÚË‚‡ Ò‡ÏÂ ‰Îfl „ÓË-
ÁÓÌÚ¥‚ ÌÓ‚Ó„Ó ÙÂ‰Â‡Î¥ÁÏÛ, – ÈÓ„Ó ‡‰‡ÔÚ‡ˆ¥fl ‰Ó
ÒÔÂˆËÙ¥ÍË ÌËÌ¥¯Ì¸Óª ÁÓ‚Ì¥¯Ì¸ÓÔÓÎ¥ÚË˜ÌÓª ÒËÚÛ‡ˆ¥ª.
äÓÎË ‰Ë‚ËÚËÒfl Ì‡ ˆÂ ÔÓ‚ÂıÓ‚Ó, ªª ÏÓÊÌ‡ ÒÔËÈÌfl-
ÚË flÍ Ò‚Óπ¥‰ÌÂ ÔÓ‚ÂÌÂÌÌfl ‰Ó ÙÛÌÍˆ¥È, ı‡‡ÍÚÂ-
ÌËı ‰Îfl Ú‡‰Ëˆ¥ÈÌÓ„Ó ÙÂ‰Â‡Î¥ÁÏÛ. ç‡ÒÔ‡‚‰¥ Ê
¥‰ÂÚ¸Òfl ÔÓ ÔÂÂı¥‰ Ì‡ ‚Ë˘ËÈ ‚ËÚÓÍ ÓÁ‚ËÚÍÛ, ‰Ó
ÌÓ‚Óª flÍÓÒÚ¥.

çÓ‚ËÈ ÙÂ‰Â‡Î¥ÁÏ ÔÓ˜ËÌ‡π ‚ËÒÚÛÔ‡ÚË ÌÂ ÎË¯Â
flÍ Á‡Ò¥· ÔÓÔÂÂ‰ÊÂÌÌfl ÓÁÔ‡‰Û ¥ÒÌÛ˛˜Ëı ‰ÂÊ‡‚-
ÌËı ÛÚ‚ÓÂÌ¸, ‡ÎÂ ¥ flÍ ÙÓÏ‡ Â‡Íˆ¥ª Ì‡ ÔÓÚÂ·Û
¥ÌÚÂ∂‡ˆ¥ª Ì‡ Ï¥Ê‰ÂÊ‡‚ÌÓÏÛ ¥‚Ì¥. ÑÊÂÂÎÓ ˆ¥πª
ÔÓÚÂ·Ë – ˘Ó‡Á ·¥Î¸¯‡ ∂ÎÓ·‡Î¥Á‡ˆ¥fl ‰ÂflÍËı ÒÙÂ
ÒÛÒÔ¥Î¸ÌÓ„Ó ÊËÚÚfl.

АЛЄКСАНДР
¢АЛКІН
ФЕДЕРАЛІЗМ
І ПУБЛІЧНА
СФЕРА ЯК
ВИХІДНІ ПОНЯТТЯ

iз кризи можливий тодi, коли суспiльство взагалi почне
ставити питання i формулювати, як воно хоче iснувати.

Юрiй Дмитрук: Доповiдач одразу застерегла, що
не слiд плутати федералiзм i децентралiзацiю. Феде-
ралiзм ще є предметом дискусiї, а в користi децентра-
лiзацiї не сумнiвається, мабуть, нiхто. Але, тим не мен-
ше, весь час у дискусiї плутають цi поняття.

В нашiй дискусiї увесь час виринає таке питання: однi
кажуть, що спочатку треба зробити акцент на духов-
нiсть, а потiм вже, як будемо всi духовно зрiлi, пiдтягне-
мо економiку, iншi вважають, що спершу треба норма-
лiзувати економiку, а потiм вже пiдтягнемо до неї духов-
нiсть. Я хотiв би нагадати стару максиму про те, що
будь-яка дорога веде до мети, якщо ти знаєш, де твоя
мета. А де наша мета? Чого ми хочемо?

Розгляньмо приклад Прибалтики – Латвiї та Естонiї.
Старi нацiї, не молодшi за українцiв, вони нiколи в iсто-
рiї не мали власної державности. Вперше така можли-
вiсть виникла в 1918 роцi, й вони негайно створили свої
держави, хоча й невеличкi, але на повному серйозi. Їх
можна було критикувати, але це були справжнi держа-
ви, не iмiтацiя. Що, в них не було постколонiального
минулого? Та в них уся iсторiя була колонiальною. Що,

в них не було рабського комплексу? Та в них умови були,
може, гiршi, нiж в українцiв Тим не менше, весь час в
цих нацiях iснувала i нiколи не занепадала могутня на-
цiональна iдея. Як тiльки вона отримала можливiсть
реалiзуватися, вона одразу ж реалiзувалась. А ми увесь
час скаржимось – у нас рабська психологiя, яку ми не
викоренили. Нам не дали, нас не забезпечили, нам не
завезли, нас не навчили, нас не виховали тощо. Це що
– совковiсть, чи елемент нашого менталiтету? Тодi на
що ми скаржимось? Це не запитання до доповiдача, –
це риторичне запитання. А ми самi щось можемо?

Софiя Онуфрiв: Чому взагалi зараз тривають дис-
кусiї про федералiзм, або навiть про сепаратизм? Менi
здається, що це цiлком закономiрне явище. Упродовж
останнiх 10 рокiв нам нiхто не зумiв запропонувати жод-
них реальних вирiшень проблем Української держави.
Ми знаходимося, якщо не на тому ж мiсцi, де стояли 10
рокiв тому, то, можливо, навiть ще 10 рокiв перед тим. І
в такiй ситуацiї цiлком закономiрно виявляються подiб-
нi тенденцiї, ведуться такi розмови.

Менi особисто iдея федералiзму дедалi бiльше i бiль-
ше подобається. В цьому роцi я мала нагоду вiдвiдати
схiднi ре¶iони України i Крим, i у мене виникло цiлком
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ëÔÂ¯Û Ú‡Í‡ ¥ÌÚÂ∂‡ˆ¥fl Ï‡π Ó·ÏÂÊÂÌËÈ ı‡‡Í-
ÚÂ. í‡ ‚ÊÂ Ì‡ ÔÂ¯Ëı ÂÚ‡Ô‡ı ‚ËÌËÍ‡π Ó·’πÍÚË‚Ì‡
ÌÂÓ·ı¥‰Ì¥ÒÚ¸ Û ÒÚ‚ÓÂÌÌ¥ ÒÚÛÍÚÛ, flÍ¥ · ‰ÓÁ‚ÓÎËÎË
‚ÔÓfl‰ÍÛ‚‡ÚË ÔÓˆÂÒË, ˘Ó ‚¥‰·Û‚‡˛Ú¸Òfl. Ç Ï¥Û
ÓÁ‚ËÚÍÛ ¥ÌÚÂ∂‡ˆ¥ª ÁÌ‡˜ÂÌÌfl Ú‡ÍËı ÒÚÛÍÚÛ ÔÓÒ-
Ú¥ÈÌÓ ÁÓÒÚ‡π. ëÚÛÍÚÛÛ‚‡ÌÌfl ÂÍÓÌÓÏ¥˜ÌËı ‚Á‡π-
ÏÓÁ‚’flÁÍ¥‚ ÔÂÂÓÒÚ‡π Û ÒÚÛÍÚÛÛ‚‡ÌÌfl ÔÓÎ¥ÚË˜ÌËı
‚Á‡πÏÓ‚¥‰ÌÓÒËÌ, ÔÓÒÚÛÔÓ‚Ó ÓıÓÔÎ˛˛˜Ë „‡ÎÛÁ¥ Ô‡-
‚‡, ÍÛÎ¸ÚÛË ÚÓ˘Ó. íËÏ Ò‡ÏËÏ Á‡ÍÎ‡‰‡˛Ú¸Òfl ÓÒÌÓ-
‚Ë ÙÂ‰Â‡ÚË‚ÌËı ‚¥‰ÌÓÒËÌ, flÍ¥ Ô¥‰ÌÓÒflÚ¸Òfl Ì‡‰ ÛÊÂ
ÒÙÓÏÓ‚‡ÌËÏË ‰ÂÊ‡‚‡ÏË.

ëÔÂˆËÙ¥Í‡ ‚ËÌËÍ‡˛˜Óª Ì‡‰·Û‰Ó‚Ë ÔÓÎfl„‡π, ÁÓÍ-
ÂÏ‡, ‚ ÚÓÏÛ, ˘Ó ‚ÓÌ‡ ÌÂ ÔÓ„ÎËÌ‡π Ô¥‰‚¥‰ÓÏ˜¥ ªÈ
ÒÛ·’πÍÚË, ‡ ‰ÓÔÓ‚Ì˛π ªı. ê‡ÁÓÏ Á ÚËÏ ‚ÓÌ‡ Ì‡·Û‚‡π
‰ÂflÍËı ËÒ ÙÂ‰Â‡ˆ¥ª, flÍ¥È ‰ÂÎÂ„ÛπÚ¸Òfl ̃ ‡ÒÚËÌ‡ ‰Â-
Ê‡‚ÌÓ„Ó ÒÛ‚ÂÂÌ¥ÚÂÚÛ. Ç Ì‡È·¥Î¸¯ Á¥ÎËı ÙÓÏ‡ı
‰‡Ì¥ ÔÓˆÂÒË ÒÔÓÒÚÂ¥„‡˛Ú¸Òfl Û Öë. ÄÎÂ Ûı Û ˆ¸Ó-
ÏÛ Ì‡ÔflÏ¥ ‚¥‰·Û‚‡πÚ¸Òfl È Ì‡ ¥Ì¯Ëı ÍÓÌÚËÌÂÌÚ‡ı.

á‡ ÔÂ‚ÌËı Ó·ÒÚ‡‚ËÌ ‚ËÌËÍÌÂÌÌfl ÌÓ‚Ëı ÔÓÚÓ-
ÙÂ‰Â‡ˆ¥È ÏÓÊÂ ÒÚ‡ÚË Á‡ÒÓ·ÓÏ ‚Ë¥¯ÂÌÌfl ÍÓÌÙÎ¥Í-
ÚÌËı ÒËÚÛ‡ˆ¥È, flÍ¥ ‚ËÌËÍ‡˛Ú¸ Ì‡ ÂÚÌ¥˜ÌÓÏÛ ∂ÛÌÚ¥.
ñÂ ÒÚÓÒÛπÚ¸Òfl „ÓÎÓ‚ÌËÏ ˜ËÌÓÏ ÚËı ‚ËÔ‡‰Í¥‚, ÍÓÎË
ÍÓÌÙÎ¥ÍÚ ÁÛÏÓ‚ÎÂÌËÈ ÔÓ‰¥ÎÓÏ ÂÚÌ¥˜ÌÓª ÒÔ¥Î¸ÌÓÚË ‰Â-

Ê‡‚ÌËÏË ÍÓ‰ÓÌ‡ÏË, ˘Ó ÔÓ‚ÓÍÛπ ¥Â‰ÂÌÚËÒÚÒ¸Í¥
Ì‡ÒÚÓª. ßÌÚÂ∂‡ˆ¥ÈÌ¥ ÔÓˆÂÒË, flÍ¥ Ó·ÎflÚ¸ Ú‡ÍËÈ ÔÓ‰¥Î
ÏÂÌ¯ ·ÓÎ¥ÒÌËÏ, flÍ˘Ó È ÌÂ ÛÒÛ‚‡˛Ú¸ Ú‡Í¥ ÍÓÌÙÎ¥ÍÚË,
ÚÓ ÔËÌ‡ÈÏÌ¥ ÁÌ‡˜ÌÓ ªı ÔÓÒÎ‡·Î˛˛Ú¸.

åÓÊÎË‚‡, ÔÓÚÂ, ¥ Á‚ÓÓÚÌfl ‰¥fl. ßÌÚÂ∂‡ˆ¥ÈÌ¥ ÔÓ-
ˆÂÒË, ÓÁÏË‚‡˛˜Ë ÔÓ‚Â‰¥ÌÍÓ‚¥ Ú‡ ÍÛÎ¸ÚÛÌ¥ ÒÚÂÂÓ-
ÚËÔË Ì‡ˆ¥ÓÌ‡Î¸ÌËı ÒÔ¥Î¸ÌÓÚ, ‚ËÍÎËÍ‡˛Ú¸ ÓÔ¥, flÍËÈ
ÌÂ¥‰ÍÓ ÒÛ·Î¥ÏÛπÚ¸Òfl Û Ô‡„ÌÂÌÌfl ‰Ó Ò‡ÏÓÁ‡ÏÍÌÂÌ-
Ìfl Ú‡ ÍÒÂÌÓÙÓ·¥˛. ñ¸ÓÏÛ ÒÔËflπ ¥ fl‰ ÒÛÔÛÚÌ¥ı Ó·-
ÒÚ‡‚ËÌ, Ì‡Ò‡ÏÔÂÂ‰ ÚÂ, ˘Ó ¥ÌÚÂ∂‡ˆ¥fl ÒÛÚÚπ‚Ó ÔÓ-
ÎÂ„¯Ûπ ÔÂÂÏ¥˘ÂÌÌfl Î˛‰Ò¸ÍËı ÔÓÚÓÍ¥‚. á‡ ÔÂ‚ÌËı
ÛÏÓ‚ Ú‡Í¥ Ï¥∂‡ˆ¥ª ÏÓÊÛÚ¸ Ì‡·ÛÚË Ó‰ÌÓÒÚÓÓÌÌ¸Óª
ÒÔflÏÓ‚‡ÌÓÒÚË – ¥Á ÏÂÌ¯ ·Î‡„ÓÔÓÎÛ˜ÌËı ‰Ó ·¥Î¸¯
·Î‡„ÓÔÓÎÛ˜ÌËı Ï¥ÒˆÂ‚ÓÒÚÂÈ. üÍ˘Ó ‚ÓÌË Ì‡·Û‚‡˛Ú¸
Ï‡ÒÓ‚Ó„Ó ı‡‡ÍÚÂÛ, ÚÓ ÌÂÏËÌÛ˜Ó˛ π ÔÓfl‚‡ ÌÓ‚Ëı
ÂÚÌ¥˜ÌËı ‡ÌÍÎ‡‚¥‚ Û ‚¥‰ÌÓÒÌÓ Ó‰ÌÓ¥‰ÌÓÏÛ ‡Ì¥¯Â
ÒÂÂ‰Ó‚Ë˘¥, ‡ ÁÌ‡˜ËÚ¸ – ‚ËÌËÍÌÂÌÌfl ‰Ó‰‡ÚÍÓ‚Ëı ÍÓÌ-
ÙÎ¥ÍÚÌËı ÒËÚÛ‡ˆ¥È.

ëÔÂˆËÙ¥Í‡ ÓÒ¥ÈÒ¸ÍÓ„Ó ÙÂ‰Â‡Î¥ÁÏÛëÔÂˆËÙ¥Í‡ ÓÒ¥ÈÒ¸ÍÓ„Ó ÙÂ‰Â‡Î¥ÁÏÛëÔÂˆËÙ¥Í‡ ÓÒ¥ÈÒ¸ÍÓ„Ó ÙÂ‰Â‡Î¥ÁÏÛëÔÂˆËÙ¥Í‡ ÓÒ¥ÈÒ¸ÍÓ„Ó ÙÂ‰Â‡Î¥ÁÏÛëÔÂˆËÙ¥Í‡ ÓÒ¥ÈÒ¸ÍÓ„Ó ÙÂ‰Â‡Î¥ÁÏÛ. . . . . îÓÏ‡Î¸-
ÌÓ-˛Ë‰Ë˜ÌÓ Ì‡¯‡ Í‡ªÌ‡ Ï‡π ÓÒÌÓ‚Ì¥ ÓÁÌ‡ÍË ÙÂ‰Â-
‡ÚË‚ÌÓª ‰ÂÊ‡‚Ë. ê‡ÁÓÏ Á ÚËÏ ÒÙÓÏÓ‚‡Ì¥ Û Ì¥È
ÙÂ‰Â‡ÚË‚Ì¥ ÒÚÛÍÚÛË Ï‡˛Ú¸ ÔÂ‚Ì¥ ÓÒÓ·ÎË‚ÓÒÚ¥, flÍ¥
ÔÂÂÚ‚Ó˛˛Ú¸ ÓÒ¥ÈÒ¸ÍËÈ ÙÂ‰Â‡Î¥ÁÏ Ì‡ ‚ÂÎ¸ÏË

очевидне враження, що там не вiдбувається не те що
бодай якась гомогенiзацiя нашого суспiльства – нав-
паки, вiдмiнностi й рiзницi мiж ре¶iонами України деда-
лi поглиблюються, стають майже нездоланними. Прос-
тий приклад. У Львовi поставили пам’ятник королю Да-
нилу Галицькому. А от у Днiпропетровську вiдновлюють
таблички на проспектi В.І Лєнiна. Як можна гомогенi-
зувати цi два явища?

Або торкнемося теми бюджету. В Києвi вкладають
мiльйоннi кошти в реставрацiю будiвель, закопують їх у
Майдан Незалежности, а ми чомусь повиннi вибивати
грошi, якi дають для державної скарбницi львiвськi пiд-
приємства, в Києва, бо не можемо вiдремонтувати на
проспектi пару будинкiв, якi валяться.

Ще одне питання. Повернуся до нашої улюбленої
теми – польсько-українського кордону. Вона нiкого не
цiкавить де-небудь у Днiпропетровську, Донбасi чи За-
порiжжi. Ця проблема видається нашою, дрiбною, що-
найбiльше ре¶iональною, хоча насправдi вона дуже ве-
лика, адже йдеться про зовнiшнi кордони Европейсько-
го Союзу. Однак у Києвi не будуть нею займатися, а ми
безпосередньо страждатимемо вiд того, що кордон
закриють.

І ще один цiлком конкретний приклад з галузi культу-
ри. Моя товаришка, актриса з Києва, повернулася з Пе-
реяслава-Хмельницького, де побувала в музеї, де збе-
рiгають дукати, за яких колись давали двох волiв. Там
також зберiгають унiкальну шаблю, яких тiльки двi – iнша
у Санкт-Петербурзi. Цей музей закривають за те, що
вiн не в станi оплатити освiтлення i сигналiзацiю. Чоло-
вiк, який там працює 50 рокiв, котрий збирав усi цi речi,
каже: «Я хочу вмерти, бо не хочу бачити, як це покра-
дуть». І я не хочу, аби, наприклад, у Львовi виникла по-
дiбна ситуацiя з музеєм Франка, чи з якимось iншим.

А.Колодiй: Ми не маємо права посилатися на нашу
рабську психологiю. Ми мусимо самi робити те, що нам
належить робити. А якщо ми увесь час казатимемо, що
не готовi, то й нiколи не вiзьмемося за жодну роботу.

У виступi С.Онуфрiв  менi iмпонує погляд, який я подi-
ляю: якщо людям щось конкретне болить, якщо вони
проблему бачать наочно, то вони швидше вiзьмуться
за її вирiшення. І в цьому перевага децентралiзацiї чи
федералiзму. Плутанина тут невелика, бо федералiзм є
рiзновидом децентралiзацiї. Вiн вiдрiзняється вiд усiх
iнших видiв децентралiзацiї тим, що громадяни виступа-
ють у ролi нормотворцiв на мiсцях, в ре¶iонах, i вони ж

УКРАЇНСЬКИЙ
ФЕДЕРАЛІЗМ:

ПОЛІТИЧНІ
АСПЕКТИ
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ÒÔÂˆËÙ¥˜ÌÂ fl‚Ë˘Â. ñ¥ ÓÒÓ·ÎË‚ÓÒÚ¥ Ó·ÛÏÓ‚ÎÂÌ¥ flÍ ¥Ò-
ÚÓ¥π˛ ÙÓÏÛ‚‡ÌÌfl ‚¥Ú˜ËÁÌflÌÓª ‰ÂÊ‡‚ÌÓÒÚË, Ú‡Í ¥
ÍÓÌÍÂÚÌËÏË Ó·ÒÚ‡‚ËÌ‡ÏË ÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌÌfl ÔÓÒÚÒÓ‚πˆ¸ÍÓª
êÓÒ¥ª Ì‡ÔËÍ¥Ìˆ¥ 1980-ı – Ì‡ ÔÓ˜‡ÚÍÛ 1990-ı ÓÍ¥‚.

ÇÒÛÔÂÂ˜ ÔÓ¯ËÂÌËÏ Ûfl‚ÎÂÌÌflÏ, êÓÒ¥ÈÒ¸Í‡ ¥ÏÔÂ-
¥fl ÌÂ ·ÛÎ‡ ÛÌ¥Ú‡ÌÓ˛ ‰ÂÊ‡‚Ó˛ Û ÔÓ‚ÌÓÏÛ ÓÁÛ-
Ï¥ÌÌ¥ ÒÎÓ‚‡. éÍÂÏ¥ (ÔÂÂ‚‡ÊÌÓ ÓÍ‡ªÌÌ¥) ªª ÚÂËÚÓ¥ª
Ï‡ÎË ÓÒÓ·ÎË‚ËÈ ÒÚ‡ÚÛÒ. ó‡ÒÚËÌ‡ Á ÌËı Á·ÂÂ„Î‡ ÙÓ-
ÏÛ Í‚‡Á¥‰ÂÊ‡‚, Á‚’flÁ‡ÌËı ¥Á Â¯ÚÓ˛ ¥ÏÔÂ¥ª ‰ËÌ‡Ò-
ÚË˜ÌËÏ Ô¥‰ÔÓfl‰ÍÛ‚‡ÌÌflÏ ˆ‡˛˛˜ÓÏÛ ‰ÓÏÛ. ÑÂflÍ¥
(èÓÎ¸˘‡, î¥ÌÎflÌ‰¥fl, ï¥‚¥ÌÒ¸ÍÂ ı‡ÌÒÚ‚Ó, ÅÛı‡Ò¸ÍËÈ
ÂÏ¥‡Ú ¥ ÚÓ˘Ó) Ï‡ÎË Ò‚Óª ÒÔÂˆËÙ¥˜Ì¥ Ó„‡ÌË ‚Î‡‰Ë ¥
‚Î‡ÒÌÂ Á‡ÍÓÌÓ‰‡‚ÒÚ‚Ó. çÂÓ‰Ì‡ÍÓ‚ËÏ ·ÛÎÓ ÒÚ‡ÌÓ-
‚Ë˘Â ¥ ÓÒ¥ÈÒ¸ÍËı Ó·Î‡ÒÚÂÈ: ÓÒÓ·ÎË‚¥ Ô‡‚‡ Ï‡ÎË
ÔÓÒÂÎÂÌÌfl ÍÓÁ‡˜Ëı ‚¥ÈÒ¸Í, ˆÂÍÓ‚Ì¥ ÁÂÏÎ¥ ¥ Ú.‰.

á‡ ‚¥‰ÌÓÒÌÓª ÒÚ‡·¥Î¸ÌÓÒÚË Ú‡Í¥ ‚¥‰Ï¥ÌÌÓÒÚ¥ ÒÛÚÚπ‚Ó
ÌÂ ‚ÔÎË‚‡ÎË Ì‡ ÂÙÂÍÚË‚Ì¥ÒÚ¸ ÛÔ‡‚Î¥ÌÌfl ¥ÏÔÂ¥π˛.
áÌ‡˜ÌÓ ·¥Î¸¯ËÏ ·Û‚ ªıÌ¥È ‚ÔÎË‚ Ì‡ ÒÛÒÔ¥Î¸ÌÛ Ò‚¥‰Ó-
Ï¥ÒÚ¸, Ì‡Ò‡ÏÔÂÂ‰ Ì‡ Ò‡ÏÓÒÔËÈÌflÚÚfl ‰ÛıÓ‚ÌÓª ÂÎ¥ÚË
ÂÚÌ¥˜ÌÓ ‚¥‰ÓÍÂÏÎÂÌËı Â∂¥ÓÌ¥‚. Ç Ó‰ÌËı ‚ËÔ‡‰Í‡ı
‚ÓÌË ÒÎÛ„Û‚‡ÎË ÒÚËÏÛÎÓÏ ‰Îfl ·ÓÓÚ¸·Ë Á‡ Ô¥‰‚Ë-
˘ÂÌÌfl ‚Î‡ÒÌÓ„Ó ÒÚ‡ÚÛÒÛ, ‚ ¥Ì¯Ëı – ‰Îfl ÒÔÓ· Á‡Ï¥-
ÌËÚË Í‚‡Á¥‰ÂÊ‡‚Ì¥ÒÚ¸ ÌÂÓ·ÏÂÊÂÌËÏ ÒÛ‚ÂÂÌ¥ÚÂÚÓÏ.

ä‡ı Ò‡ÏÓ‰ÂÊ‡‚ÌÓª ‚Î‡‰Ë Û 1917 . ¥ÁÍÓ ‡Í-
ÚË‚¥ÁÛ‚‡‚ ‚¥‰ˆÂÌÚÓ‚¥ ÒËÎË ‚ÒÂÂ‰ËÌ¥ ¥ÏÔÂ¥ª. ÑÂÁ¥Ì-
ÚÂ∂‡ˆ¥ÈÌ¥ ÔÓˆÂÒË ÓıÓÔËÎË ÌÂ ÎË¯Â ÚÂËÚÓ¥ª, ˘Ó
Ï‡ÎË Í‚‡Á¥‰ÂÊ‡‚ÌËÈ ÒÚ‡ÚÛÒ ˜Ë ‰ÓÏ‡„‡ÎËÒfl ÈÓ„Ó,
‡ÎÂ È ‰ÂflÍ¥ Ó‰‚¥˜ÌÓ ÓÒ¥ÈÒ¸Í¥ Â∂¥ÓÌË Á ÔÂÂ‚‡ÊÌÓ
ÓÒ¥ÈÒ¸ÍËÏ Ì‡ÒÂÎÂÌÌflÏ. Ç ÂÁÛÎ¸Ú‡Ú¥ Â‚ÓÎ˛ˆ¥ÈÌËı
ÔÓÚflÒ¥Ì¸ ¥ ÚË‚‡ÎÓª „ÓÏ‡‰flÌÒ¸ÍÓª ‚¥ÈÌË Á¥ ÒÍÎ‡‰Û
êÓÒ¥ª ‚ËÈ¯ÎË èÓÎ¸˘‡, î¥ÌÎflÌ‰¥fl, ÖÒÚÓÌ¥fl, ã‡Ú‚¥fl ¥
ãËÚ‚‡. ßÌ¯¥, ÒÂÂ‰ ÌËı ¥ ÂÚÌ¥˜ÌÓ ÌÂ ÓÒ¥ÈÒ¸Í¥, Â∂¥Ó-
ÌË Ó·’π‰Ì‡ÎËÒfl Ì‡‚ÍÓÎÓ êÓÒ¥ª. í‡Í ‚Â¯Ú¥ ÛÚ‚ÓË‚-
Òfl ëÓ‚πˆ¸ÍËÈ ëÓ˛Á, flÍËÈ ÔÓÒÚÛÔÓ‚Ó ‚ÍÎ˛˜Ë‚ ‰Ó
Ò‚Ó„Ó ÒÍÎ‡‰Û ·¥Î¸¯¥ÒÚ¸ ÁÂÏÂÎ¸ ÍÓÎË¯Ì¸Óª êÓÒ¥ÈÒ¸ÍÓª
¥ÏÔÂ¥ª.

Ç ÛÏÓ‚‡ı ÌÂÒÚ‡·¥Î¸ÌÓÒÚË, ‚Î‡ÒÚË‚Óª ‰Îfl ÔÂ¯Ëı
ÓÍ¥‚ Â‚ÓÎ˛ˆ¥ÈÌÓª êÓÒ¥ª, ÌÂÏËÌÛ˜Ó˛ ÔÎ‡ÚÓ˛ Á‡ Ú‡ÍÂ
Ó·’π‰Ì‡ÌÌfl ÒÚ‡ÎË ÒÛÚÚπ‚¥ ÔÓÒÚÛÔÍË ÁÓÒÎ¥È Ì‡ˆ¥Ó-
Ì‡Î¸Ì¥È Ò‡ÏÓÒ‚¥‰ÓÏÓÒÚË. ÇÌ‡ÒÎ¥‰ÓÍ ÌËÁÍË ÍÓÏÔÓ-
Ï¥Ò¥‚, flÍ¥ ‚¥‰Ó·‡Ê‡ÎË ˆ¥ ÔÓÒÚÛÔÍË, ‚ËÌËÍ ÒÍÎ‡‰ÌËÈ
·‡„‡ÚÓÒÚÛÔÂÌÂ‚ËÈ Ì‡ˆ¥ÓÌ‡Î¸ÌÓ-‰ÂÊ‡‚ÌËÈ ÛÒÚ¥È.

îÂ‰Â‡ˆ¥π˛ Ì‡È‚Ë˘Ó„Ó ¥‚Ìfl ‚ËÒÚÛÔ‡‚ ëÓ‚πˆ¸-
ÍËÈ ëÓ˛Á. ÑÂflÍ¥ Á ÂÒÔÛ·Î¥Í, flÍ¥ Û‚¥È¯ÎË ‰Ó ÈÓ„Ó
ÒÍÎ‡‰Û, ‚Ëfl‚ËÎËÒfl ÙÂ‰Â‡ˆ¥flÏË ‰Û„Ó„Ó ¥‚Ìfl. èÂ‚-
Ì¥ ÚÂËÚÓ¥‡Î¸Ì¥ Ó‰ËÌËˆ¥ ÓÚËÏ‡ÎË ÒÚ‡ÚÛÒ ‡‚ÚÓÌÓÏ-

АЛЄКСАНДР
¢АЛКІН
ФЕДЕРАЛІЗМ
І ПУБЛІЧНА
СФЕРА ЯК
ВИХІДНІ ПОНЯТТЯ

цi норми виконують. Є надiя, що коли вони самi прийма-
ють норму, то будуть вiдповiдальнiше її дотримуватись.

Любко Петренко: В будь-якому випадку, через кiль-
ка рокiв (менi важко точно окреслити коли саме) нам
доведеться проводити адмiнiстративну реформу. В
Польщi її потреба виникла майже через десять рокiв пiс-
ля того, як в 1989 роцi постала незалежна Польща, i
реформа була здiйснена в 1999 роцi. Безумовно, така
потреба виникне i у нас.

Ми досi живемо за тiєю системою, яка була нам нав’-
язана свого часу як колонiї Москви. Очевидно, що ре-
форма повинна передбачати ширшу децентралiзацiю.
Але вiдкритим залишається питання, чи така децентра-
лiзацiя має набути форм федералiзацiї. Для мене воно
вирiшене – я однозначно пiдтримую федералiзацiю, але
громадська думка повинна ще освоїтися з цiєю думкою,
передискутувати її. На жаль, щоразу, хоча дискусiя три-
ває уже рокiв зо три, апологети однiєї чи другої iдеї роз-
мовляють рiзними мовами. І знову ми маємо ситуацiю,
що з одного боку (з того, чи з iншого) звучить конкре-
тика, а у вiдповiдь лунають фiлософськi мiркування. У
цiй дискусiї модель ар¶умент–контрар¶умент–посткон-
трар¶умент поки що не вживалася.

Я спiвпрацюю з нiмецькими засобами масової iн-
формацiї, доволi часто їжджу до Нiмеччини i вивчаю її
федеральну систему. Справдi, в 1949 роцi, коли створю-
валася Федеративна Республiка, земельна система була
їй нав’язана, хоча, звичайно, мала своє iсторичне корiн-
ня. Але повернемось у сьогодення. Чи матиме не те що
успiх, а бодай можливiсть висловлюватися в Нiмеччинi
той полiтик, котрий зненацька стане говорити про необ-
хiднiсть повернення до унiтарного стану. Його там прос-
то затюкають. Жоден баварець, жоден саксонець не
захоче вiдмовитися вiд федерального устрою. Нещо-
давно вiдбувся референдум щодо об’єднання двох зе-
мель – Берлiна i Браденбур¶у. І ця, здавалося б, доволi
логiчна iдея (скiльки там того Берлiна!) «пролетiла».

Питання федералiзму ще потребує обговорення. Я
лише закликаю дискутантiв з одного i з другого боку
висловлюватися конкретнiше, оперувати окреслнiши-
ми ар¶ументами.

Ірина Кiянка: Спостерiгаючи за нашою дискусiєю,
я зауважила, що в нiй чомусь переважає почасти жа-
лобний настрiй. Ми починаємо шкодувати за нацiональ-
ною iдеєю, яка начебто себе вичерпала в 1991 роцi.
Ми починаємо вiдчувати жалобу за Конституцiєю, яку
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ÌËı ÂÒÔÛ·Î¥Í, ¥Ì¯¥ ÒÚ‡ÎË Ò‡ÏÓ‚fl‰ÌËÏË ˜‡ÒÚËÌ‡-
ÏË ÂÒÔÛ·Î¥Í ‡·Ó Í‡ª‚, ÛÚ‚ÓË‚¯Ë ÚËÏ Ò‡ÏËÏ ÙÂ-
‰Â‡ˆ¥ª ÚÂÚ¸Ó„Ó ¥‚Ìfl. ä¥Ï ÚÓ„Ó, ·ÛÎË ÒÚ‚ÓÂÌ¥
Ì‡ˆ¥ÓÌ‡Î¸Ì¥ Ó·Î‡ÒÚ¥ Ú‡ ‡ÈÓÌË, ÍÓÚ¥ Ï‡ÎË ̆ Â ÌËÊ-
˜ËÈ ‡‚ÚÓÌÓÏÌËÈ ÒÚ‡ÚÛÒ.

Ç Ï¥Û ÁÏ¥ˆÌÂÌÌfl ÔÓÒÚÂ‚ÓÎ˛ˆ¥ÈÌÓ„Ó ÂÊËÏÛ
Â‡Î¸Ì¥ ÔÓ‚ÌÓ‚‡ÊÂÌÌfl ÒÓ˛ÁÌËı ¥ ‡‚ÚÓÌÓÏÌËı ÛÚ‚Ó-
ÂÌ¸ ÔÓÒÚÛÔÓ‚Ó ÒÍÓÓ˜Û‚‡ÎËÒ¸ ¥ Û ‰ÂflÍËı ‚ËÔ‡‰Í‡ı
·ÛÎË Á‚Â‰ÂÌ¥ Ì‡Ì¥‚Âˆ¸. èÓÚÂ ‚ ÒÓˆ¥‡Î¸ÌÓ-ÔÒËıÓÎÓ-
„¥˜ÌÓÏÛ ÔÎ‡Ì¥ ·‡„‡ÚÓÒÚÛÔÂÌÂ‚¥ÒÚ¸ Í‚‡Á¥ÒÛ‚ÂÂÌÌËı
‰ÂÊ‡‚ ¥ ‡‚ÚÓÌÓÏ¥È ·‡„‡ÚÓ ‚ ˜ÓÏÛ Á·Â¥„‡Î‡ Ò‚Ó˛
‰¥π‚¥ÒÚ¸, ÒÔËfl˛˜Ë ÙÓÏÛ‚‡ÌÌ˛ Ì‡ˆ¥ÓÌ‡Î¸ÌËı Í‡‰-
¥‚, Ô¥‰ÊË‚Î˛˛˜Ë ÂÚÌ¥˜ÌÛ Ò‡ÏÓÒ‚¥‰ÓÏ¥ÒÚ¸ ¥ Í‡’πÌ¥
Ô‡„ÌÂÌÌfl Ï¥ÒˆÂ‚Ëı „ÓÒÔÓ‰‡Ò¸ÍËı, ·˛ÓÍ‡ÚË˜ÌËı
Ú‡ ¥ÌÚÂÎÂÍÚÛ‡Î¸ÌËı ÂÎ¥Ú. ôÓ ÏÂÌ¯Â Á‡ÎË¯‡ÎÓÒfl
Â‡Î¸ÌËı ÍÓÏÔÂÚÂÌˆ¥È Û Í‚‡Á¥ÒÛ‚ÂÂÌÌËı ¥ ÙÓÏ‡Î¸-
ÌÓ ‡‚ÚÓÌÓÏÌËı ÛÚ‚ÓÂÌ¸, ÚÓ ·¥Î¸¯Â ÓÁÔ‡Î˛‚‡ÎË-
Òfl Ï¥ÒÌËˆ¸Í¥, Â∂¥ÓÌ‡Î¸Ì¥ È ÂÚÌ¥˜Ì¥ ÔËÒÚ‡ÒÚ¥, flÍ¥
˜‡ªÎË ‚ ÒÓ·¥ Â‡Î¸ÌÛ Á‡„ÓÁÛ ¥ÒÌÛ‚‡ÌÌ˛ Í‡ªÌË. ñ¥
ÔËÒÚ‡ÒÚ¥ ‚Ë‚‡ÎËÒfl Ì‡ÁÓ‚Ì¥, ˘ÓÈÌÓ Û Í‡ªÌ¥ ‚
‰Û„¥È ÔÓÎÓ‚ËÌ¥ 1980-ı ÓÍ¥‚, ‚Ì‡ÒÎ¥‰ÓÍ ÓÁÔÓ˜‡-
ÚÓª ‰ÂÏÓÍ‡ÚËÁ‡ˆ¥ª, ÁÌ‡˜ÌÓ ÔÓÒÎ‡·¯‡‚ ‚Î‡‰ÌÓ-‡‰-
Ï¥Ì¥ÒÚ‡ÚË‚ÌËÈ ¥ÌÒÚÛÏÂÌÚ‡¥È.

ëËÚÛ‡ˆ¥fl ÛÒÍÎ‡‰Ì˛‚‡Î‡Òfl ÚËÏ, ˘Ó ÒÚËÏÛÎ¸Ó‚‡-
ÌËÈ Ï¥ÒˆÂ‚ËÏË ÂÎ¥Ú‡ÏË ÒÔÎÂÒÍ ÒÂÔ‡‡ÚËÒÚÒ¸ÍËı Ì‡-
ÒÚÓª‚ Ú¥ÒÌÓ ÔÂÂÔÎ¥‚Òfl Á „ÓÒÚËÏ ÔÓÎ¥ÚË˜ÌËÏ ÔÓ-
ÚËÒÚÓflÌÌflÏ ÒËÎ, flÍ¥ ‚¥‰ÒÚÓ˛‚‡ÎË ÍÓÌÍÛÛ˛˜¥ ÔÓÂÍ-
ÚË ÒÛÒÔ¥Î¸ÌÓ-ÔÓÎ¥ÚË˜ÌÓ„Ó ÓÁ‚ËÚÍÛ Í‡ªÌË. Ç ıÓ‰¥
·ÓÓÚ¸·Ë Á‡ ‚Î‡‰Û ÓÒ¥ÈÒ¸Í¥ ÔËıËÎ¸ÌËÍË Ì‡È‡‰Ë-
Í‡Î¸Ì¥¯Ëı ÁÏ¥Ì ÓÔËÌËÎËÒfl ‚ Ó‰ÌÓÏÛ Ú‡·Ó¥ Á ‡ÌÚË-
ÓÒ¥ÈÒ¸ÍË Ì‡Î‡¯ÚÓ‚‡ÌËÏË, Ì‡ˆ¥ÓÌ‡Î¥ÒÚË˜ÌËÏË ÒËÎ‡-
ÏË ÒÓ˛ÁÌËı ÂÒÔÛ·Î¥Í. ì Ò‚Ó˛ ˜Â„Û ˆÂÌÚ‡Î¸ÌÂ
ÍÂ¥‚ÌËˆÚ‚Ó Ì‡Ï‡„‡ÎÓÒfl ‚ËÍÓËÒÚ‡ÚË ÔÓÚË ‡‰Ë-
Í‡Î¥‚ ÂÎ¥ÚÛ ‡‚ÚÓÌÓÏ¥È, flÍ‡ ‚ËÏ‡„‡Î‡ ÒÛÚÚπ‚Ó„Ó ÓÁ-
¯ËÂÌÌfl Ò‚Óªı ÍÓÏÔÂÚÂÌˆ¥È.

ñÂ ÔÓÚË·ÓÒÚ‚Ó ‚Ë¥¯‡Î¸ÌËÏ ˜ËÌÓÏ ÔÓÁÌ‡˜Ë-
ÎÓÒfl Ì‡ ÒÚÓÒÛÌÍ‡ı Ï¥Ê Â∂¥ÓÌ‡ÏË Ú‡ ˆÂÌÚ‡Î¸ÌÓ˛
‚Î‡‰Ó˛, flÍ‡ ÔÂÂÚ‚ÓËÎ‡Òfl Ô¥ÒÎfl ÓÁ‰Ó·ÎÂÌÌfl
ëëëê Ì‡ ÓÍÂÏÛ ‰ÂÊ‡‚Û êÓÒ¥˛. ñ¥ ÒÚÓÒÛÌÍË ÒÚ‡ÎË
Ó·’πÍÚÓÏ ÔÓÎ¥ÚË˜ÌÓ„Ó ÚÓ„Û, ‚ ‡ÏÍ‡ı flÍÓ„Ó Â∂¥ÓÌË
ÁÏ¥Ì˛‚‡ÎË ÔÓÎ¥ÚË˜ÌÛ Ô¥‰ÚËÏÍÛ Ú‡ ÎÓflÎ¸Ì¥ÒÚ¸ ˆÂÌ-
ÚÓ‚¥ Ì‡ ÓÁ¯ËÂÌÌfl ‚Î‡ÒÌËı ÔÓ‚ÌÓ‚‡ÊÂÌ¸, ‡ ‚
‰ÂflÍËı ‚ËÔ‡‰Í‡ı – Ì‡ ̂ ¥ÎÍÓ‚ËÚÛ ·ÂÁÍ‡Ì¥ÒÚ¸ ‰Îfl Ï¥Ò-
ˆÂ‚Ëı ÂÎ¥Ú. ßÌ¯ËÏË ÒÎÓ‚‡ÏË (ÔÂÂÙ‡ÁÛ˛˜Ë ÍËÎ‡-
ÚËÈ ‚Ë‡Á ÚÓ‰¥¯Ì¸Ó„Ó ÔÂÁË‰ÂÌÚ‡ êî Å.ç.∏Î¸ˆËÌ‡),
ÍÓÊÌ‡ ÚÂËÚÓ¥‡Î¸Ì‡ Ó‰ËÌËˆfl ·‡Î‡ ÒÚ¥Î¸ÍË ÒÛ‚Â-

отримали в 1996 роцi. Ми жалкуємо, що отримали Пре-
зидента в 1999 роцi, який перемiг друге зло – комунiс-
та, i все. Зрештою, ми починаємо шукати унiверсальну
панацею, здатну нас вилiкувати, i нею може стати чи то
нацiональна злагода, чи то нацiональна довiра, чи то
федералiзм.

Колега-полiтолог iз Голландiї сказав якось, що ми
втратили 10 рокiв, якi уже нiколи не повернуться. Я не
подiляю цiєї думки. Менi здається, щоб ми аж нiяк не
втратили перспектив Галичини. У сусiдiв-полякiв варто
повчитися цiлеспрямованости, рiшучости й твердости
у прагненнi до вступу в ЕС. У нас покищо немає чiтко
сформульованої мети, бракує iнституцiй та елiт. Але
тривожить не це. Ми справдi втрачаємо шанси тiльки
тодi, коли починаємо бiдкатися й плакати. Як молода
людина я хочу бачити перспективу в своїй державi.
Сьогоднi я її не бачу, i це мене непокоїть.

Т.Возняк: Я якось зауважив, що ми молимося на
наш обласний адмiнiстративний подiл, як на священну
корову. А це ж бо совєцьке утворення, створене вик-
лючно для потреб Совєцького Союзу. Чому межа мiж
Станiславiвською-Франкiвською i богоспасенною
Львiвською облястями має залишатися абсолютно не-

порушною i нiколи не може змiнитися? Чому це Шумсь-
кий район ну нiяк не вiдрiжеш вiд Тернопiльщини i не вiд-
даш його в природну Волинь? Бо нє. Вiрно зауважив
Л.Петренко – назрiває проблема адмiнреформи. Ви-
ростає українське суспiльство, а потреби України зов-
сiм iнакшi, нiж були у Совєцького Союзу, тож це питання
є питанням оптимiзацiї життя українського органiзму.

І ще одне питання щодо елiт. Ми говоримо про них
загалом, теоретично: от десь там, елiти якiсь, може в
Одесi... Озирнiться довкола! Хто iз наших «власть прє-
дєржащiх» ночами не снить мрiями попасти в богоспа-
сенний город Київ? Хто хоче залишитися тут i бути гiдно
похованим на Личакiвському цвинтарi? Мiсць уже нема.

Антон Борковський: Ми наблизились до пробле-
ми української елiти. Можливо, насправдi, такої елiти i
немає. Вона радше нагадує богему. Такi собi тусовоч-
ки, iз посереднiм рiвнем iнтелектуальної пiдготовки, якi
за принципом вiдданостi верховному ... вершать певну
владу.

Коли йдеться про проблему сепарацiї, федератиз-
му, то я найбiльше боюся, що ми не втримаємо всю Ук-
раїну. Галичина, як би ми не смiялися з її п’ємонтства,
залишається генератором смути, заколоту, ми постiй-

УКРАЇНСЬКИЙ
ФЕДЕРАЛІЗМ:

ПОЛІТИЧНІ
АСПЕКТИ
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ÂÌ¥ÚÂÚÛ, ÒÍ¥Î¸ÍË ÏÓ„Î‡ ÔÓÍÓ‚ÚÌÛÚË, ‡ ˜‡ÒÓÏ ¥ Ì‡-
·‡„‡ÚÓ ·¥Î¸¯Â.

Ç ÂÁÛÎ¸Ú‡Ú¥ ÓÔËÒ‡ÌËı ÔÓˆÂÒ¥‚ Û êÓÒ¥ª ÒÍÎ‡Î‡Òfl
ÒÔÂˆËÙ¥˜Ì‡ ÙÂ‰Â‡ÚË‚Ì‡ ÒËÒÚÂÏ‡, flÍ¥È ÔËÚ‡Ï‡ÌÌ¥
Ú‡Í¥ ËÒË:

– ÁÏ¥¯‡ÌËÈ ÂÚÌÓÚÂËÚÓ¥‡Î¸ÌËÈ ı‡‡ÍÚÂ ÔÓ-
·Û‰Ó‚Ë ÙÂ‰Â‡ˆ¥ª, ˘Ó ˜‡ªÚ¸ Û ÒÓ·¥ ÔÓÚÂÌˆ¥‡Î¸Ì¥ ÂÚ-
ÌÓÍÓÌÙÎ¥ÍÚË È «ÂÚÌÓ‚Ë˜‡‚Î˛‚‡ÌÌfl»;

– ‡ÒËÏÂÚË˜Ì¥ÒÚ¸ Ï‡Ò¯Ú‡·¥‚ ÙÂ‰Â‡Î¸ÌËı Ó‰Ë-
ÌËˆ¸ ¥, ‚¥‰ÔÓ‚¥‰ÌÓ, ÌÂÓ‰Ì‡ÍÓ‚Û ‚‡„Û „ÓÎÓÒ¥‚ Ì‡ÒÂ-
ÎÂÌÌfl, ˘Ó ÔÓÊË‚‡π Û ÌËı;

– ÌÂ¥‚Ì¥ÒÚ¸ ÒÚ‡ÚÛÒ¥‚ ÒÛ·’πÍÚ¥‚ ÙÂ‰Â‡ˆ¥ª (‚¥‰Ï¥Ì-
ÌÓÒÚ¥ Ï¥Ê ÂÒÔÛ·Î¥Í‡ÏË ¥ «ÔÓÒÚËÏË „Û·ÂÌ¥flÏË»,
Ì‡fl‚Ì¥ÒÚ¸ ÒÛ·’πÍÚ¥‚ ÙÂ‰Â‡ˆ¥ª, flÍ¥ ‚Ó‰ÌÓ˜‡Ò ‚ıÓ‰flÚ¸
‰Ó ÒÍÎ‡‰Û ¥Ì¯Ëı ÒÛ·’πÍÚ¥‚);

– ÂÍÓÌÓÏ¥˜Ì‡, ÒÓˆ¥‡Î¸Ì‡ È ÔÓÎ¥ÚË˜Ì‡ ‰ËÙÂÂÌ-
ˆ¥‡ˆ¥fl Â∂¥ÓÌ¥‚, flÍ¥ ÁÌ‡˜ÌÓ ‚¥‰¥ÁÌfl˛Ú¸Òfl Ó‰ËÌ ‚¥‰
Ó‰ÌÓ„Ó ÛÏÓ‚‡ÏË ÊËÚÚfl ¥ Ô‡ˆ¥ „ÓÏ‡‰flÌ, ÒÚÛÔÂÌÂÏ
ÂÙÂÍÚË‚ÌÓÒÚË ÒÓˆ¥‡Î¸ÌÓª ¥ÌÙ‡ÒÚÛÍÚÛË, ÔËÚÓÏÓ˛
‚‡„Ó˛ Ú‡ ÓÎÎ˛ ‰ÂÏÓÍ‡ÚË˜ÌËı ¥ÌÒÚËÚÛÚ¥‚ ¥ ÔÓˆÂ-
‰Û, ¥‚ÌÂÏ ÔÓÎ¥ÚË˜ÌÓª ‡ÍÚË‚ÌÓÒÚË ¥ ı‡‡ÍÚÂÓÏ ÔÓ-
Î¥ÚË˜ÌËı ÔÂÂ‚‡„ ÂÎÂÍÚÓ‡ÚÛ;

– ‰ÓÚ‡ˆ¥ÈÌ¥ÒÚ¸ ·¥Î¸¯ÓÒÚË ÒÛ·’πÍÚ¥‚ ÙÂ‰Â‡ˆ¥ª, ‡

ÓÚÊÂ, ªı Á‡ÎÂÊÌ¥ÒÚ¸ ‚¥‰ ÒÛ·‚ÂÌˆ¥È ÙÂ‰Â‡Î¸ÌÓª ‚Î‡-
‰Ë;

– ÔÓ‚¥Ìˆ¥ÈÌËÈ ̂ ÂÌÚ‡Î¥ÁÏ, ÚÓ·ÚÓ ‚¥‰Ú‚ÓÂÌÌfl (‚
„¥¯ÓÏÛ ‚‡¥‡ÌÚ¥) Ì‡ Â∂¥ÓÌ‡Î¸ÌÓÏÛ ¥‚Ì¥ ¥ÒÌÛ˛˜Ëı
‚¥‰ÌÓÒËÌ ˆÂÌÚ – Â∂¥ÓÌË;

– Ò‡ÏÓ‚Î‡‰‰fl Â∂¥ÓÌ‡Î¸ÌËı ÂÎ¥Ú, ÏÂÌ¯ËÈ, Ì¥Ê Û
ˆÂÌÚ¥ ÍÓÌÚÓÎ¸ Á‡ ªıÌ¸Ó˛ ‰¥flÎ¸Ì¥ÒÚ˛ Á ·ÓÍÛ „ÓÏ‡-
‰flÌÒ¸ÍÓ„Ó ÒÛÒÔ¥Î¸ÒÚ‚‡ ¥ Ô‡‚Ó‚Ëı ¥ÌÒÚËÚÛÚ¥‚;

– ÌÂ‚ËÔ‡‚‰‡ÌÓ ‚ËÒÓÍ‡ ÓÎ¸ ÒÛ·’πÍÚË‚ÌÓ„Ó Ù‡Í-
ÚÓÛ, ÍÓÎË ÓÒÓ·ËÒÚ¥ flÍÓÒÚ¥ „Î‡‚Ë Â∂¥ÓÌÛ Ú‡ ÈÓ„Ó
ÔÂÒÓÌ‡Î¸Ì¥ Á‚’flÁÍË Û ˆÂÌÚ¥ ·‡„‡ÚÓ ‚ ˜ÓÏÛ ‚ËÁÌ‡-
˜‡˛Ú¸ ÒÚ‡‚ÎÂÌÌfl ÙÂ‰Â‡Î¸ÌËı ‚Î‡ÒÚÂÈ ‰Ó Â∂¥ÓÌÛ
È ÚËÏ Ò‡ÏËÏ – ÒÓˆ¥‡Î¸ÌÂ È ÂÍÓÌÓÏ¥˜ÌÂ ÒÚ‡ÌÓ‚Ë˘Â
„ÓÏ‡‰flÌ, ˘Ó ÔÓÊË‚‡˛Ú¸ Û Ì¸ÓÏÛ;

– ¥ÁÌÓ·¥È Û Á‡ÍÓÌÓ‰‡‚ÒÚ‚¥, flÍËÈ, ıÓ˜ ¥ ÁÏÂÌ¯Ë‚-
Òfl ‚ ÂÁÛÎ¸Ú‡Ú¥ ÁÛÒËÎ¸ ÔÂÁË‰ÂÌÚ‡ Ç.Ç.èÛÚ¥Ì‡, ÒÔfl-
ÏÓ‚‡ÌËı Ì‡ ÁÏ¥ˆÌÂÌÌfl «‚ÂÚËÍ‡Î¥ ‚Î‡‰Ë», ‚ÒÂ ˘Â
Á‡ÎË¯‡πÚ¸Òfl Ù‡ÍÚÓÓÏ, ˘Ó ÙÓÏÛπ Â‡Î¸ÌÛ ÔÓÎ¥-
ÚË˜ÌÛ ÒËÚÛ‡ˆ¥˛ ‚ Í‡ªÌ¥ [‰Ë‚.: èÂÚÓ‚ 2000: 8 ¥ ‰‡Î¥].

Ç‡ıÛ‚‡ÌÌfl ÔÂÂÎ¥˜ÂÌËı ÓÒÓ·ÎË‚ÓÒÚÂÈ ÓÒ¥ÈÒ¸ÍÓ-
„Ó ÙÂ‰Â‡Î¥ÁÏÛ π ÌÂÓ‰Ï¥ÌÌÓ˛ ÛÏÓ‚Ó˛ ÔÓÁËÚË‚ÌÓ„Ó
‚Ë¥¯ÂÌÌfl ÔÓ·ÎÂÏ, ÔÓ‚’flÁ‡ÌËı ¥Á ‚‰ÓÒÍÓÌ‡ÎÂÌÌflÏ
‚Á‡πÏÓ‚¥‰ÌÓÒËÌ ˆÂÌÚ – Â∂¥ÓÌË ‚ ÔÛ·Î¥˜Ì¥È ÒÙÂ¥.

АЛЄКСАНДР
¢АЛКІН
ФЕДЕРАЛІЗМ
І ПУБЛІЧНА
СФЕРА ЯК
ВИХІДНІ ПОНЯТТЯ

но когось пiдбурюємо, пiдбучуємо. Напишуть тут щось
цiкаве, органiзацiю створять, i нарiд починає потроху
замислюватися. Де Ви щось чули про п’ємонтизм Дон-
басу? Чи п’ємонтизм Криму? Я був у Криму позамину-
лого року. Ну що сказати? Вiн нагадує українську зем-
лю, хiба може, татарами. Побачу їх, i одразу накотяться
спогади про славне наше спiвжиття...

Галичина насправдi є центральною областю Украї-
ни, а Львiв – реальною iсторичною i культурною столи-
цею нашої держави. Київ – лише адмiнiстративний i по-
лiтичний осередок, грошевий мiшок, який приваблює
людей можливiстю пiдзаробити: за той сам календар-
ний мiсяць, за який у Львовi отримують 250 гривень, у
Києвi мають 200 доларiв. Тому люди їдуть. Боюся, аби
наша столиця – Львiв – не втратила, коли вона зам-
кнеться на собi. Не втратила решту України. Поки що
ми маємо Львiв, який дiйсно впливає, i то суттєво, на
свiдомiсть Схiдної України. Коли ви спiлкуєтесь зi «схiд-
няками», перепрошую, можливо для когось це слово
звучить образливо, вони вас починають розпитувати
про героїчних бандерiвцiв, або мельникiвцiв, або на-
чебто iснуючих сьогоднi (де вони?) хлопцiв з УНСО. Ми
створили мiт, як i належиться справжнiй столицi, як Київ

свого часу вважався осердям православности та со-
борности, так ми пишаємося мiтом українськости.

Львiв у наших мiтах постає такою потугою, що гай-
гай. З одного боку – лiси, куди бандерiвцi одразу мо-
жуть вiдступати, а вiдтак знову атакувати. З iншого боку
– невичерпний людський резервуар. Тут постiйно на-
роджуються фiлологи й полiтологи, якi розповзаються
усiєю Україною, опановуючи команднi висоти. Оно, са-
мих лиш Вознякiв скiльки на кафедрах фiлософiї!

Поки що Львiв утримує чи то моральнi, чи то метафi-
зичнi форпости. Трiшки чути голос звiдси, бо нiбито
маємо право на нього. От, коли такий голос лунає десь
iз Вiнничини, де проживає славнозвiсний мислитель
Анатолiй Щербатюк, то це сприймається екзотично.

Давайте триматися України, якою ми в разi чого мо-
жемо прикрити нашi куцi нiжки. Най вони працюють, най
вони риють шахти. Ми маємо повне моральне право
¶енерувати iдеї, ¶енерувати культуру. Таку-сяку, але кра-
щої нiхто не витворить по всiй Українi. Кажуть, що 10
рокiв нас нiчому не навчили. Та навчили, – що Україна
не тiльки слiпа, вона ще й мовчить. Українцi нiц не зро-
били для того, щоб створити умови власної iдентифi-
кацiї. Чомусь галичани мали крутитися- викручуватися,
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èìÅãßóçÄ ëîÖêÄ
Ñ‡ÌËÈ ÚÂÏ¥Ì ÎË¯Â ÌÂ˘Ó‰‡‚ÌÓ Û‚¥È¯Ó‚ ‰Ó Ó-

Ò¥ÈÒ¸ÍÓ„Ó ÔÓÎ¥ÚÓÎÓ„¥˜ÌÓ„Ó ÛÊËÚÍÛ ¥ ÚÓÏÛ ÌÂ¥‰ÍÓ Ú‡Í-
ÚÛπÚ¸Òfl ÔÓ-¥ÁÌÓÏÛ. èÓÚÂ Ì‡È˜‡ÒÚ¥¯Â Ô¥‰ ÔÛ·Î¥˜-
ÌÓ˛ ÒÙÂÓ˛ Ï‡πÚ¸Òfl Ì‡ Û‚‡Á¥ Ú‡ Ó·Î‡ÒÚ¸, Û ‡Ï-
Í‡ı flÍÓª Â‡Î¥ÁÛ˛Ú¸Òfl ‚¥‰ÌÓÒËÌË Ï¥Ê „ÓÏ‡‰flÌÒ¸ÍËÏ
ÒÛÒÔ¥Î¸ÒÚ‚ÓÏ flÍ ÒËÒÚÂÏÓ˛ Á‰Â·¥Î¸¯Ó„Ó „ÓËÁÓÌÚ‡Î¸-
ÌÓ ‚Ë·Û‰Û‚‡ÌËı ÒÚÛÍÚÛ, flÍ¥ ÒÎÛ„Û˛Ú¸ ‰Îfl ÙÓÏÛ-
‚‡ÌÌfl Ú‡ Á‡ıËÒÚÛ „ÛÔÓ‚Ëı ¥ÌÚÂÂÒ¥‚, ¥ ÔÓÎ¥ÚË˜ÌÓ˛
‚Î‡‰Ó˛, ªª ˛Ë‰Ë˜ÌËÏË, ÒËÎÓ‚ËÏË È ‡‰Ï¥Ì¥ÒÚ‡ÚË‚-
ÌËÏË ¥ÌÒÚËÚÛÚ‡ÏË.

É‡Ù¥˜ÌÓ Ï¥ÒˆÂ ÔÛ·Î¥˜ÌÓª ÒÙÂË ‚ ÒÛÒÔ¥Î¸Ì¥È ÒËÒ-
ÚÂÏ¥ ÏÓÊÌ‡ ÁÓ·‡ÁËÚË Ú‡ÍËÏ ˜ËÌÓÏ:

скажiмо згаданий нинi В.Чорновiл покiйний, царство
йому небесне. Все звiдси проростало, i вiдтак нiби
втримувало Україну.

Донбас би з радiстю нас спекався – i тiєї України, i
того Києва. Але вони бояться нас. Тiєї потуги, якої,
може, насправдi i немає. Це, зрештою, i не важливо.
Важливо, що вони бачать образ, мiт перед очима, –
той могутнiй Захiд, який або бульбою їх закидає, або
багнетами по ночах зарiже. Нас бояться i пiдсичують у
себе параною. Тому ми можемо елементарно спеку-
лювати на цьому.

Час вiд часу в мене з’являється гадка, що, можливо,
отi всi iдеї про федералiзм i сепаратизм iнспiрованi Ки-
євом. Закинули таку iдейку – ото вiдокремитеся, i бу-
дете, паньство галицьке мати, i грошенят бiльше, те-
се. Але, навпаки, їм вигiдно, щоби ми вступилися, i на-
рештi запанувала славна наша адмiнiстративна боге-
ма. Вигiдно настiльки, наскiльки може взагалi бути ви-
гiдно спекулянтам вiд влади.

Т.Возняк: Існує така думка, я її не раз чув, що в прин-
ципi найбiльший iнтерес до сепарацiї, скажiмо, Галичи-
ни має Росiя. Що ви на це?

Ю.Шухевич: Нехай епiграфом до мого виступу ста-

нуть слова панi Вiтренко: «Да отдадим мы этой Польше
Западную Украину». Було таке, чи нi? Було. Вона емо-
цiйно сказала, може, необдумано. Але сказала. Я зов-
сiм не хочу унiфiкувати всiх українцiв. Я знаю, що є лем-
ки, бойки, гуцули, полiщуки, слобожанцi тощо. Так, вони
вiдмiннi, багато в чому вiдмiннi. Але це не значить, що я
хочу їх усiх, наче в таборi, постригти на нульку, одягнути
в чорну чи смугасту робу. Або, щоб усi в Українi до єди-
ного носили вишиванки i шаровари. До комплекту мож-
на додати постоли, бо чоботи, бач, щось таке, бiльш iн-
тернацiональне. Нi, зовсiм я не хочу, щоби все було од-
накове.

Але я не бачу виходу в федералiзмi, бо, як одна ша-
новна панi сказала, тротуари у нас пощербленi. Пано-
ве, якби ми нормально, як у здоровому суспiльствi фор-
мували наш бюджет знизу доверху, то мали би тротуа-
ри вiдремонтованi. Для цього не потрiбна федерацiя. В
Швецiї її немає, але i в Йотебор¶у, i в Стокгольмi тротуа-
ри нормальнi. І в Мальме також.

Чи iдея федеративного устрою була властива укра-
їнцям? Згадаймо минуле сторiччя – двадцяте. Ми кiль-
ка разiв пробували побудувати державу побудувати. Чи
виринала чи то у 18-му роцi, чи в пiзнiшi часи федераль-

УКРАЇНСЬКИЙ
ФЕДЕРАЛІЗМ:

ПОЛІТИЧНІ
АСПЕКТИ

ëÚ¥ÎÍË, ˘Ó È‰ÛÚ¸ Á„ÓË, ÒËÏ‚ÓÎ¥ÁÛ˛Ú¸ ‰ÂÊ‡‚-
ÌÛ ÔÓÎ¥ÚËÍÛ, ‡ Ú¥, ˘Ó È‰ÛÚ¸ ÁÌËÁÛ – „ÛÔÓ‚¥ ¥ÌÚÂÂÒË
È Ó˜¥ÍÛ‚‡ÌÌfl. èÓÒÚ¥, ‰Â ÒÚËÍ‡˛Ú¸Òfl ¥ ÔÂÂıÂ˘Û-
˛Ú¸Òfl ÛÒÚÂÏÎ¥ÌÌfl ¥ÌÒÚËÚÛÚ¥‚ ‚Î‡‰Ë, Á Ó‰ÌÓ„Ó ·ÓÍÛ,
Ú‡ ¥ÌÚÂÂÒ¥‚ ¥ ÒÔÓ‰¥‚‡Ì¸ „ÓÏ‡‰flÌÒ¸ÍÓ„Ó ÒÛÒÔ¥Î¸ÒÚ‚‡
– Á ¥Ì¯Ó„Ó (Ó‚‡Î), ÛÚ‚Ó˛π ÚÂ, ˘Ó ÏÓÊÌ‡ ‚‚‡Ê‡ÚË
ÔÛ·Î¥˜ÌÓ˛ ÒÙÂÓ˛.

èÓ‚ÌÓ„Ó Á·¥„Û Ï¥Ê ¥ÏÔÛÎ¸Ò‡ÏË, ̆ Ó Ì‡‰ıÓ‰flÚ¸ Á„ÓË
¥ ÁÌËÁÛ, ÌÂ ·Û‚‡π. Ç¥Ì π ÌÂÏÓÊÎË‚ËÏ ¥ ÚÓÏÛ, ˘Ó ‰¥ª
ÔÓÎ¥ÚË˜ÌËı ¥ÌÒÚËÚÛÚ¥‚ ¥ ÒÚÛÍÚÛ „ÓÏ‡‰flÌÒ¸ÍÓ„Ó ÒÛÒ-
Ô¥Î¸ÒÚ‚‡ ‚¥‰Ó·‡Ê‡˛Ú¸ ÌÂ ÎË¯Â Á‡„‡Î¸Ì¥, ‡ È „ÛÔÓ-
‚¥ ¥ÌÚÂÂÒË, ¥ ÚÓÏÛ ˘Ó ÏÓÊÎË‚ÓÒÚ¥ ÔÓÎ¥ÚË˜ÌËı ¥ÌÒÚË-
ÚÛÚ¥‚ Á‡Á‚Ë˜‡È ‚ÛÊ˜¥, Ì¥Ê ÒÔÓ‰¥‚‡ÌÌfl „ÓÏ‡‰flÌÒ¸ÍÓ-
„Ó ÒÛÒÔ¥Î¸ÒÚ‚‡, ÚÓÏÛ ˘Ó Ó·ÏÂÊÛ˛Ú¸Òfl ÒÛÍÛÔÌ¥ÒÚ˛
Ó·’πÍÚË‚ÌËı Ó·ÒÚ‡‚ËÌ.

ê‡ÁÓÏ ¥Á ÚËÏ ‰Îfl ÙÛÌÍˆ¥ÓÌÛ‚‡ÌÌfl ¥ ÊËÚÚπÁ‰‡ÚÌÓÒ-
ÚË ÒÛÒÔ¥Î¸ÌÓª ÒËÒÚÂÏË ÌÂÓ·ı¥‰ÌËÈ ÔÂ‚ÌËÈ ¥‚ÂÌ¸ ÍÓ-
ÂÎflˆ¥ª Ï¥Ê ‰ÂÊ‡‚ÌÓ˛ ÔÓÎ¥ÚËÍÓ˛ ¥ „ÓÏ‡‰flÌÒ¸ÍËÏË
ÒÔÓ‰¥‚‡ÌÌflÏË. á‡Á‚Ë˜‡È ‚¥Ì ‰ÓÒfl„‡πÚ¸Òfl ‚ ÂÁÛÎ¸Ú‡-
Ú¥ ÒÛÔÂÂ˜ÎË‚Ó„Ó ÔÂÂÔÎÂÚÂÌÌfl ÔÓÚËÒÚÓflÌÌfl Ú‡
ÍÓÏÔÓÏ¥Ò¥‚.

éÒÓ·ÎË‚Ó ÒÍÎ‡‰ÌÓ ˆ¥ ÔÓˆÂÒË ÔÓıÓ‰flÚ¸ Û ÙÂ-
‰Â‡ÚË‚ÌËı ‰ÂÊ‡‚‡ı, ‰Â ‰Ó ‚Á‡πÏÓ‚¥‰ÌÓÒËÌ ‚Î‡‰-
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на iдея? Абсолютно нi! Ми не вбачали в нiй жодної па-
нацеї, i не думали про неї. Коли вона з’явилась? Я при-
гадую, що в 1989 роцi в московськiй газетi «Москов-
ские новости» з’явилася стаття i карта, де було зобра-
жено 13 земель України. Пам’ятаю прекрасно – Гали-
чина, Закарпаття, Буковина, Волинь (3 областi – Во-
линська, Рiвненська i Житомирська), Подiлля (Хмель-
ницька i Вiнницька), Київщина, Черкащина, Днiпропет-
ровськ, Запорiжжя, три причорноморськi областi, Крим
окремо, двi Донецькi, Слобожанщина, Чернiгiвська i
Полтавська чомусь окремо. Не знаю чому, але саме так
воно й було. Отож, ця iдея пiдкидалась зi сторони. По-
кiйний В’ячеслав Чорновiл вхопився за неї. Були не тiль-
ки виступи на вiчах. Згадайте Галицьку асамблею –
спробу першого кроку до федералiзацiї. Але вона не
вдалася. Заткнули. Може грубо сказано, але так воно й
було. Іще собi пригадую, як Закарпатська обласна рада
засiдала i хотiла зробити окрему економiчну зону. То був
перший крок, наступним могла бути полiтична автоно-
мiя. Не вийшло. Довелося УНСО туди кинути. Пiсля бiй-
ки з мiлiцiєю пiд обласною радою депутати не насмiли-
лися прийняти таке рiшення. Але iдея залишилася.

Сьогоднi знову появляється iдея федералiзму, як

панацея, як спасiння демократiї. Чи є ще огиднiшi ре-
жими, нiж в Латинськiй Америцi, навiть у федеральних
за устроєм державах? Тому, що робилося в деяких фе-
деральних державах, мiг би позаздрити не один авто-
ритарний режим в унiтарнiй державi. Отож, це не дає
нiякого спасiння. Але чому ми хапаємося за саму iдею?
Насамперед тому, що упродовж 10 рокiв не змогли
щось до ладу зробити. Не змогли з багатьох причин.
Чи ви коли порiвнювали, яка ситуацiя була у нас за Поль-
щi в Галичинi, i якою є тепер? Ми не були до вiйни авто-
номною одиницею, але, я думаю, всi погодяться, що ми
як українцi значно краще стояли в окупованiй Польщею
Захiднiй Українi. При всiх пацифiкацiях у нас було кра-
ще становище, нiж сьогоднi в нашiй рiднiй Українськiй
державi! Я Вам скажу чому. Був український господар,
який мiг i українську газету передплатити, i дати на ук-
раїнську книжку, i на рiдну школу, i утримувати читальню
«Просвiти» i багато-багато чого. А тепер робиться все,
щоби того українського господаря не було. Бо завтра,
якщо вiн з’явиться i змiцнiє, то за 2-3 роки ми матиме-
мо i українську пресу, i українську школу, i ще багато
дечого. Власне цього не хоче злодiйська влада – у нас
же кримiналiтет править державою. Цей кримiналiтет не

АЛЄКСАНДР
¢АЛКІН
ФЕДЕРАЛІЗМ
І ПУБЛІЧНА
СФЕРА ЯК
ВИХІДНІ ПОНЯТТЯ

ÌËı ¥ÌÒÚËÚÛÚ¥‚ ¥ ÒÚÛÍÚÛ „ÓÏ‡‰flÌÒ¸ÍÓ„Ó ÒÛÒÔ¥Î¸ÒÚ‚‡
Ô¥‰ÍÎ˛˜‡˛Ú¸Òfl ‰Ó‰‡ÚÍÓ‚¥ „‡‚ˆ¥ – Â∂¥ÓÌ‡Î¸Ì¥ ‚Î‡Ò-
Ú¥ È Â∂¥ÓÌ‡Î¸Ì¥ „ÓÏ‡‰flÌÒ¸Í¥ ÒÔ¥Î¸ÌÓÚË. Ç¥‰ÔÓ‚¥‰ÌÓ,
ÔÓÛ˜ ¥Á Á‡„‡Î¸ÌÓ‰ÂÊ‡‚ÌÓ˛ ÔÛ·Î¥˜ÌÓ˛ ÒÙÂÓ˛ ‚Ë-
ÌËÍ‡˛Ú¸ ÔÛ·Î¥˜Ì¥ ÒÙÂË Â∂¥ÓÌ¥‚. Ç¥‰ÌÓÒËÌË Ï¥Ê ÔÓ-
Î¥ÚË˜ÌËÏË ¥ÌÒÚËÚÛÚ‡ÏË ¥ ÒÚÛÍÚÛ‡ÏË „ÓÏ‡‰flÌÒ¸ÍÓ-
„Ó ÒÛÒÔ¥Î¸ÒÚ‚‡ ÒÚ‡˛Ú¸ ÎË¯Â Ó‰ÌËÏ Á ÂÎÂÏÂÌÚ¥‚ ÒÚ‚Ó-
˛‚‡ÌÓª ÒËÒÚÂÏË. ÑÓ ÌËı ‰Ó‰‡˛Ú¸Òfl, ÒÚËÏÛÎ˛˛˜Ë
‡·Ó Ô‡‡Î¥ÁÛ˛˜Ë Ó‰ÌÂ Ó‰ÌÓ„Ó, ‚¥‰ÌÓÒËÌË Ï¥Ê ˆÂÌ-
Ú‡Î¸ÌËÏË È Â∂¥ÓÌ‡Î¸ÌËÏË ¥ÌÒÚËÚÛÚ‡ÏË, Ï¥Ê ÙÂ‰Â-
‡Î¸ÌÓ˛ ‚Î‡‰Ó˛ Ú‡ Â∂¥ÓÌ‡Î¸ÌÓ˛ ÔÛ·Î¥˜ÌÓ˛ ÒÙÂ-
Ó˛, Ï¥Ê ÔÛ·Î¥˜ÌËÏË ÒÙÂ‡ÏË Ì‡ˆ¥ÓÌ‡Î¸ÌÓ„Ó È Â-
∂¥ÓÌ‡Î¸ÌÓ„Ó ¥‚Ì¥‚. Ç‡ıÓ‚Û˛˜Ë ÓÒÓ·ÎË‚ÓÒÚ¥ ÓÒ¥È-
Ò¸ÍÓª ÏÓ‰ÂÎ¥ ÙÂ‰Â‡ÚË‚ÌÓ„Ó ÛÒÚÓ˛, ÔÓ flÍ¥ È¯ÎÓ-
Òfl ‚Ë˘Â, Í¥Î¸Í¥ÒÚ¸ ÏÓÊÎË‚Ëı ÔÓπ‰Ì‡Ì¸ Á·¥Î¸¯ÛπÚ¸Òfl
·‡„‡ÚÓ‡ÁÓ‚Ó.

ëÔÓÎÛ˜ÂÌÌfl ¥ÌÚÂÂÒ¥‚ ¥ÌÒÚËÚÛÚ¥‚ ‚Î‡‰Ë ¥ ÒÚÛÍÚÛ
„ÓÏ‡‰flÌÒ¸ÍÓ„Ó ÒÛÒÔ¥Î¸ÒÚ‚‡, ˘Ó È ÙÓÏÛπ ÔÛ·Î¥˜ÌÛ
ÒÙÂÛ, ‚¥‰·Û‚‡πÚ¸Òfl ‚ ·‡„‡Ú¸Óı „‡ÎÛÁflı ÒÛÒÔ¥Î¸ÌÓ„Ó
ÊËÚÚfl, Ì‡Ò‡ÏÔÂÂ‰ Û ÒÓˆ¥‡Î¸ÌÓ-ÂÍÓÌÓÏ¥˜Ì¥È ¥ „ÓÏ‡-
‰flÌÒ¸ÍÓ-Ô‡‚Ó‚¥È, ÔÓÎ¥ÚË˜Ì¥È.

Ñ‡Ì‡ ‰ÓÔÓ‚¥‰¸ ÔËÒ‚fl˜ÂÌ‡ ÓÁ„Îfl‰Ó‚¥ ÒÓˆ¥‡Î¸-
ÌÓ-ÂÍÓÌÓÏ¥˜ÌÓª ÒÍÎ‡‰Ó‚Óª ÙÛÌÍˆ¥ÓÌÛ‚‡ÌÌfl ÔÛ·Î¥˜ÌÓª

ÒÙÂË, ‡Ì‡Î¥ÁÓ‚¥ ÔÓ·ÎÂÏ ÒÓˆ¥‡Î¸ÌÓª ÔÓÎ¥ÚËÍË Û ‚¥‰-
ÌÓÒËÌ‡ı ˆÂÌÚ – Â∂¥ÓÌË.

èÂÂÍÎ‡Î‡ ç‡Ú‡Îfl óÓÔ¥Ú‡

ÄËÌËÌ Ä.ç. 2000. ä ÌÓ‚ÓÈ ÒÚ‡ÚÂ„ËË ‡Á‚ËÚËfl êÓÒ-
ÒËË. îÂ‰Â‡ÎËÁÏ Ë „‡Ê‰‡ÌÒÍÓÂ Ó·˘ÂÒÚ‚Ó. à‰ÂÈÌÓ-
ÚÂÓÂÚË˜ÂÒÍËÂ, ÔÓÎËÚË˜ÂÒÍËÂ Ë Ô‡‚Ó‚˚Â ‡ÒÔÂÍÚ˚. å.
Å‡ÁËÎÓ‚ ë., óÂÌ˚¯Ó‚ Ä. 1997. êÂ„ËÓÌ Í‡Í ÔÓÎËÚË˜ÂÒ-
ÍÓÂ ÔÓÒÚ‡ÌÒÚ‚Ó. — ë‚Ó·Ó‰Ì‡fl Ï˚ÒÎ¸, ‹ 2.
é‰Â˘ÛÍ è.ä., ò‚ÂˆÓ‚‡ é.Ç. 1995. êÓÒÒËfl, ÙÂ‰Â‡-
ÎËÁÏ Ë ÔÓÎËÚË˜ÂÒÍ‡fl ÒÚ‡·ËÎ¸ÌÓÒÚ¸. — îÂ‰Â‡ÎËÁÏ Ë
Â„ËÓÌ‡Î¸Ì‡fl ÔÓÎËÚËÍ‡. çÓ‚ÓÒË·ËÒÍ.
éÒËÔÓ‚ Ä. 1996. éÚÂ˜ÂÒÚ‚ÂÌÌ˚È ÙÂ‰Â‡Î-ÓÏ‡ÌÚËÁÏ
Ë ÒÚÓËÚÂÎ¸ÒÚ‚Ó Ô‡‚Ó‚Ó„Ó „ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚‡. — îÂ‰Â‡-
ÎËÁÏ, ‹ 3.
èÂÚÓ‚ ç. 2000. îÂ‰Â‡ÎËÁÏ ÔÓ-ÓÒÒËÈÒÍË. — Pro et
contra, ‹ 1.
ë‡ÏÓÛÔ‡‚ÎÂÌËÂ. ëÔÂˆË‡Î¸Ì˚È ‚˚ÔÛÒÍ. 1996 — 1997.
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üÍ ‚¥‰ÓÏÓ, ÙÂ‰Â‡Î¥ÁÏ – ÔÓÌflÚÚfl ·‡„‡ÚÓÔÎ‡ÌÓ‚Â. Ç
ÓÒÚ‡ÌÌ¥ ÓÍË Û Ì¸ÓÏÛ ‚ÒÂ ˜‡ÒÚ¥¯Â ·‡˜‡Ú¸ ÌÂ ÔÓÒÚÓ
ÔÓÎ¥ÚË˜ÌÛ ¥ Ô‡‚Ó‚Û ‰ÓÍÚËÌÛ, ‡ÎÂ È Ò‚Óπ¥‰ÌÂ ‚˜ÂÌÌfl
ÔÓ Î˛‰ËÌÛ. «ì Ò‚ÓªÈ ÓÒÌÓ‚¥ ÙÂ‰Â‡Î¥ÁÏ – ˆÂ ÔËÚ‡Ì-
Ìfl ‚Á‡πÏÓ‚¥‰ÌÓÒËÌ, – ‚‚‡Ê‡π, Ì‡ÔËÍÎ‡‰, Ñ.ÖÎ‡Á‡1.
– ÇÓÌÓ ‚Ú¥Î˛πÚ¸Òfl Û ÍÓÌÒÚËÚÛˆ¥flı Ú‡ ¥ÌÒÚËÚÛÚ‡ı, ÒÚÛÍ-
ÚÛ‡ı ¥ ÙÛÌÍˆ¥flı, ‡ÎÂ ‚ Í¥ÌˆÂ‚ÓÏÛ Ô¥‰ÒÛÏÍÛ ÁÌ‡˜ÂÌÌfl
Ï‡˛Ú¸ Ò‡ÏÂ ‚Á‡πÏÓ‚¥‰ÌÓÒËÌË» (ÍÛÒË‚ ‡‚ÚÓ‡ – Ä.á.)
[ùÎÂÈÁÂ 1995: 108]. ñÂ ÓÁÌ‡˜‡π, ˘Ó ÒıËÎ¸Ì¥ÒÚ¸ ˜ÎÂÌ¥‚
Ú¥πª ̃ Ë ¥Ì¯Óª ÒÓˆ¥‡Î¸ÌÓª ÒÔ¥Î¸ÌÓÚË ‰Ó ÔÂ‚ÌÓ„Ó ÚËÔÛ ‚Á‡-
πÏÓ‚¥‰ÌÓÒËÌ ·ÂÁÔÓÒÂÂ‰Ì¸Ó ÔÓÁÌ‡˜‡πÚ¸Òfl Ì‡ ÙÂ‰Â‡-
Î¥ÒÚÒ¸ÍËı ÂÍÒÔÂËÏÂÌÚ‡ı [‰ÂÚ‡Î¸Ì¥¯Â ‰Ë‚. á‡ı‡Ó‚
2001]. ßÌ‡Í¯Â Í‡ÊÛ˜Ë, Ì‡ ‰ÛÏÍÛ ÔËıËÎ¸ÌËÍ¥‚ ‰‡ÌÓ„Ó
Ô¥‰ıÓ‰Û, ÛÒÔ¥ı ÙÂ‰Â‡ÚË‚ÌÓª ÏÓ‰ÂÎ¥ Ì‡ÔflÏÛ Á‡ÎÂÊËÚ¸
‚¥‰ Ì‡fl‚ÌÓÒÚË ÔÂ‚ÌÓ„Ó ‡ÌÚÓÔÓÎÓ„¥˜ÌÓ„Ó «ÒÛ·ÒÚ‡ÚÛ».
Ä‰ÊÂ «ÚÓÈ Ù‡ÍÚ, ˘Ó ¥ÒÌÛπ ÓÒÓ·ÎË‚‡ ÙÂ‰Â‡Î¥ÒÚÒ¸Í‡
ÔÓÎ¥ÚË˜Ì‡ ÍÛÎ¸ÚÛ‡, Ì‡ Ò¸Ó„Ó‰Ì¥ ‚ËÁÌ‡πÚ¸Òfl ‚ÊÂ ‚Ò¥Ï‡
Ù‡ı¥‚ˆflÏË ‚ „‡ÎÛÁ¥ ÔÓ¥‚ÌflÎ¸ÌÓ„Ó ÙÂ‰Â‡Î¥ÁÏÛ, ıÓ˜‡
ÔËÚ‡ÌÌfl ÔÓ ªª ÒÍÎ‡‰Ó‚¥ ̆ Â ‰ÓÒ¥ ‰Ó Í¥Ìˆfl ÌÂ Á’flÒÓ‚‡ÌÂ»
[ùÎÂÈÁÂ 1995: 112]. üÒÌ‡ ¥˜, ˘Ó Ì‡È‡ÍÚË‚Ì¥¯Â ÔÓ‰¥·-
Ì‡ ÍÓÌˆÂÔˆ¥fl ‚ËÍÓËÒÚÓ‚ÛπÚ¸Òfl Û ÙÂ‰Â‡Î¥ÒÚÒ¸Í¥È ÍÓÏ-
Ô‡‡ÚË‚¥ÒÚËˆ¥.

ç‡ ÔÂ¯ËÈ ÔÓ„Îfl‰, Ú‡ÍÂ Ú‡ÍÚÛ‚‡ÌÌfl ‚Ë‰‡πÚ¸Òfl
‰ÓÒËÚ¸ ÒÔ¥ÌËÏ, ‡‰ÊÂ ÍÛÎ¸ÚÛÌÛ ÁÛÏÓ‚ÎÂÌ¥ÒÚ¸ ÚËı ˜Ë

хоче допустити змiн, бо знає, що тодi кiнець його вла-
дi.

Є ще одна сила, яка також не хоче, щоб появився
український господар – це Росiя. Адже тодi зникнуть
розбiжностi мiж ре¶iонами. Це вiд бiдностi кожен з них
хоче тiкати свiт за очi: хто до Румунiї, як Пiвденна Беса-
рабiя чи Буковина, хто до мадярiв, хто до Росiї, хто не
знаю ще куди, хоч до Канади. До Порту¶алiї вже їзди-
мо. Тепер можна вимагати, щоб Галичина стала про-
вiнцiєю Іспанiї: ¢алiсiя там уже є, чом би i Галичинi не
бути?! Якби ми змогли подолати бiднiсть нашу, то не
було б отих розбiжностей i тенденцiй до автономiї.

Галичина, попри все, залишається нашим П’ємон-
том. Дiйсно, є такий мiт, i ми його ширимо. Вiд нас дуже
багато залежить, тому галичан i в Києвi бояться, i в Мос-
квi також.

Я не хочу Вас, шановнi, звинувачувати, що Ви – а¶ен-
ти Москви, її рука i таке подiбне. Але, попри все, я вва-
жаю, що iдея сепарацiї загалом звiдти. Пригадайте, що
було написано на стадiонi Інституту фiзкультури, при-
чому латинськими лiтерами? Про автономiю Галичини.
А на Росiйському культурному центрi? Нiби там спро-
бували побити вiкна, а написали латинкою i україн-

ською, i також про автономiю Галичини. То був пробний
камiнь. Як галичани зреа¶ують? Галичани, виявляється,
добре реа¶ують. Хочуть автономiї. То чому б не дати?
Вiдрубаємо Галичину, зробимо з неї українське ¶етто, –
так вони думають. Економiка тут майже повнiстю загуб-
лена (а ми ж мали кращу економiку, нiж схiд, на заходi
була зосереджена електронна промисловiсть), з допо-
могою наших великих патрiотiв ми її знищили. І що те-
пер? Бари, торгiвля польськими сосисками i проститу-
цiя. Ось єдина iндустрiя, яка нам залишається. Мимо-
волi ми виїжджатимемо до Порту¶алiї, до Польщi, до
Емiратiв. Поволi-поволi українська iдея на сходi згасне.
Нас надiйно розмежують, – пам’ятаю, як надiйно охо-
роняли за нiмецьких часiв ¶ето. І буде зроблено все,
щоби ми з ¶ето не перекочовували на схiд зi своїми
«врєднимi мислямi».

Були колись розмови про Донецьку автономiю. Те-
пер немає. В Донецьку розумiють, що приєднання до
Росiї призведе до лiквiдацiї вугiльної промисловости як
нерентабельної. І їхня влада, i їхнi грошi пропадуть – вони
стануть в Росiї нiким. Отож, тепер донеччани почина-
ють нараз тягнутися до України бiльше, анiж хто. Прав-
да, якою буде ця Україна, – то iнша рiч. Ви розумiєте,

УКРАЇНСЬКИЙ
ФЕДЕРАЛІЗМ:

ПОЛІТИЧНІ
АСПЕКТИ

«виконавчий
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у сучасній
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¥Ì¯Ëı ¥ÌÒÚËÚÛˆ¥ÈÌËı ÙÓÏ ÛÍ‡È ‚‡ÊÍÓ ‰Ó‚ÂÒÚË. ä¥Ï
ÚÓ„Ó, ¥ÁÌ¥ ÍÛÎ¸ÚÛË ˜‡ÒÓÏ ÔÓÓ‰ÊÛ˛Ú¸ ÒıÓÊ¥ ÒÓˆ¥‡Î¸-
ÌÓ-ÔÓÎ¥ÚË˜Ì¥ ÛÒÚ‡ÌÓ‚Ë. ê‡ÁÓÏ Á ÚËÏ, ‚ÓÌÓ π ‚ÂÎ¸ÏË
ÔË‚‡·ÎË‚ËÏ: ‡‰ÊÂ flÍ˘Ó ‚‰‡ÒÚ¸Òfl ‚Ë‰¥ÎËÚË «ÙÂÏÂÌÚ
ÙÂ‰Â‡Î¥ÁÏÛ», ÏÓÊÌ‡ ·Û‰Â ÂÍÓÏÂÌ‰Û‚‡ÚË ÙÂ‰Â‡-
Î¥ÒÚÒ¸Í¥ ÂˆÂÔÚË Ú‡Ï, ‰Â ‰Îfl ÌËı π ÔÂÂ‰ÛÏÓ‚Ë, ¥, Ì‡‚-
Ô‡ÍË, ÛÚËÏÛ‚‡ÚËÒfl ‚¥‰ Ì‡‚’flÁÛ‚‡ÌÌfl ÙÂ‰Â‡ÚË‚ÌÓª
ÏÓ‰ÂÎ¥ ·ÂÁ Ì‡ÎÂÊÌËı ÛÏÓ‚. áÓÍÂÏ‡, Â‚ËÒÚË˜ÌÛ ‚‡-
Ú¥ÒÚ¸ ˆ¥πª ÍÓÌˆÂÔˆ¥ª ˆ¥Í‡‚Ó ·ÛÎÓ · ‚ËÔÓ·Û‚‡ÚË ‚ êÓÒ¥ª,
‰Â ‚ÊÂ ‰ÂÒflÚ¸ ÓÍ¥‚ ÚË‚‡˛Ú¸ ÌÂÒÍ¥Ì˜ÂÌÌ¥ ÒÛÔÂÂ˜ÍË
ÔÓ ‰ÓÎ˛ ÙÂ‰Â‡ˆ¥ª.

èËÒÚÛÔ‡˛˜Ë ‰Ó ‰ÓÒÎ¥‰ÊÂÌÌfl, ÓÍÂÒÎËÏÓ ‰‚‡ ·‡-
ÁÓ‚¥ Ô¥‰ıÓ‰Ë ‰Ó ÙÂ‰Â‡Î¥ÁÏÛ. á„¥‰ÌÓ Á ÔÂ¯ËÏ, ÔÓ¯Ë-
ÂÌËÏ Û ·‡„‡Ú¸Óı ÂÓÔÂÈÒ¸ÍËı Í‡ªÌ‡ı, ‚ÍÎ˛˜‡˛˜Ë
êÓÒ¥˛, ÙÂ‰Â‡Î¥ÁÏ fl‚Îflπ ÒÓ·Ó˛ ÔÂ‚ÌËÈ ÚËÔ ‚Á‡πÏÓ-
‚¥‰ÌÓÒËÌ Ï¥Ê ÔÓÎ¥ÚË˜ÌËÏË ÛÚ‚ÓÂÌÌflÏË ¥ÁÌÓ„Ó ¥‚Ìfl.
äÎ˛˜Ó‚ËÏ ÚÂÏ¥ÌÓÏ Û ‰‡Ì¥È ÒËÒÚÂÏ¥ ÍÓÓ‰ËÌ‡Ú ‚Ëfl‚-
ÎflπÚ¸Òfl «‰ÂÊ‡‚‡». í‡Í, ‚ ¥ÌÚÂÔÂÚ‡ˆ¥ª ÓÒ¥ÈÒ¸ÍÓ„Ó
ÏËÒÎËÚÂÎfl ß.ßÎ¸ªÌ‡, flÍËÈ ÌÂÓ‰ÌÓ‡ÁÓ‚Ó Á‚ÂÚ‡‚Òfl ‰Ó
ÚÂÏË ÙÂ‰Â‡Î¥ÁÏÛ, «ÙÂ‰Â‡ˆ¥fl ÏÓÊÎË‚‡ ÎË¯Â Ú‡Ï,
‰Â Ì‡fl‚Ì¥ ‰ÂÍ¥Î¸Í‡ Ò‡ÏÓÒÚ¥ÈÌËı ‰ÂÊ‡‚, flÍ¥ Ô‡„ÌÛÚ¸
Ó·’π‰Ì‡ÚËÒfl» (‚Ë‰¥ÎÂÌÓ ÏÌÓ˛ – Ä.á.) [àÎ¸ËÌ 1991: 52-
53]. ßÌ¯ËÏË ÒÎÓ‚‡ÏË, ÙÂ‰Â‡ˆ¥fl π ÍÓÏÔÎÂÍÒÓÏ, ˘Ó
ÔÓ‚’flÁÛπ ‚¥‰ÌÓ¯ÂÌÌflÏË ÍÓÓ‰ËÌ‡ˆ¥ª (‡ ÌÂ ÒÛ·Ó‰Ë-

Ì‡ˆ¥ª)ÔÂ‚ÌÛ ÒÛÍÛÔÌ¥ÒÚ¸ ÒÓˆ¥‡Î¸ÌËı ¥ÌÒÚËÚÛÚ¥‚. ì Ú‡ÍÓÏÛ
Ú‡ÍÚÛ‚‡ÌÌ¥ ÙÂ‰Â‡Î¥ÁÏ ·‡˜ËÚ¸Òfl ÛÍÓÚ‚ÓÌËÏ ÔÂ-
‚ÌÂÏ: ‰Îfl ÈÓ„Ó ‚ÔÓ‚‡‰ÊÂÌÌfl ÔÓÚ¥·Ì‡ ÎË¯Â ÔÓÎ¥ÚË˜-
Ì‡ ‚ÓÎfl, ‡ Û¯¥πÏ Ú‡ÍÓª ÓÔÂ‡ˆ¥ª π ‰ÂÊ‡‚Ì‡ ‚Î‡‰‡.
ë‡ÏÂ Û ˆ¥È ÔÎÓ˘ËÌ¥ ÒÎ¥‰ ÓÁ„Îfl‰‡ÚË, Ì‡ÔËÍÎ‡‰, Ï¥-
ÍÛ‚‡ÌÌfl, flÍ¥ ˜‡Ò ‚¥‰ ˜‡ÒÛ ÏÓÊÌ‡ ÔÓ˜ÛÚË, ÔÓ ÚÂ, flÍ
‰Ó·Â ·ÛÎÓ · ÁÓ·ËÚË ìÍ‡ªÌÛ ÙÂ‰Â‡ˆ¥π˛ ˜Ë ‚ÍÎ˛-
˜ËÚË ÙÂ‰Â‡ÚË‚Ì¥ ÔËÌˆËÔË ‰Ó ÍÓÌÒÚËÚÛˆ¥ª ÖÒÚÓÌ¥ª.

ì ‚¥‰ÔÓ‚¥‰ÌÓÒÚ¥ ‰Ó ‰Û„Óª ‰ÓÍÚËÌË, ÍÓÚÛ ‚¥‰ÒÚÓ˛-
˛Ú¸ Á‰Â·¥Î¸¯Ó„Ó ‡ÏÂËÍ‡ÌÒ¸Í¥ ‚˜ÂÌ¥, ÙÂ‰Â‡Î¥ÁÏ π
ÙÓÏÓ˛ Ò‡ÏÓÓ„‡Ì¥Á‡ˆ¥ª „ÓÏ‡‰flÌ, flÍ‡ Á‡·ÂÁÔÂ˜Ûπ
ÛÁ„Ó‰ÊÂÌÌfl ¥Ì‰Ë‚¥‰Û‡Î¸ÌËı ¥ÌÚÂÂÒ¥‚2.  ì ‰‡Ì¥È Ô‡‡-
‰Ë„Ï¥ ÙÂ‰Â‡Î¥ÒÚÒ¸ÍËÈ ÂÍÒÔÂËÏÂÌÚ Û ëòÄ ‚‰‡‚Òfl
ÔÂ¯ Á‡ ‚ÒÂ ÚÓÏÛ, ˘Ó ÔÓ·Û‰Ó‚‡ ÔËÌˆËÔÓ‚Ó ÌÓ‚Óª,
ÌÂˆÂÌÚ‡Î¥ÁÓ‚‡ÌÓª ÔÓÎ¥ÚËÍË ÚÛÚ ÔÓ˜ËÌ‡Î‡Òfl Á ÍÓÌÍÂÚ-
ÌÓª Î˛‰ËÌË, flÍ‡ Ï‡Î‡ ÌÂÔÓÛ¯Ì¥ Ô‡‚‡ ¥ Ò‚Ó·Ó‰Ë. ôÓ
Ê ÒÚÓÒÛπÚ¸Òfl ‚Á‡πÏÓ‚¥‰ÌÓÒËÌ Ï¥Ê ÂÎÂÏÂÌÚ‡ÏË ‰ÂÊ‡‚-
ÌÓª ÒËÒÚÂÏË, ÚÓ ‚ÓÌË ·ÛÎË ‚ÚÓËÌÌËÏË, «Ì‡‰·Û‰Ó‚‡-
ÌËÏË» Ì‡‰ ÓÒÓ·ËÒÚ¥ÒÌËÏ ‚ËÏ¥ÓÏ ÙÂ‰Â‡Î¥ÒÚÒ¸ÍÓª ¥‰Âª.
çÂ ‚ËÔ‡‰ÍÓ‚Ó «Û ÔÓÎ¥ÚË˜Ì¥È ÚÂÓ¥ª ‡Ì„ÎÓÏÓ‚ÌËı Í‡ªÌ
¥, Ì‡Ò‡ÏÔÂÂ‰, ‚ ‡ÏÂËÍ‡ÌÒ¸Í¥È ÚÂÓ¥ª ÙÂ‰Â‡Î¥ÁÏÛ ‚¥‰-
ÒÛÚÌπ ÔÓÌflÚÚfl ‰ÂÊ‡‚Ë flÍ Ú‡ÍÓª [ùÎÂÈÁÂ 1995: 110].
üÍ˘Ó ÔÂ¯‡ ÍÓÌˆÂÔˆ¥fl „ÓÎÓ‚ÌËÏ Û ÙÂ‰Â‡Î¥ÁÏ¥ ‚‚‡-
Ê‡π ÁÓ‚Ì¥¯Ì¥È, Ô‡‚Ó‚ËÈ ·¥Í, ÚÓ ‰Û„‡ Ó¥πÌÚÓ‚‡Ì‡ Ì‡

АНДРЄЙ ЗАХАРОВ
«ВИКОНАВЧИЙ
ФЕДЕРАЛІЗМ»
У СУЧАСНІЙ РОСІЇ

що немає охочих робити автономiю Донбасу, автоно-
мiю Харкiвщини чи трьох причорноморських областей.
Буде тiльки автономiя Галичини, на бiльше, можливо, i
не дозволять. Але тi, хто в тому зацiкавлений, зроблять
усе, щоб посилити сепаратистськi тенденцiї, i щоби ав-
тономiя Галичини вiдбулася.

Андрiй Кирчiв: Невелика ремарка стосовно Закар-
паття. Насамперед хочу нагадати, що в 1991 роцi на
Закарпаттi було створено уряд Подкарпатської Руси. Це
викликало дуже бурхливу реакцiю тодiшнього прем’є-
ра Словаччини В.Мечьяра, який заявив мас-медiям (за
словами нашого колишнього Надзвичайного i Повно-
важного Посла), що вiн бере два батальйони спецназу
i йде на Закарпаття. Буквально до такого доходило.

Ще одне. Можна бути певним, що росiйське консуль-
ство у Львовi оголосило конкурс малих ¶рантiв на при-
єднання Галичини куди-небудь, вiрнiше вiд’єднання вiд
України, але з певною поправкою, зважаючи на їхню
колишню роботу на Закарпаттi, i те, що робило тут кон-
сульство свого часу. Але не про це йдеться. Наскiльки,
панi професор, Ви вважаєте можливою дiю фактору
традицiйности у федералiзмi. Чи iснує такий фактор?
Чи може вiн тут дiяти? Можливо, проблема у нашiй нет-

радицiйностi, тобто, у вiдсутностi традицiй? В нас не
було що федералiзувати, анi що унiтаризувати.

А.Колодiй: Багато хто апелює до того, що в нас не
було традицiй федералiзму. Але, позаяк ми не мали
держави, то не могли мати цiєї традицiї. Державнiсть,
яка виникала в умовах вiйськового стану, не могла бути
федеративною. Вона мусила мати ознаки надзвичай-
ного стану, вона будувалася так, щоб втриматися в умо-
вах вiйни. Яка вже тут федерацiя, з чого її будувати, коли
треба вiдступати, наступати, оборонятися тощо? Тому,
менi здається, що ми не можемо посилатися на брак
традицiї.

Українськiй полiтичнiй традицiї, я думаю, пiдходить
децентралiзований, а можливо й федералiстичний ус-
трiй. Чому? Тому що Україна завжди була децентралi-
зованою. Тому що тут нiколи не було периферiї. Я мрiю
про те, щоб Україна мала свiй Золотий Ланцюг мiст, ре-
¶iонiв, областей, земель чи країв по усьому периметру
України. І щоб усi вони були однаково добре розвинутi:
i Полтава, i Харкiв, i Одеса, i Львiв, i Рiвне.

А покищо Україна перетворюється на державу, де є
центр, i є периферiя. У совєцькi часи з нас штучно вит-
ворювали провiнцiю. Ми сподiвалися, що, здобувши
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ÈÓ„Ó Î˛‰Ò¸ÍËÈ ÁÏ¥ÒÚ. ë‡ÏÂ ÓÒÚ‡ÌÌfl È ˆ¥Í‡‚ËÚËÏÂ Ì‡Ò
Û ‰‡Ì¥È ÒÚ‡ÚÚ¥.

ÇËı¥‰ÌËÏ ÔÛÌÍÚÓÏ Ï¥ÍÛ‚‡Ì¸ ÒÚ‡ÌÂ ÌÂÁ‡ÔÂÂ˜ÌËÈ
Ù‡ÍÚ: ·Û‰Û˜Ë ÒÚ‚ÓÂÌËÏË, ÙÂ‰Â‡ˆ¥ª ÙÛÌÍˆ¥ÓÌÛ˛Ú¸
ÌÂÓ‰Ì‡ÍÓ‚Ó. «ß‰Â‡Î¸ÌÓª Ú‡ Á‡„‡Î¸ÌÓÔË‰‡ÚÌÓª ÏÓ‰ÂÎ¥
ÙÂ‰Â‡ˆ¥ª ÔÓÒÚÓ ÌÂ ¥ÒÌÛπ… ç‡‚¥Ú¸ Û ÚËı Ï¥Òˆflı, ‰Â
Á‡ÔÓ‚‡‰ÊÛ˛Ú¸Òfl ¥‰ÂÌÚË˜Ì¥ ¥ÌÒÚËÚÛÚË, ÌÂÒıÓÊ¥ÒÚ¸ Ó·-
ÒÚ‡‚ËÌ ÁÏÛ¯Ûπ ªı ‰¥flÚË ÔÓ-¥ÁÌÓÏÛ», – ÍÓÌÒÚ‡ÚÛπ Í‡-
Ì‡‰Ò¸ÍËÈ ‰ÓÒÎ¥‰ÌËÍ ê.ÇÓÚÚÒ [Watts 1999]. ß flÍ˘Ó Ó‰Ì¥
ÙÂ‰Â‡ˆ¥ª ·¥Î¸¯-ÏÂÌ¯ ‡‰ÂÍ‚‡ÚÌÓ ‚ËÍÓÌÛ˛Ú¸ Ò‚Óπ
ÔËÁÌ‡˜ÂÌÌfl, ÚÓ ¥Ì¯¥ ıËÚ‡˛Ú¸Òfl Û ÔÂÏ‡ÌÂÌÚÌËı ÍË-
Á‡ı ¥ ‚ÌÛÚ¥¯Ì¥ı ˜‚‡‡ı. (çÂ ‚ËÍÎ˛˜ÂÌÓ Ú‡ÍÓÊ, ˘Ó ‚
‰ÂflÍËı ÒËÚÛ‡ˆ¥flı ÙÂ‰Â‡ÚË‚Ì¥ ÂˆÂÔÚË ÔÓÒÚÓ ÔÓÚË-
ÔÓÍ‡Á‡Ì¥3. ) üÒÌ‡ ¥˜, ‡Ì‡Î¥ÁÛ˛˜Ë ¥ÁÌ¥ ¯ÎflıË ÙÂ‰Â‡-
ˆ¥È, ÒÎ¥‰ ‚‡ıÓ‚Û‚‡ÚË ¯ËÓÍËÈ ÍÓÏÔÎÂÍÒ Ù‡ÍÚÓ¥‚,
‰Ó flÍËı Ì‡ÎÂÊ‡Ú¸ ¥ÒÚÓË˜Ì¥, ÂÍÓÌÓÏ¥˜Ì¥, ÂÚÌ¥˜Ì¥ È Ì‡-
‚¥Ú¸ „ÂÓ„‡Ù¥˜Ì¥ ÛÏÓ‚Ë. é‰Ì‡Í, Ì‡ ‰ÛÏÍÛ ‡ÏÂËÍ‡Ì-
Ò¸ÍËı Û˜ÂÌËı, ˆ¸Ó„Ó ÌÂ‰ÓÒÚ‡ÚÌ¸Ó. ÄÌ¥ÒÍ¥Î¸ÍË ÌÂ ÒÚ‡‚-
Îfl˜Ë Ô¥‰ ÒÛÏÌ¥‚ ‚‡ÊÎË‚¥ÒÚ¸ ÍÓÊÌÓ„Ó Á¥ Á„‡‰‡ÌËı ÂÎÂ-
ÏÂÌÚ¥‚, ‰ÂflÍ¥ ‰ÓÒÎ¥‰ÌËÍË Ó·ÎflÚ¸ ‡ÍˆÂÌÚ Ì‡ ˆ¥ÌÌ¥ÒÌËı
Ô‡‡ÏÂÚ‡ı Ú¥πª ˜Ë ¥Ì¯Óª ÔÓÎ¥ÚË˜ÌÓª ÒËÒÚÂÏË. «ÇÔÎË‚
ÙÂ‰Â‡ÚË‚ÌËı ÔËÌˆËÔ¥‚, – ‚¥‰ÁÌ‡˜‡π ÖÎ‡Á‡, – ‚Ë-
ıÓ‰ËÚ¸ ‰‡ÎÂÍÓ Á‡ ÏÂÊ¥ ˜ËÒÚÓ ¥ÌÒÚËÚÛˆ¥ÈÌËı ‚¥‰ÌÓÒËÌ.
ß‰Âfl ÒÔ¥Î¸ÌÓÚË flÍ Ô‡ÚÌÂÒÚ‚‡ fl‚Îflπ ÒÓ·Ó˛ ÍÎ˛˜Ó‚ËÈ

ÔËÌˆËÔ ÙÂ‰Â‡Î¥ÁÏÛ È ÓÒÌÓ‚Û ÈÓ„Ó ¥ÌÚÂ∂Û˛˜Ó„Ó
‚ÔÎË‚Û» (ÍÛÒË‚ ‡‚ÚÓ‡ – Ä.á.) [Elazar 1984: 190].

á ˆ¥π˛ ‰ÓÒËÚ¸ Ó˜Â‚Ë‰ÌÓ˛ ÚÂÁÓ˛ Ì‡‚fl‰ ˜Ë ‚‡ÚÓ
ÒÔÂÂ˜‡ÚËÒfl. ÄÎÂ, ÔÓÁ‡flÍ ¥‰ÂÚ¸Òfl ÔÓ Ô‡ÚÌÂÒÚ‚Ó, ‚‡Ê-
ÎË‚Ó ÛÚÓ˜ÌËÚË, Ì‡ flÍËı ˆ¥ÌÌÓÒÚflı ‚ÓÌÓ ·Û‰ÛπÚ¸Òfl. Ç¥‰-
ÔÓ‚¥‰¸, flÍÛ ÔÓÔÓÌÛ˛Ú¸ ‡ÏÂËÍ‡ÌÒ¸Í¥ ‡‚ÚÓË, ˆ¥ÎÍÓÏ
Ó‰ÌÓÁÌ‡˜Ì‡: È‰ÂÚ¸Òfl ÔÓ Ú‡‰Ëˆ¥ÈÌ¥ Î¥·Â‡Î¸Ì¥ ̂ ¥ÌÌÓÒ-
Ú¥, ÍÓÚ¥ ÒÚ‡ÎË ÙÛÌ‰‡ÏÂÌÚÓÏ ‡ÏÂËÍ‡ÌÒ¸ÍÓª ˆË‚¥Î¥Á‡ˆ¥ª
‚¥‰ Ò‡ÏÓ„Ó ªª Á‡Ó‰ÊÂÌÌfl. üÍ ‚¥‰ÓÏÓ, ÓÁÍ‚¥ÚÓ‚¥ ˆËı
ˆ¥ÌÌÓÒÚÂÈ ÒÔËfl‚ ˆ¥ÎËÈ fl‰ Ó·ÒÚ‡‚ËÌ: ‚ÂÎË˜ÂÁÌ¥ Á‡Ô‡-
ÒË ‚¥Î¸ÌËı ÁÂÏÂÎ¸, ‚ÔÎË‚ ‡Ì„Î¥ÈÒ¸ÍÓª ÔÓÎ¥ÚË˜ÌÓª ÍÛÎ¸-
ÚÛË, ÔÓÔÛÎflÌ¥ ÒÂÂ‰ ÔÂÂÒÂÎÂÌˆ¥‚ ÂÎ¥„¥ÈÌ¥ ¥ÌÚÂÔÂ-
Ú‡ˆ¥ª ÒÓˆ¥‡Î¸ÌÓ„Ó ÍÓÌÚ‡ÍÚÛ. «é·‡ÌÌfl Î˛‰ÂÈ Ì‡ ‚Ë-
·ÓÌ¥ ÔÓÒ‡‰Ë, – ‚Í‡ÁÛπ ·ËÚ‡ÌÒ¸ÍËÈ ¥ÒÚÓËÍ è.ÑÊÓÌ-
ÒÓÌ, – ÒÚ‡ÎÓ Ó‰Ì¥π˛ Á ÔÂ¯Ëı Ì‡‚Ë˜ÓÍ, ÓÒ‚ÓπÌËı ÔÓ-
ÒÂÎÂÌˆflÏË ‚ ÄÏÂËˆ¥» [Johnson 1999: 71]. íÂ·‡, ˘Ó-
Ô‡‚‰‡, Ï‡ÚË Ì‡ Û‚‡Á¥, ˘Ó Ú‡ÍÓ„Ó Ó‰Û ÎÓ„¥Í‡ ÁÓ·Ó‚’fl-
ÁÛπ. èÓ„Ó‰ÊÛ˛˜ËÒ¸ ¥Á ÌÂ˛, ‰Ó‚Â‰ÂÚ¸Òfl ‚ËÁÌ‡ÚË, ˘Ó
Ò‚Óπ¥‰ÌÂ ÒÔËÈÌflÚÚfl ÙÂ‰Â‡Î¥ÁÏÛ – Ú‡ÍÚÛ‚‡ÌÌfl ÈÓ„Ó
flÍ ÒÛÍÛÔÌÓÒÚË Ô‡ÚÌÂÒ¸ÍËı ‚Á‡πÏÓÁ‚’flÁÍ¥‚, Á‡ÒÌÓ‚‡-
ÌËı Ì‡ Ò‚Ó·Ó‰¥ ¥Ì‰Ë‚¥‰‡, – Ó·ËÚ¸ ëÔÓÎÛ˜ÂÌ¥ òÚ‡ÚË
ˆ¥ÎÍÓÏ ÛÌ¥Í‡Î¸ÌÓ˛ ‰ÂÊ‡‚Ó˛. Ä flÍ˘Ó Ú‡Í, ÚÓ ‡ÏÂË-
Í‡ÌÒ¸Í‡ ÙÂ‰Â‡ˆ¥fl ÒÚÓªÚ¸ Ì‡˜Â ÓÒ¥·ÌÓ ‚¥‰ ÛÒ¥ı ¥Ì¯Ëı
ÙÂ‰Â‡ˆ¥È: ÔÂÂÙ‡ÁÛ˛˜Ë ÍÎ‡ÒË˜ÌÛ ÙÓÏÛÎÛ é‚ÂÎ‡,

незалежнiсть, ми перестанемо бути мар¶iнесом. А те-
пер Галичина провiнцiалiзується ще бiльше. Вона по-
малу перестає бути духовною столицею України, як би
ми себе не тiшили, що нею залишаємося. Так, у нас iн-
телектуальний потенцiал достатньо високий, порiвня-
но з мiстами такої ж чисельности населення в iнших ре-
¶iонах України. Однак ми втрачаємо те, що мали, i це
дуже прикро. Гадаю, що коли б Галичина мала вiдповi-
дальний уряд, то мусила б пiднятися iз стану провiн-
цiйности i повернути свої позицiї. П’ємонт, чи не П’є-
монт – це слово нераз висмiювали, – але iдейною, ду-
ховною столицею Львiв мав би залишатися. І те, що за-
непала у нас економiка, як на мене, є результатом фун-
кцiонування в умовах централiзму, унiтаризму. Унiтар-
на система якраз дуже надається до того, щоб однi за-
непадали, а iншi користувалися штучним пiдживленням.
У федеральнiй державi люди би принаймнi знали, на
що вони здатнi, який їхнiй потенцiал.

У цивiлiзованому суспiльствi мають бути обговоре-
нi всi теми, якi виникають у будь-якому товариствi, якщо
воно складає навiть незначну меншину певної спiль-
ноти. Усi цi теми варто опрацювати, продумати. А тим
бiльше їх варто осмислити, якщо у суспiльствi не все

УКРАЇНСЬКИЙ
ФЕДЕРАЛІЗМ:

ПОЛІТИЧНІ
АСПЕКТИ

гаразд. У нас лихо бiльше, нiж негаразд. Я не заспоко-
юся повторювати, що пiсля колонiальної ери ми повин-
нi вiдходити довго, i мусимо запрягати своїх волiв пово-
лi. Пiзнiше ми пересядемо на коней i поїдемо швидше.
Окрiм нас, робити бiльше нiкому. У працi одного аналi-
тика я натрапила на таку думку: «Українцi нiчого не хо-
чуть. То що ви з ними поробите? Вони просто не бажа-
ють реформ, а тому вони в них i не вiдбуваються». Щоб
ми не виглядали так збоку, треба нам самим забути про
те, що ми раби, що ми такi бiднi, що ми постколонiаль-
на країна, а братися за роботу, намагаючись знайти на-
йоптимальнiшi варiанти вирiшення завдань.

Т.Возняк: Всi ми знаємо, скiльки достойних україн-
цiв виїхало в Порту¶алiю та Іспанiю, про це згадували i
сьогоднi. А скажiть менi, скiльки сотень тисяч, десяткiв
тисяч чи просто десяткiв українських патрiотiв зробили,
чи роблять свiй бiзнес в Донецькому чи Кримському
ре¶iонi? Чи iснує в тому напрямку принаймнi якийсь рух
в умовах Української держави та централiзацiї? Саме ота
централiзацiя i призвела до того, що з Галичини виш-
товхується, викидається на сексринки жiноцтво, а на
ринки робочої худоби – чоловiцтво.

Кiлька слiв про руйнування промислового комплек-
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ˆÂ «ÙÂ‰Â‡ÚË‚Ì¥¯‡ ÙÂ‰Â‡ˆ¥fl», Ì¥Ê ÛÒ¥ Â¯Ú‡. ï‡‡Í-
ÚÂÌÓ, ˘Ó ‚ ‡ÏÂËÍ‡ÌÒ¸Í¥È ‡Í‡‰ÂÏ¥˜Ì¥È Î¥ÚÂ‡ÚÛ¥ Ú‡-
ÍËÈ ‚ËÒÌÓ‚ÓÍ ‰Ó‚Ó‰ËÚ¸Òfl ÁÛÒÚ¥˜‡ÚË ‰ÓÒËÚ¸ ̃ ‡ÒÚÓ, ÔË-
˜ÓÏÛ ÚÂÏ¥ÌÓÎÓ„¥fl, flÍÛ Á‡ÒÚÓÒÓ‚Û˛Ú¸ Û ÔÓ‰¥·ÌËı ‚Ë-
Ô‡‰Í‡ı, Á·¥„‡πÚ¸Òfl Á Ì‡¯Ó˛ Ï‡ÈÊÂ ‰ÓÒÎ¥‚ÌÓ.

èÓ¥‚Ì˛˛˜Ë ÂÁÛÎ¸Ú‡ÚË ÙÂ‰Â‡Î¥ÒÚÒ¸ÍËı ÂÍÒÔÂË-
ÏÂÌÚ¥‚ Û ëòÄ, ßÌ‰¥ª Ú‡ ä‡Ì‡‰¥, Ù‡ı¥‚Âˆ¸ Á ÔÓ¥‚ÌflÎ¸ÌÓ-
„Ó ÙÂ‰Â‡Î¥ÁÏÛ Ñ.ÇÂÌÂ ‚¥‰ÁÌ‡˜‡π, ̆ Ó Û ‰‚Óı ÓÒÚ‡ÌÌ¥ı
‚ËÔ‡‰Í‡ı ÙÂ‰Â‡Î¥ÁÏ ·Û‚ ÎË¯Â ÁÛ˜ÌËÏ ÒÔÓÒÓ·ÓÏ
ÓÁÔÓ‰¥ÎÛ ‰ÂÊ‡‚ÌÓª ‚Î‡‰Ë, ÚÓ‰¥ flÍ ‰Îfl ‡ÏÂËÍ‡Ìˆ¥‚
‚¥Ì ÒÚ‡‚ ÏÂÚÓ‰ÓÏ Â„ÛÎ˛‚‡ÌÌfl ‚Á‡πÏÓ‚¥‰ÌÓÒËÌ ‚¥Î¸-
ÌËı ÓÒÓ·ËÒÚÓÒÚÂÈ. ßÌ‡Í¯Â Í‡ÊÛ˜Ë, ÙÂ‰Â‡ÚË‚Ì¥ Ì‡˜‡-
Î‡ ‚ ëòÄ ‚ËÁ¥‚‡ÎË ÔËÓ‰Ì¥Ï ¯ÎflıÓÏ ÁÌËÁÛ, ‚ ÚÓÈ
˜‡Ò flÍ ¥ ‚ ÒÛÒ¥‰Ì¥È ä‡Ì‡‰¥, ¥ ‚ ‰‡ÎÂÍ¥È ßÌ‰¥ª ªı ¯ÚÛ˜ÌÓ
Ì‡Ò‡‰ÊÛ‚‡ÎË Á„ÓË, ÁÏ¥Ì˛˛˜Ë ‰Îfl ̂ ¸Ó„Ó ÛÌ¥Ú‡Ì¥ ÒËÒ-
ÚÂÏË4.  «èÓÁ‡flÍ ëÔÓÎÛ˜ÂÌ¥ òÚ‡ÚË ÔÓ˜ËÌ‡ÎËÒ¸ flÍ ÒÔ‡‚-
ÊÌfl ÙÂ‰Â‡ˆ¥fl, ˆ˛ ‰ÂÊ‡‚Û ÏÓÊÌ‡ Ì‡Á‚‡ÚË «ÙÂ‰Â-
‡Î¸ÌÓ˛ ÙÂ‰Â‡ˆ¥π˛», – ÔË¯Â Á„‡‰‡ÌËÈ ‡‚ÚÓ. – ä‡-
Ì‡‰‡ Ú‡ ßÌ‰¥fl, Û Ò‚Ó˛ ˜Â„Û, ‚ËÓÒÎË ¥Á Í‚‡Á¥ÙÂ‰Â‡-
ˆ¥È, ¥ ÚÓÏÛ, Ì‡ ‚¥‰Ï¥ÌÛ ‚¥‰ ëòÄ, ‚ÓÌË ÌÂ π «ÙÂ‰Â‡Î¸-
ÌËÏË ÙÂ‰Â‡ˆ¥flÏË» [Verney 1995: 88]. ôÓ ÚÛÚ Ï‡πÚ¸-
Òfl Ì‡ Û‚‡Á¥? ÑÎfl ÇÂÌÂ, flÍ ¥ ‰Îfl ·‡„‡Ú¸Óı ‡ÏÂËÍ‡Ìˆ¥‚,
·ÛÚË ÙÂ‰Â‡Î¥ÒÚÓÏ ¥ ·ÛÚË Î¥·Â‡ÎÓÏ – ̂ Â Ó‰ÌÂ È ÚÂ Ê.
ì ‡ÏÍ‡ı ÚÂÓ¥ª, ÍÓÚ‡ ÚÛÚ ÓÁ„Îfl‰‡πÚ¸Òfl, Ò‡ÏÂ ‚¥‰ÒÛÚ-

Ì¥ÒÚ¸ (‡·Ó ÌÂ‰ÓÒÚ‡ÚÌ¥ÒÚ¸) Î¥·Â‡Î¸ÌËı ˆ¥ÌÌÓÒÚÂÈ Á‡‚‡-
Ê‡π ä‡Ì‡‰¥ Ú‡ ßÌ‰¥ª Ì‡Î‡„Ó‰ËÚË ÙÂ‰Â‡ÚË‚ÌÛ ÒËÒÚÂÏÛ:
‰Îfl Ô‡‚Îfl˜Ëı ÂÎ¥Ú ̂ Ëı Í‡ªÌ ÙÂ‰Â‡Î¥ÁÏ Á‡‚Ê‰Ë ·Û‚
ÔÓÌflÚÚflÏ ÒÛÚÓ ¥ÌÒÚÛÏÂÌÚ‡Î¸ÌËÏ, ÔÓÁ·‡‚ÎÂÌËÏ ‡ÍÒ¥ÓÎÓ-
„¥˜ÌÓ„Ó Ì‡‚‡ÌÚ‡ÊÂÌÌfl. «ä‡Ì‡‰ˆ¥ Ú‡ ¥Ì‰¥Èˆ¥ ÌÂ π Î¥·Â‡-
Î‡ÏË ‚ ‡ÏÂËÍ‡ÌÒ¸ÍÓÏÛ ÒÂÌÒ¥ È, ÓÚÊÂ, ÌÂ ÏÓÊÛÚ¸ ÔËÈ-
ÌflÚË ‡ÏÂËÍ‡ÌÒ¸ÍÛ ÍÓÌˆÂÔˆ¥˛ Î¥·Â‡Î¥ÁÏÛ. è¥‰Ú‚Â-
‰ÊÂÌÌflÏ ˆ¸ÓÏÛ π ‚ËÍÓËÒÚ‡ÌÌfl ÌËÏË ÙÂ‰Â‡Î¥ÁÏÛ
ÌÂ flÍ ÏÂÚË, ‡ ‚ËÍÎ˛˜ÌÓ flÍ Á‡ÒÓ·Û» [Verney 1995: 91].

éÚÊÂ, ‚Ë‰¥ÎËÏÓ ÍÎ˛˜Ó‚Û ÙÓÏÛÎÛ: ÙÂ‰Â‡Î¥ÁÏ
ÏÓÊÂ ·ÛÚË ÏÂÚÓ˛, ‡ ÏÓÊÂ Á‡ÎË¯‡ÚËÒfl ‚Ò¸Ó„Ó ÎË¯Â
Á‡ÒÓ·ÓÏ. áÓÁÛÏ¥ÎÓ, ˘Ó ÚÛÚ ¥‰ÂÚ¸Òfl ÔÓ ÙÂ‰Â‡Î¥ÁÏ Û
Ì‡È¯Ë¯ÓÏÛ ÓÁÛÏ¥ÌÌ¥, ÔÓ Á„‡‰‡ÌÂ ‚Ë˘Â ÈÓ„Ó Ú‡Í-
ÚÛ‚‡ÌÌfl, ÍÓÚÂ ‚ êÓÒ¥ª Ô‡ÍÚË˜ÌÓ ÌÂ ‚ÊË‚‡πÚ¸Òfl. í‡ ̂ Â,
‰Ó Â˜¥, È ÌÂÔÓ„‡ÌÓ – Ì‡Ï ‚Î‡ÒÌÂ ÌÂ Á‡‚‡‰ËÎÓ · ÓÁ-
¯ËËÚË Ó·¥ª ÙÂ‰Â‡Î¥ÒÚÒ¸ÍÓ„Ó ‰ËÒÍÛÒÛ. üÍ Á‡Û‚‡-
ÊË‚ ÇÓÚÚÒ, Á‡ı¥‰Ì¥ ‰ÓÒÎ¥‰ÌËÍË ̆ Â ‚ 1950-¥ ÓÍË «ÔËÈ-
¯ÎË ‰Ó ÓÁÛÏ¥ÌÌfl ÚÓ„Ó, ˘Ó ‚ÛÁ¸ÍÓ˛Ë‰Ë˜ÌÂ ÚÎÛÏ‡-
˜ÂÌÌfl ÍÓÌÒÚËÚÛˆ¥È ÌÂ Á‰‡ÚÌÂ ‡‰ÂÍ‚‡ÚÌÓ ÔÓflÒÌËÚË ÓÒÓ·-
ÎË‚ÓÒÚ¥ ÔÓÎ¥ÚË˜ÌËı ÔÓˆÂÒ¥‚, flÍ¥ ‚¥‰·Û‚‡˛Ú¸Òfl ‚ÒÂÂ-
‰ËÌ¥ ÙÂ‰Â‡ÚË‚ÌËı ÒËÒÚÂÏ» [Watts 1999: 15]. ç‡ Ê‡Î¸,
ÓÒ¥ÈÒ¸Í‡ „ÛÏ‡Ì¥Ú‡Ì‡ Ì‡ÛÍ‡ ‰ÓÒ¥ ̆ Â Ï‡ÈÊÂ ÌÂ ÁÌ‡ÈÓ-
Ï‡ Á ˆËÏ ‚¥flÌÌflÏ. è‡ˆ˛˛˜Ë Á ÙÂ‰Â‡Î¥ÁÏÓÏ Û ÈÓ„Ó
ÒÛÚÓ Ô‡‚Ó‚¥È ¥ÔÓÒÚ‡Ò¥, ‚¥Ú˜ËÁÌflÌ¥ ‚˜ÂÌ¥ ‚ÔÂÚÓ Ó·ÏË-

АНДРЄЙ ЗАХАРОВ
«ВИКОНАВЧИЙ
ФЕДЕРАЛІЗМ»
У СУЧАСНІЙ РОСІЇ

су в Галичинi. Останнiй приклад – нафтопровiд «Друж-
ба» i «Приднiпровськi транспортнi нафтовi мережi». Ки-
ївськi владоможцi об’єднали двi ре¶iональнi мережi,
одна з яких свого часу забезпечувала ледь не 40% над-
ходжень у львiвський бюджет. Тепер створили конторку
на 300 чоловiк у столицi, якi зараз «по понятiям» будуть
централiзовано все вирiшувати. Обiбрали i Полтавщи-
ну, i нас.

Андрiй Бiлоус (Інститут розвитку мiста): Перший
штрих, аби додати трохи iнформативности в нашу роз-
мову. До бюджету у Львовi щороку збирають 1 мiльярд
гривень податку. Але, як ви знаєте, бюджет мiста упро-
довж останнiх 2-3 рокiв не перевищував 200 млн. гри-
вень, тобто, фактично не бiльше 20% грошей залиша-
ється в нашому мiстi. Для порiвняння скажу, що, в ми-
нулому роцi бюджет Львова дорiвнював сумi, видiленiй
у Києвi на будiвництво однiєї станцiї метро. Таким чи-
ном, наше мiсто прирiвняли до однiєї станцiї метро в
«столiце нашей Родiни», як каже пан Т.Возняк.

Чи не могла би панi професор назвати чи окреслити
тi сили, територiї чи соцiальнi групи, якi можуть лобiю-
вати процес федералiзацiї України. Хто може бути в цьо-
му зацiкавлений? А з iншого боку, Ви займаєтеся пи-

таннями нацiональної консолiдацiї, тож кого Ви бачите
потенцiйним iнiцiатором цього процесу, якi територiї,
соцiальнi групи?

А.Колодiй: Я, мiж iншим, хотiла сказати, але випус-
тила з уваги: одне iз застережень проти федералiзацiї
я бачу в тому, що це дуже глибока конституцiйна рефор-
ма – перетворити унiтарну державу на федеративну. Це
лише так здається – ну що такого надзвичайного, трiшки
бiльше надати повноважень i все. Однак ми маємо
справу iз надзвичайно глибокою конституцiйною ре-
формою. Здiйснювати її мали б верхи, елiти (я не люблю
цього слова широко вживати, але сьогоднi так сталося,
що треба), тобто, полiтичнi партiї в рiзних ре¶iонах, i
знайдеться доволi таких, якi таку реформу пiдтримають.

Було б дуже корисно, якби вона була опрацьована
на рiвнi юристiв, економiстiв, усе прораховано, продис-
кутовано, з’явились серйознi статтi, можливо, якiсь сер-
йознi книги. Принаймнi, нам нiкуди поспiшати. Ми лише
починаємо дискусiю, i iдеї нашi ще зовсiм сирi. Ми ще
нi в чому не переконанi, i годi говорити про будь-яку
соцiальну опору.

З економiчної точки зору iдея федералiзму менi ви-
дається доволi нейтральною. Я не думаю, що тут для
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Ì‡˛Ú¸ ÛÍ‡È ‚‡ÊÎË‚¥ Ô‡‡ÏÂÚË ÙÂ‰Â‡Î¥ÒÚÒ¸ÍÓ„Ó
ÂÍÒÔÂËÏÂÌÚÛ – ÔÓÍË ˘Ó ÎË¯Â ÂÍÒÔÂËÏÂÌÚÛ! – ‚
Ì‡¯¥È Í‡ªÌ¥. Ä‰ÊÂ flÍ˘Ó Ó˜ËÒÚËÚË Ï¥ÍÛ‚‡ÌÌfl ‡ÏÂË-
Í‡ÌÒ¸ÍËı Ù‡ı¥‚ˆ¥‚ ‚¥‰ ÎÛ¯ÔËÌÌfl ÔÓÓÊÌ¥ı ÔÓÌflÚ¸ Ì‡
Í¯Ú‡ÎÚ «ÙÂ‰Â‡Î¸Ì‡» ̃ Ë «ÌÂÙÂ‰Â‡Î¸Ì‡ ÙÂ‰Â‡ˆ¥fl»,
Á’flÒÛπÚ¸Òfl, ˘Ó È‰ÂÚ¸Òfl ÔÓ ÚË‚¥‡Î¸Ì¥ Á‡„‡ÎÓÏ Â˜¥:
ÔÓ ÚÂ, ˘Ó ÙÂ‰Â‡Î¥ÁÏ flÍ Ô‡‚Ó‚‡ ÒËÒÚÂÏ‡ ·ÂÁÛÏÓ‚-
ÌÓ ÔÓÚÂ·Ûπ Ô¥‰Í¥ÔÎÂÌÌfl Û ‚Ë„Îfl‰¥ ÓÁ‚ËÌÂÌÓª ‰Â-
ÏÓÍ‡ÚË˜ÌÓª ÍÛÎ¸ÚÛË ¥ ÒËÎ¸ÌÓ„Ó „ÓÏ‡‰flÌÒ¸ÍÓ„Ó ÒÛÒ-
Ô¥Î¸ÒÚ‚‡. ß Ì‡‚Ô‡ÍË, Á‡ ‚¥‰ÒÛÚÌÓÒÚË ˆËı ÛÏÓ‚ ÙÂ‰Â‡-
Î¥ÒÚÒ¸Í¥ ÔÓÂÍÚË ÔËÂ˜ÂÌ¥ Ì‡ ÌÂ‚‰‡˜Û, ‡ ÙÂ‰Â‡ÚË‚-
Ì‡ ¥‰Âfl ‚Ëfl‚ÎflπÚ¸Òfl ·ÂÁÁÏ¥ÒÚÓ‚ÌÓ˛.

* * ** * ** * ** * ** * *
èÓÍ‡ÁÓ‚ËÏ Û ˆ¸ÓÏÛ ÒÂÌÒ¥ π ‰ÓÒ‚¥‰ ÙÂ‰Â‡ÚË‚ÌÓ„Ó

·Û‰¥‚ÌËˆÚ‚‡ Û ÚËı ‡ÈÓÌ‡ı Ò‚¥ÚÛ, ‰Â „ÓÏ‡‰flÌÒ¸ÍËı
Ú‡‰Ëˆ¥È ‰ÓÌÂ‰‡‚Ì‡ ÌÂ ·ÛÎÓ ‚Á‡„‡Î¥, ‡ ‰ÂÏÓÍ‡ÚË˜Ì¥
¥ÌÒÚËÚÛÚË ÒÚ‚Ó˛‚‡ÎËÒfl «Á ˜ËÒÚÓ„Ó ‡ÍÛ¯‡». ë‡ÏÂ
Ú‡ÍËÏ π, Ì‡ÔËÍÎ‡‰, ‚ËÔ‡‰ÓÍ ç¥∂Â¥ª – Ì‡È·¥Î¸¯Óª
‡ÙËÍ‡ÌÒ¸ÍÓª ÙÂ‰Â‡ˆ¥ª, Ì‡ ÚÂËÚÓ¥ª flÍÓª ÔÓÊË‚‡-
˛Ú¸ ·¥Îfl 400 Î¥Ì„‚¥ÒÚË˜ÌËı Ú‡ ÂÚÌ¥˜ÌËı „ÛÔ5.  îÂ‰Â‡-
ÚË‚Ì¥ Ô¥‰‚‡ÎËÌË Û ˆ¥È Í‡ªÌ¥ ·ÛÎË Á‡ÍÎ‡‰ÂÌ¥ ˘Â ÔË
‡Ì„Î¥Èˆflı: Á„¥‰ÌÓ Á¥ Òı‚‡ÎÂÌÓ˛ ·ËÚ‡ÌÒ¸ÍËÏ Ô‡Î‡-
ÏÂÌÚÓÏ Û 1954 . ÍÓÌÒÚËÚÛˆ¥π˛, Ô’flÚ¸ Â∂¥ÓÌ¥‚, flÍ¥ ‚ıÓ-

‰ËÎË ‚ ÍÓÎÓÌ¥˛, ÛÚ‚ÓËÎË ç¥∂Â¥ÈÒ¸ÍÛ îÂ‰Â‡ˆ¥˛. èÓÚÂ
‚¥‰‡ÁÛ Ô¥ÒÎfl Á‡‚Â¯ÂÌÌfl ‡‰Ï¥Ì¥ÒÚ‡ÚË‚ÌÓª ÂÙÓÏË
Á’flÒÛ‚‡ÎÓÒfl, ˘Ó Ì‡ ÚÂËÚÓ¥ª ÍÓÊÌÓ„Ó Â∂¥ÓÌÛ ÔÓfl‰ Á
‰ÓÏ¥ÌÛ˛˜Ó˛ ÂÚÌ¥˜ÌÓ˛ „ÛÔÓ˛ π ‰ÂÍ¥Î¸Í‡ ÏÂÌ¯ËÌ, flÍ¥ Á
Ì‡·ÎËÊÂÌÌfl ÌÂÁ‡ÎÂÊÌÓÒÚË ÔÂÂÈÏ‡ÎËÒfl ¥‰Âπ˛ ‚Î‡Ò-
ÌÓª ‰ÂÊ‡‚ÌÓÒÚË. ç‡Ï‡„‡˛˜ËÒ¸ ÔÓ‰ÓÎ‡ÚË ˆ˛ ÍÓÎ¥Á¥˛,
Ì¥∂Â¥ÈÒ¸Í‡ ‰ÂÊ‡‚‡ ÒÚ‡Î‡ Ì‡ ‰Ó·Â ÁÌ‡ÈÓÏËÈ Ì‡Ï
¯Îflı: Û ‚¥‰ÔÓ‚¥‰ÌÓÒÚË ‰Ó ÍÓÌÒÚËÚÛˆ¥È 1963, 1979 ¥ 1999
. Û Í‡ªÌ¥ ÒÚ‚Ó˛‚‡ÎËÒfl ÌÓ‚¥ Ì‡ˆ¥ÓÌ‡Î¸ÌÓ-ÚÂËÚÓ¥-
‡Î¸Ì¥ Ó‰ËÌËˆ¥. áÓÁÛÏ¥ÎÓ, ˘Ó ÔÓ‰¥·ÌÂ «ÂÙÓÏÛ‚‡Ì-
Ìfl» ‡Ê Ì¥flÍ ÌÂ ‚Ë¥¯Û‚‡ÎÓ ÔÓ·ÎÂÏÛ – Ì‡‚Ô‡ÍË, ·‡-
Ê‡˛˜Ëı Ó·Á‡‚ÂÒÚËÒfl ‚Î‡ÒÌÓ˛ ‰ÂÊ‡‚Ì¥ÒÚ˛ ÒÚ‡‚‡ÎÓ
‰Â‰‡Î¥ ·¥Î¸¯Â. üÍ ‚¥‰ÁÌ‡˜‡π Ï¥ÒˆÂ‚ËÈ ‡‚ÚÓ, «Á‡ ‰ÂÒfl-
ÚË¥˜˜fl, ˘Ó ÏËÌÛÎË Ô¥ÒÎfl ÔÓ„ÓÎÓ¯ÂÌÌfl ÌÂÁ‡ÎÂÊÌÓÒ-
ÚË, Ì¥∂Â¥ÈÒ¸Í¥ ÔÓÎ¥ÚËÍË Ú‡Í ¥ ÌÂ ÁÛÏ¥ÎË ÓÒÚ‡ÚÓ˜ÌÓ ‰ÓÏÓ-
‚ËÚËÒfl ÔÓ ÚÂ, ÒÍ¥Î¸ÍË Ê ÒÛ·’πÍÚ¥‚ ÔÓ‚ËÌÌÓ ‚ıÓ‰ËÚË ‰Ó
ÌÓ‚Óª ÙÂ‰Â‡ˆ¥ª» [Williams 1988: 399]. ì 1963 . ˜ÓÚË-
Ë ¥ÒÚÓË˜Ì¥ Â∂¥ÓÌË ç¥∂Â¥ª ·ÛÎË ÔÂÂÚ‚ÓÂÌ¥ Ì‡ 12
¯Ú‡Ú¥‚. ì 1976 ‰Ó ÌËı ‰Ó‰‡ÎÓÒfl ˘Â 7 ÌÓ‚Ëı, Û 1989
Í¥Î¸Í¥ÒÚ¸ ¯Ú‡Ú¥‚ ÁÓÒÎ‡ ‰Ó 21, ‡ ‚ 1991 . – ‰Ó 30. ç‡-
Â¯Ú¥, ‚ 1997 . ªı ÒÚ‡ÎÓ ‚ÊÂ 36 [Ekwueme 1999], ¥
Í¥Ìˆfl ˆ¥È ÔÓ„ÂÒ¥ª ÔÓÍË ˘Ó ÌÂ ‚Ë‰ÌÓ.

çÂ Á‡È‚ËÏ ·Û‰Â Á‡Û‚‡ÊËÚË, ˘Ó ‚Ò¥ ÓÔËÒ‡Ì¥ ÌÓ‚‡ˆ¥ª
‚ÔÓ‚‡‰ÊÛ‚‡ÎËÒfl Ì‡ ÚÎ¥ ÔÓÒÚ¥ÈÌÓ„Ó ‚ÚÛ˜‡ÌÌfl ‚¥ÈÒ¸ÍÓ-

економiки постануть якiсь великi бар’єри. Радше, це
полiтичне питання, анiж економiчне, адже так чи iнак-
ше держава залишиться єдиною, i нiяких митних кор-
донiв не буде. Економiсти повиннi прорахувати – чи
вигiдно усе це ре¶iонам. Економiчний хосен пiдвищить
зацiкавленiсть керiвництва у розвитку, а вiдповiдаль-
нiсть перед населенням, його залученiсть у полiтичне
життя i ширша представленiсть громадян стануть спри-
ятливими чинниками у полiтичному планi. У нас еконо-
мiка не розвивається, бо нiхто нею не керує належним
чином. Значить треба створити систему стимулюван-
ня керiвництва бiльш адекватну, анiж вона є.

В.Вiтковський: Ми чомусь мало звертали увагу на
те, що та ж Галичина, яка колись засудила, поборола,
подолала усякого роду федералiстськi iдеї в Українi, нинi
пiдносить цей прапор. Наразi на рiвнi iнтелектуальних
пошукiв, але я не чув, щоб пошуки в цьому керунку сьо-
годнi тривали десь у Поднiпров’ї, чи ще де-небудь.

Професор А.Колодiй демонструвала накресленi нею
карти. Я також на дозвiллi креслю деякi карти, просто
не знав, що вони знадобляться. Я б показав – вони во-
iстину вражають. Мушу заперечити вельмишановному
пановi Ю.Шухевичу: ре¶iональнi розбiжностi аж нiяк не

УКРАЇНСЬКИЙ
ФЕДЕРАЛІЗМ:

ПОЛІТИЧНІ
АСПЕКТИ

вiд бiдностi. Вони надзвичайно глибокi, а нинi стихiйно
вiдтворюються i поглиблюються, причому немає певної
сили, яка би свiдомо скеровувала цей процес. Вiн сти-
хiйний, спонтанний, себто, iдея має пiд собою пiдстави.

Для чого ця iдея Галичинi? Як Галичина може нею ско-
ристатися? Згадувався приклад Латвiї, Естонiї, з певни-
ми застереженнями я б додав ще Литву. Цi держави нi-
коли не мали державної iдеї, однак виявилися в нiй стiй-
кими. Я б зауважив, що ментальнiсть мешканцiв При-
балтики не є вiдначально iнакшою. Вона зазнала гли-
боких змiн. На початку XIX столiття балти вважалися в
Росiйськiй iмперiї вiдсталiшими за росiян. Але вони змi-
нилися. Наприкiнцi того ж столiття нiмецькi колонiзато-
ри зауважували – латишi активнiше вiдвiдують концер-
ти, художнi виставки, вони активнiшi в бiзнесi, в культу-
рi, вони жвавiше обговорюють будь-якi новацiї. Процес
тривав. І, власне, незалежнiсть цих держав стала пiд-
сумком процесу вiдродження i усамостiйнення.

А що ми маємо в нашiй Галичинi? Ми, скажiмо, хоче-
мо чи то автономiю, чи федеральний статус. То що,
може, у нас дороги рiвнiшi стали? Наш даїшник не та-
кий рекетир у погонах, як його донбаський колега? Наш
управбуд не такий же ж злодiй, як одеський управдом?
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‚Ëı Û ÔÓÎ¥ÚËÍÛ. ç‡„‡‰‡πÏÓ, ˘Ó 29 Á 39 ÓÍ¥‚ Ò‚Ó„Ó
¥ÒÌÛ‚‡ÌÌfl flÍ ÌÂÁ‡ÎÂÊÌÓª ‰ÂÊ‡‚Ë ç¥∂Â¥fl ÔÂÂ·Û‚‡Î‡
Ô¥‰ ‚Î‡‰Ó˛ ‚¥ÈÒ¸ÍÓ‚Ëı ÂÊËÏ¥‚. ÅÛ‰Û˜Ë Á¥‚Ì˛‚‡˜‡-
ÏË Á‡ ÔËÓ‰Ó˛, „ÂÌÂ‡ÎË ÌÂ Á‚ÂÚ‡ÎË ÓÒÓ·ÎË‚Óª
Û‚‡„Ë Ì‡ ÙÂ‰Â‡Î¥ÒÚÒ¸Í¥ ÓÁ‰¥ÎË ÍÓÌÒÚËÚÛˆ¥ª. ÇÓÌË, ̆ Ó-
Ô‡‚‰‡, ‡ÍÚË‚ÌÓ ÔÓ‰Ó‚ÊÛ‚‡ÎË ÒÚ‚Ó˛‚‡ÚË ÌÓ‚¥ ̄ Ú‡-
ÚË, ÔËÔËÒÛ˛˜Ë ‰‡ÌÓÏÛ ÏÂÚÓ‰Ó‚¥ ÛÌ¥‚ÂÒ‡Î¸ÌÛ ÒËÎÛ.
üÍ ÒÚ‚Â‰ÊÛ‚‡‚ ̃ Â„Ó‚ËÈ Ì¥∂Â¥ÈÒ¸ÍËÈ ‰ËÍÚ‡ÚÓ å.åÛ-
„‡ÏÂ‰, «ÔÓ·Ó˛‚‡ÌÌfl, ˘Ó Ó‰ËÌ Â∂¥ÓÌ ‰ÓÏ¥ÌÛ‚‡ÚËÏÂ
Ì‡‰ ¥Ì¯ËÏ, ‰ÓÒËÚ¸ ÎÂ„ÍÓ ÛÒÛ‚‡πÚ¸Òfl Á‡ ‰ÓÔÓÏÓ„Ó˛
ÍÓÌÒÚËÚÛˆ¥ÈÌËı Á‡ÍÓÌ¥‚, flÍ¥ ÒÚ‚Ó˛˛Ú¸ ÌÓ‚¥ ̄ Ú‡ÚË» [ˆËÚ.
Á‡ Williams 1988: 399]. ë¸Ó„Ó‰Ì¥ Ì‡‚fl‰ ˜Ë ÏÓÊÌ‡ „Ó-
‚ÓËÚË ÔÓ ÚÂ, ˘Ó îÂ‰Â‡ÚË‚Ì‡ ÂÒÔÛ·Î¥Í‡ ç¥∂Â¥fl
ıÓ˜‡ · ‚¥‰‰‡ÎÂÌÓ ‚¥‰ÔÓ‚¥‰‡π ÂÎÂÏÂÌÚ‡ÌËÏ ÙÂ‰Â‡-
Î¥ÒÚÒ¸ÍËÏ ÒÚ‡Ì‰‡Ú‡Ï Û ̂ ¥ÌÌ¥ÒÌÓÏÛ ªı ÓÁÛÏ¥ÌÌ¥. Ç ̃ Â-
„Ó‚ËÈ ‡Á ÔÓÎË¯‡˛˜Ë ÔÓÎ¥ÚË˜ÌÛ ÒˆÂÌÛ ‚ Ú‡‚Ì¥ 1999
., ‡Ï¥fl Ì‡‰¥ÎËÎ‡ Í‡ªÌÛ ÌÓ‚Ó˛ ÍÓÌÒÚËÚÛˆ¥π˛, flÍ‡ ÁÌÓ‚Û
ÔÓÒËÎ˛π ˆÂÌÚ‡Î¥Á‡ÚÓÒ¸Í¥ ÚÂÌ‰ÂÌˆ¥ª.

á‡ı¥‰Ì¥ ‚˜ÂÌ¥ ˘Â ÓÁÏ¥ÍÓ‚Û˛Ú¸, ˜Ë ÓÒÚ‡ÚÓ˜ÌÓ ÔÓ-
‚‡ÎË‚Òfl ÙÂ‰Â‡ÚË‚ÌËÈ ÔÓÂÍÚ Û ç¥∂Â¥ª, ˜Ë Ì‡‰¥fl ‚ÒÂ-
Ú‡ÍË π. Ä ‰Îfl Ì‡Ò ˆfl ‰Ó‚ÓÎ¥ ÔÓÍ‡ÁÓ‚‡ ¥ÒÚÓ¥fl ÎË¯Â
Ô¥‰Ú‚Â‰ÊÛπ ‚ÊÂ ‚¥‰ÓÏÛ ¥ÒÚËÌÛ: ÌÂÁ‡ÎÂÊÌÓ ‚¥‰ Ï¥Òˆfl ¥
˜‡ÒÛ ‰ÂÏÓÍ‡Ú¥fl, „ÓÏ‡‰flÌÒ¸Í¥ ¥ÌÒÚËÚÛÚË È ÙÂ‰Â‡Î¥ÁÏ
‚Á‡πÏÌÓ Ó·ÛÏÓ‚Î˛˛Ú¸ Ó‰ÌÂ Ó‰ÌÓ„Ó. í‡Ï, ‰Â Ú‡‰Ëˆ¥ª

„ÓÏ‡‰flÌÒ¸ÍÓÒÚË ÒÎ‡·Í¥, ‰ÂÏÓÍ‡ÚË˜Ì¥ ¥ÌÒÚËÚÛÚË ÌÂ Ô‡-
ˆ˛˛Ú¸, ‡ ‰ÂÊ‡‚¥ Ì‡ÎÂÊËÚ¸ ·ÂÁÛÏÓ‚ÌËÈ Ô¥ÓËÚÂÚ Ì‡‰
¥Ì‰Ë‚¥‰ÓÏ, ÙÂ‰Â‡Î¥ÒÚÒ¸Í‡ ÏÓ‰ÂÎ¸ ‚ËÓ‰ÊÛπÚ¸Òfl Û
Ù‡Ò. üÍ Ì‡„ÓÎÓ¯Ûπ ÖÎ‡Á‡, «ÊËÚÚπ‚Ó ‚‡ÊÎË‚Ó˛ ‰Îfl
¥‰Âª ÙÂ‰Â‡Î¥ÁÏÛ π Ì‡fl‚Ì¥ÒÚ¸ „ÓÏ‡‰flÌÒ¸ÍÓ„Ó ÒÛÒÔ¥Î¸-
ÒÚ‚‡. è¥‰Ú‚Â‰ÊÂÌÌflÏ ÏÓÊÂ ·ÛÚË ÚÓÈ Ù‡ÍÚ, ˘Ó ÒÛ˜‡Ò-
ÌËÈ ÙÂ‰Â‡Î¥ÁÏ ÌÂ Á‡fl‚Îfl‚ ÔÓ ÒÂ·Â, ÔÓÍË ¥‰Âfl „Ó-
Ï‡‰flÌÒ¸ÍÓ„Ó ÒÛÒÔ¥Î¸ÒÚ‚‡ ÌÂ ÒÚ‡Î‡ ÓÒÌÓ‚ÓÔÓÎÓÊÌÓ˛ ‰Îfl
ÔÓÎ¥ÚË˜ÌÓ„Ó ÊËÚÚfl á‡ıÓ‰Û» [ùÎÂÈÁÂ 1995: 109]. í¥ÒÌÓ
ÔÓ‚’flÁ‡Ì¥ Ï¥Ê ÒÓ·Ó˛ Ú‡ÍÓÊ ÙÂ‰Â‡Î¥ÁÏ ¥ ‰ÂÏÓÍ‡Ú¥fl,
ÔÓÁ‡flÍ ÙÂ‰Â‡ÚË‚Ì‡ ¥‰Âfl ∂ÛÌÚÛπÚ¸Òfl Ì‡ ÍÎ˛˜Ó‚Ëı
ÔËÌˆËÔ‡ı ‰ÂÏÓÍ‡ÚË˜ÌÓ„Ó ÂÚÓÒÛ – ‚Ï¥ÌÌ¥ „ÓÏ‡‰flÌ
ÔÓ„Ó‰ÊÛ‚‡ÚËÒfl Ó‰ËÌ Á Ó‰ÌËÏ, Ì‡fl‚ÌÓÒÚË Í¥Î¸ÍÓı ̂ ÂÌ-
Ú¥‚ ÔËÈÌflÚÚfl ÔÓÎ¥ÚË˜ÌËı ¥¯ÂÌ¸, ‰¥‡ÎÓ„Ó‚ÓÏÛ ÂÊË-
Ï¥ ‚ËÓ·ÎÂÌÌfl ÒÔ¥Î¸ÌËı ÔÓÁËˆ¥È, ÌÂÔËÈÌflÚÚ¥ Ì‡‰Ï¥-
ÌÓª ÍÓÌˆÂÌÚ‡ˆ¥ª ‚Î‡‰Ë, ÔÓ‚‡Á¥ ‰Ó ÍÓÌÒÚËÚÛˆ¥ª [Watts
1999; 14]. ç‡Â¯Ú¥, Ú‡ÍÓ˛ Ê ·ÂÁÔÂÂ˜ÌÓ˛ π ÒÔ‡ÈÍ‡
ÙÂ‰Â‡Î¥ÁÏÛ ¥ ËÌÍÓ‚Óª ÂÍÓÌÓÏ¥ÍË: ÌÂ ‚ËÔ‡‰ÍÓ‚Ó ÔÂ-
ÂÏÓÊÌ‡ ıÓ‰‡ ÙÂ‰Â‡Î¥ÁÏÛ ÔÓ˜‡Î‡Òfl ÔÓ¥‚ÌflÌÓ ÌÂ-
‰‡‚ÌÓ, ‚ ÂÔÓıÛ Á¥ÎÓÒÚ¥ ËÌÍÓ‚Ëı ÔËÌˆËÔ¥‚. á‡ÓıÓ˜Û-
˛˜Ë ‰Ó„Ó‚¥Ì¥ Ì‡˜‡Î‡ È ‰ÂˆÂÌÚ‡Î¥Á‡ˆ¥˛ ÂÍÓÌÓÏ¥˜ÌÓª
‰¥flÎ¸ÌÓÒÚË, ‚¥‰ÒÚÓ˛˛˜Ë ÌÂÁ‡ÎÂÊÌ¥ÒÚ¸ ‚ËÓ·ÌËÍ‡ Ú‡
Ô¥ÓËÚÂÚ ÒÔÓÊË‚‡˜‡, ÒÛ˜‡ÒÌËÈ Í‡Ô¥Ú‡Î¥ÁÏ ÒÔËflπ ÛÚ-
‚Â‰ÊÂÌÌ˛ Û Ò‚¥Ú¥ ÙÂ‰Â‡ÚË‚ÌËı ÛÒÚÓª‚. ÇÂ¯Ú¥-Â¯Ú,

АНДРЄЙ ЗАХАРОВ
«ВИКОНАВЧИЙ
ФЕДЕРАЛІЗМ»
У СУЧАСНІЙ РОСІЇ

У нас вища продуктивнiсть працi? У нас, може, культу-
ра вища – мат не чути на вулицях, в магазинах, в трам-
ваях тощо? Нашi пiд’їзди не такi запльованi? Це ж, за-
галом, пiдставовi елементи. Так, ми наповнюємо цер-
кви по недiлях, краще, як у Донбасi. Але суспiльство XXI
столiття характеризується дещо iншими показниками.
Нам нема чим наповнити свiй особливий статус. Я ко-
лись казав пановi Т.Возняковi: «Як би оце побачити того
нашего адмiнiстратора, який, бiдака, не може якiсь
власнi iдеї розвинути, бо Київ на нього тисне». Немає
такого адмiнiстратора, не нуртують тут кориснi iдеї.

То, може, варто зосередитися на тому, аби створи-
ти в Галичинi, у Львовi, в Захiднiй Українi, яку спiткала
певна iсторична несправедливiсть, креативне середо-
вище, яке б могло спочатку створити змiст, а вiдтак фор-
му?

Олександр Сушинський: В контекстi доповiдi панi
професор постає низка запитань. Ви сказали, що мiс-
цева державна адмiнiстрацiя працює в неналежному
режимi, – вона чiтко виконує вказiвки, вiддана Прези-
дентовi. А чого вiд неї ще очiкувати? Це ж бо органи, чи
елементи системи. А системнiсть виконавчої влади по-
лягає в субординацiйностi. Якщо вони працюють в рам-

ках закону, нiчого бiльшого вiд них очiкувати не варто.
Тобто, нашi очiкування не вiдповiдають їхньому стату-
совi, – ось у такому контекстi треба говорити про iдею
федералiзму, про можливi альтернативи, а не про те,
що цi люди поганi. Вiд них можна i треба вимагати на-
самперед виконання закону, бо саме в цьому полягає
їхня iманентна риса.

У доповiдi було сказано, що федералiзм є консер-
вативним явищем. А в чому полягає сутнiсть консерва-
тивности, може я чогось не розумiю? Бо, якщо iти за
концепцiєю, то ми дiйдемо до суперечностi, позаяк тут
iшла мова про сучасний нiмецький федералiзм, який
буцiм запроваджували власне через його прогресив-
нiсть, як заперечення колишнього унiтаризму Нiмець-
кого райху.

Ви показали нам багато розмальованих карт Украї-
ни. Цiкаво, але чому критерiєм обрано мову? На мiй пог-
ляд, статистичних дослiджень можна було б i не прово-
дити, не варто витрачати ресурси, аби сказати, що на
Заходi – так, а на сходi – iнакше. Яка аналiтика звiдси
випливає? Де прогресивне щось, а де негативне? І чи
загалом цей критерiй є позитивним для прогресивно-
го розвитку? На мою власну думку, можливо, саме од-



118

h t t p : / / w w w . j i - m a g a z i n e . l v i v . u a  h t t p : / / w w w . j i - m a g a z i n e . l v i v . u a

Ó·Ë‰‚¥ ‰ÓÍÚËÌË ·‡ÁÛ˛Ú¸Òfl Ì‡ ‚ËÁÌ‡ÌÌ¥ Ó‰Ì¥πª È Ú¥πª Ê
¥ÒÚËÌË: «‰Îfl ÔÓ·Û‰Ó‚Ë ‚Á‡πÏÓ‚Ë„¥‰ÌËı ÒÚÓÒÛÌÍ¥‚ Î˛-
‰flÏ ÁÓ‚Ò¥Ï ÌÂ Ó·Ó‚’flÁÍÓ‚Ó Î˛·ËÚË Ó‰ÌÂ Ó‰ÌÓ„Ó»
[Watts 1999: 5]. éÚÊÂ, Ò‚¥Ú, Á flÍÓ„Ó ‚Ë„Ì‡Ì‡ ÂÍÓÌÓÏ¥Í‡
ÌÂËÌÍÓ‚Ó„Ó ÚËÔÛ, ‚ÒÂ ·¥Î¸¯Â ·Û‰Â ÚflÊ¥ÚË ‰Ó ÙÂ‰Â-
‡Î¥Á‡ˆ¥ª.

ßÌ¯ËÏË ÒÎÓ‚‡ÏË, ÙÂ‰Â‡Î¥ÁÏ Ú‡ ¥‰Âfl Ò‚Ó·Ó‰Ë (¥ ‚
ÔÓÎ¥ÚË˜ÌÓÏÛ, ¥ ‚ ÂÍÓÌÓÏ¥˜ÌÓÏÛ ÒÂÌÒ¥) ÌÂ‚¥‰‰¥Î¸Ì¥ Ó‰ÌÂ
‚¥‰ Ó‰ÌÓ„Ó. ÑÓ Â˜¥, ˆfl Ó·ÒÚ‡‚ËÌ‡ ÔÓflÒÌ˛π, ˜ÓÏÛ ‚
ÍÓÎË¯Ì¥ı ÍÓÏÛÌ¥ÒÚË˜ÌËı Í‡ªÌ‡ı ÙÂ‰Â‡ÚË‚Ì¥ ÔËÌ-
ˆËÔË Á‡ÎË¯‡˛Ú¸Òfl Ô‡ÍÚË˜ÌÓ ÌÂÁ‡ÔÓÚÂ·Û‚‡ÌËÏË. çÂ-
Á‚‡Ê‡˛˜Ë Ì‡ Ì‡‰Á‚Ë˜‡ÈÌÓ ÒÚÓÍ‡ÚËÈ ‚ ÂÚÌ¥˜ÌÓÏÛ ‚¥‰-
ÌÓ¯ÂÌÌ¥ ÒÍÎ‡‰ ëëëê, ÛÚ‚ÓÂÌ¥ Ì‡ ÈÓ„Ó ÛÎ‡ÏÍ‡ı ÏÓÎÓ-
‰¥ ‰ÂÊ‡‚Ë Ï‡ÈÊÂ Ó‰ÌÓÒÚ‡ÈÌÓ ‚¥‰ÍËÌÛÎË ÙÂ‰Â‡ÚË‚ÌÛ
ÏÓ‰ÂÎ¸. ß ÏÓ‚‡ Ì‡‚¥Ú¸ ÌÂ ÔÓ ÒÂÂ‰Ì¸Ó‡Á¥ÈÒ¸Í¥ «‰ÂÒ-
ÔÓÚ¥ª», ̃ Ëª ÒÍÎ‡‰Ì¥ ÒÚÓÒÛÌÍË Á ‰ÂÏÓÍ‡Ú¥π˛ Á‡„‡Î¸ÌÓ‚¥-
‰ÓÏ¥; Ú‡ÍËÈ Ó˜Â‚Ë‰ÌËÈ ‚Ë·¥ ÌÂ ÁÓ·ËÎË È Ú‡Í¥ ‰Â-
Ê‡‚Ë, flÍ, Ì‡ÔËÍÎ‡‰, ÉÛÁ¥fl, åÓÎ‰Ó‚‡, ìÍ‡ªÌ‡ Ú‡ ÖÒ-
ÚÓÌ¥fl, ÍÓÚ¥ Á ·Û‰¸-flÍÓ„Ó ÔË‚Ó‰Û Ô¥‰ÍÂÒÎ˛˛Ú¸ Ò‚Ó˛
‚¥‰‰‡Ì¥ÒÚ¸ ÂÓÔÂÈÒ¸ÍËÏ ̂ ¥ÌÌÓÒÚflÏ. ïÓ˜‡ ÍÓÊÌ¥È ¥Á ̂ Ëı
Í‡ªÌ ÙÂ‰Â‡ÚË‚Ì¥ ÂˆÂÔÚË ÁÌflÚÚfl Ï¥ÊÌ‡ˆ¥ÓÌ‡Î¸ÌÓª
Ì‡ÔÛ„Ë Ó·¥ˆflÎË ÌÂÏ‡Î¥ ‚Ë„Ó‰Ë, ‚ÓÌË ÌÂ ‚ËÍÎËÍ‡ÎË ‚
ÌËı ÓÒÓ·ÎË‚Ó„Ó Á‡ˆ¥Í‡‚ÎÂÌÌfl. (á‰ÓÓ‚ËÈ „ÎÛÁ‰, ˘Ó-
Ô‡‚‰‡, ÔÓÒÚÛÔÓ‚Ó ·ÂÂ „ÓÛ: Ì‡ÔÂÂ‰Ó‰Ì¥ ‰Û„Ó„Ó

‰ÂÒflÚË¥˜˜fl ÌÂÁ‡ÎÂÊÌÓÒÚË ÙÂ‰Â‡Î¥ÒÚÒ¸Í¥ Ô¥‰ıÓ‰Ë Ó·-
„Ó‚Ó˛˛Ú¸Òfl Ô‡ÍÚË˜ÌÓ ‚ ÛÒ¥ı Ì‡Á‚‡ÌËı Í‡ªÌ‡ı, Á‡
‚ËÌflÚÍÓÏ ı¥·‡ ̆ Ó ÖÒÚÓÌ¥ª6. )ëÂÂ‰ ÛÎ‡ÏÍ¥‚ ÍÓÎË¯Ì¸Ó„Ó
ëÓ‚πˆ¸ÍÓ„Ó ëÓ˛ÁÛ êÓÒ¥fl Ù‡ÍÚË˜ÌÓ ÓÔËÌËÎ‡Ò¸ Û ÒÚ‡ÌÓ-
‚Ë˘¥ ÔÂ¯ÓÔÓı¥‰ˆfl, ÍÓÚËÈ ÔÓπ‰ÌÛπ ÔÓÎ¥ÚË˜Ì¥ È ÂÍÓ-
ÌÓÏ¥˜Ì¥ ÔÂÂÚ‚ÓÂÌÌfl Á ÙÂ‰Â‡ÚË‚ÌËÏ ·Û‰¥‚ÌËˆÚ‚ÓÏ.
üÒÌ‡ ¥˜, ÔÓ‰¥·ÌÂ ÒÔÓÒÚÂÂÊÂÌÌfl Ò‚¥‰˜ËÚ¸ ÌÂ ÔÓ ÚÂ,
˘Ó ÏË – Ì‡È‚¥Î¸Ì¥¯‡ Í‡ªÌ‡ ‚ ÔÓÒÚÒÓ‚πˆ¸ÍÓÏÛ ÔÓÒ-
ÚÓ¥. èÓÚÂ ÙÂ‰Â‡ÚË‚ÌËÈ ı‡‡ÍÚÂ ÓÒ¥ÈÒ¸ÍÓª ‰Â-
Ê‡‚ÌÓÒÚË fl‚ÌÓ Ô¥‰‚Ë˘Ûπ Ì‡¯¥ ̄ ‡ÌÒË Ó·Á‡‚ÂÒÚËÒfl ÒÚ‡-
·¥Î¸ÌÓ˛ ‰ÂÏÓÍ‡ÚË˜ÌÓ˛ ÒËÒÚÂÏÓ˛. Ä‰ÊÂ, flÍ ÒÔ‡‚Â‰-
ÎË‚Ó Á‡ÁÌ‡˜‡π ÖÎ‡Á‡, «Á‡ ‚ËÌflÚÍÓÏ î‡Ìˆ¥ª, Ï‡ÈÊÂ
‚Ò¥ ÔÓÎ¥Ú¥ª, ̆ Ó ÓÁ„Îfl‰‡˛Ú¸Òfl flÍ Á‡ÁÍË ‰ÂÏÓÍ‡Ú¥ª, ‡·Ó
π ÙÂ‰Â‡ˆ¥flÏË, ‡·Ó Ê ¯ËÓÍÓ Á‡ÒÚÓÒÓ‚Û˛Ú¸ ÙÂ‰Â‡-
Î¥ÒÚÒ¸Í¥ Ô¥‰ıÓ‰Ë» [Elazar 1987: 108]. íÛÚ ‰ÓÂ˜ÌÓ ̆ Â ‡Á
ÔÓ‚ÚÓËÚË: Á‚’flÁÓÍ Ï¥Ê ‰ÂÏÓÍ‡Ú¥π˛ ¥ ÙÂ‰Â‡Î¥ÁÏÓÏ π
‰‚ÓÒÚÓÓÌÌ¥Ï. íÓÊÂÒÚ‚Ó ‰ÂÏÓÍ‡Ú¥ª ÒÚ‚Ó˛π ÒÔËflÚ-
ÎË‚¥ ÛÏÓ‚Ë ‰Îfl ÙÂ‰Â‡Î¥ÒÚÒ¸ÍËı ÂÍÒÔÂËÏÂÌÚ¥‚, ‡ ÙÂ-
‰Â‡Î¥ÁÏ, Û Ò‚Ó˛ ˜Â„Û, ÁÏ¥ˆÌ˛π ‰ÂÏÓÍ‡ÚË˜Ì¥ Á‡Ò‡‰Ë.
Ç¥‰ÔÓ‚¥‰ÌÓ, flÍ ÛÊÂ „Ó‚ÓËÎÓÒfl, ÔË ‚¥‰ÒÛÚÌÓÒÚ¥ ‰ÂÏÓÍ-
‡Ú¥ª Ú‡ ÔÎ˛‡Î¥ÁÏÛ ÙÂ‰Â‡Î¥ÁÏ ÔÂÂÚ‚Ó˛πÚ¸Òfl Ì‡ ‰Â-
ÍÓ‡ˆ¥˛, ÔÓÓÊÌ˛ ÙÓÏÛ.

ì Ò‚¥ÚÎ¥ ÒÍ‡Á‡ÌÓ„Ó ‚Ë˘Â ‚ËÌflÚÍÓ‚Ó„Ó ÁÌ‡˜ÂÌÌfl ‰Îfl
ÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌÌfl ÙÂ‰Â‡ÚË‚ÌÓª ÒËÒÚÂÏË ‚ ÚÓÏÛ ˜Ë ¥Ì¯ÓÏÛ

норiднiсть Галичини за низкою показникiв може нести
негатив.

І на завершення – питання про елiти. А Ви самi себе
до них вiдносите?

А.Колодiй: Вiд серйозної Академiї серйознi запи-
тання.

Щодо субординацiї та вертикалi. Чимало Ваших за-
питань не мають безпосереднього стосунку до феде-
ралiзму, тому я на них, звичайно, детально не зупиня-
лася. Рiч у тому, що, порiвняно з тим, що могло би бути
при федералiзмi (а саме було пiдтекстом моїх вислов-
лювань), менi йшлося про те, що зараз так звана пре-
зидентська вертикаль займає в керiвництвi нашою дер-
жавою забагато мiсця. І по сутi керує адмiнiстрацiя, а
не ре¶iональна рада. Нещодавно в iншiй дискусiї я за-
перечила, коли хтось сказав, що обласнi адмiнiстрацiї
нiбито не конституцiйнi органи. Я заперечила – усе за-
конно. Позаконституцiйною є президентська адмiнiс-
трацiя як орган влади. Вона б мала бути звичайною об-
слуговуючою iнституцiєю, допомiжною до президен-
тської влади. А вона у нас виконує владнi функцiї, ба
бiльше, упродовж двох останнiх рокiв двiчi спостерiга-
лися спроби вийти за межi влади, визначеної Консти-

туцiєю. Перший прояв – це проведення референдуму
й намагання впровадити його рiшення в дiйснiсть. А дру-
гий – призначення держсекретарiв, якi б мали сконцен-
трувати в своїх руках стiльки влади, скiльки забажав Пре-
зидент. Я бачу в цьому намагання перевищити повно-
важення виконавчою гiлкою влади. В цьому Україна не
унiкальна. Латинська Америка має масу прикладiв, i де-
якi закiнчилися чистою диктатурою. У нас, слава Богу,
на всяку дiю знаходилась протидiя. Побачимо, що буде
далi. Але тенденцiї наростають. І тут Ви маєте свою по-
зицiю, а я маю свою.

Що стосується децентралiзацiї i деконцентрацiї, по-
моєму я чiтко сказала – деконцентрацiя не є децентра-
лiзацiєю. Децентралiзацiя передбачає бiльшу або мен-
шу мiру незалежности мiсцевих i ре¶iональних влад. А
деконцентрацiя – це чиста вертикаль. Вона також не-
обхiдна, присутня в деяких структурах.

Слово «консерватизм» має дуже багато значень. Є
консерватизм як полiтична позицiя: я консерватор, бо
захищаю старовину. Є консерватизм як полiтична течiя,
що має певнi iдеологiчнi постулати, якi з них виходять.
Є у ще вужчому значеннi, нiж навiть полiтична позицiя.
Я говорила про консервативний вплив, тобто, сповiль-

УКРАЇНСЬКИЙ
ФЕДЕРАЛІЗМ:

ПОЛІТИЧНІ
АСПЕКТИ
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ÍÛÚÓ˜ÍÛ ÁÂÏÌÓª ÍÛÎ¥ Ì‡·Û‚‡˛Ú¸ ¥ÒÚÓË˜Ì¥ ÍÓÂÌ¥ Ú‡ ı‡-
‡ÍÚÂ ‰ÂÊ‡‚ÌÓÒÚË, flÍ‡ Ú‡Ï ÒÍÎ‡Î‡Òfl. ôÂ ‡Á ‰Ó‚Ó-
‰ËÚ¸Òfl, Ì‡ Ê‡Î¸, ÍÓÌÒÚ‡ÚÛ‚‡ÚË Á‡„‡Î¸ÌÓ‚¥‰ÓÏËÈ Ù‡ÍÚ:
ÓÒ¥ÈÒ¸Í‡ ÔÓÎ¥ÚË˜Ì‡ Ú‡‰Ëˆ¥fl ÌÂ Ì‡‰ÚÓ ÒÔËflπ ÓÁÍ‚¥-
ÚÓ‚¥ ÙÂ‰Â‡Î¥ÁÏÛ. ÖÎ‡Á‡ Ú‡Í ÓÔËÒÛπ ‚Á‡πÏÓ‚¥‰ÌÓÒËÌË
‰ÂÊ‡‚Ë ¥ ÒÛÒÔ¥Î¸ÒÚ‚‡ ‚ ‡ÏÍ‡ı ÙÂ‰Â‡ÚË‚ÌÓª ÏÓ‰ÂÎ¥:
«ÑÂÊ‡‚‡ Ó·‡ÏÎflπ ÒÛÒÔ¥Î¸ÒÚ‚Ó, ‡ÎÂ Ó‰ÌÂ ‰ÓÍÓ¥ÌÌÓ
‚¥‰‰¥ÎÂÌÂ ‚¥‰ ¥Ì¯Ó„Ó. ëÙÂ‡ ÒÛÒÔ¥Î¸ÌÓ„Ó Ó·ÏÂÊÛπ ÒÙÂÛ
ÔÓ¯ËÂÌÌfl ‰ÂÊ‡‚Ë, ¥ ÔË ̂ ¸ÓÏÛ ¥ÒÌÛπ ‰ÓÒÚ‡ÚÌπ ÔÓÎÂ,
‰Â Ô‡ÌÛπ ÔË‚‡ÚÌÂ ÊËÚÚfl, ÎÂ„¥ÚËÏÌÂ Á‡ Ò‚ÓªÏ ‚Î‡ÒÌËÏ
Ô‡‚ÓÏ ¥ Á‡ıË˘ÂÌÂ ‚¥‰ ·ÂÁÔ¥‰ÒÚ‡‚ÌÓ„Ó ‚ÚÛ˜‡ÌÌfl ‰Â-
Ê‡‚Ë… ÑÂÊ‡‚‡ ÓÁ„Îfl‰‡πÚ¸Òfl flÍ Ì‡ÈÛÒÂÓÒflÊÌ¥¯‡ ‡ÒÓ-
ˆ¥‡ˆ¥fl, ‡ÎÂ ÌÂ ·¥Î¸¯Â» [Elazar 1987: 110]. ç‡Ï ÌÂ ‰Ó‚Â-
‰ÂÚ¸Òfl Ì‡‰ÚÓ ‰Ó‚„Ó ÓÁÏ¥ÍÓ‚Û‚‡ÚË Ì‡‰ ÚËÏ, ˜Ë ·ÛÎÓ
˘Ó-ÌÂ·Û‰¸ ÔÓ‰¥·ÌÂ ‚ ¥ÒÚÓ¥ª êÓÒ¥ª, – ‚¥‰ÔÓ‚¥‰¸ Ó˜Â‚Ë‰-
Ì‡. ÄÎÂ flÍ˘Ó Ú‡Í, Ì‡ ˘Ó ÏË ÏÓÊÂÏÓ ÔÂÚÂÌ‰Û‚‡ÚË
Ò¸Ó„Ó‰Ì¥? ß ˜Ë ÏÓÊÂÏÓ ‚Á‡„‡Î¥?

«îÂ‰Â‡ˆ¥fl ¥ ‰ÂÏÓÍ‡Ú¥fl, – ÔËÒ‡‚ ß.ßÎ¸ªÌ, – ÏÓÊ-
ÎË‚¥ ÎË¯Â Ú‡Ï, ‰Â Û Ì‡Ó‰¥ ‚ËıÓ‚‡ÌÂ ÔÓ˜ÛÚÚfl Ó·Ó‚’flÁ-
ÍÛ, ‰Â ÈÓÏÛ ÔËÚ‡Ï‡ÌÌ¥ ‚¥Î¸Ì‡ ÎÓflÎ¸Ì¥ÒÚ¸, ‚¥Ì¥ÒÚ¸ ÁÓ-
·Ó‚’flÁ‡ÌÌflÏ ¥ ‰Ó„Ó‚Ó‡Ï, ÔÓ˜ÛÚÚfl ‚Î‡ÒÌÓª „¥‰ÌÓÒÚË È
˜ÂÒÚË Ú‡ Á‰‡ÚÌ¥ÒÚ¸ ‰Ó Ó·˘ËÌÌÓ„Ó È ‰ÂÊ‡‚ÌÓ„Ó Ò‡ÏÓ-
ÛÔ‡‚Î¥ÌÌfl» [àÎ¸ËÌ 1991: 57](ÍÛÒË‚ ‡‚ÚÓ‡ – Ä.á.)7.
ñ¥ÎÍÓÏ ÎÓ„¥˜ÌÓ ÔÓÒÚ‡‚Ë‚¯Ë ÙÂ‰Â‡Î¥ÁÏ ¥ ‰ÂÏÓÍ‡Ú¥˛

‚ Ó‰ËÌ fl‰, ‚¥Ì ÌÂ ÒÛÏÌ¥‚‡‚Òfl Û ÚÓÏÛ, ˘Ó êÓÒ¥fl, ÌÂ
·Û‰Û˜Ë Ó·ÚflÊÂÌÓ˛ „ÓÏ‡‰flÌÒ¸ÍËÏË Ú‡‰Ëˆ¥flÏË, ÌÂ
ÁÏÓÊÂ – Ú‡ È ÌÂ ÔÓ‚ËÌÌ‡ – ·ÛÚË ÙÂ‰Â‡ˆ¥π˛. ë¸Ó„Ó‰-
Ì¥ ÏË ÒÚËÍ‡πÏÒfl Á Ú¥π˛ Ê ÔÓ·ÎÂÏÓ˛. ì ‚¥Ú˜ËÁÌflÌÓÏÛ
‚ËÍÓÌ‡ÌÌ¥ ‰ÂÏÓÍ‡ÚË˜ÌÂ ÒÛÒÔ¥Î¸ÒÚ‚Ó ‚ËÈ¯ÎÓ ‰ÓÒËÚ¸
ÌÂ‰ÓÎÛ„ËÏ, ¥ ÒÔÂÂ˜‡ÚËÒfl Á ̂ ËÏ ÛÊÂ ÌÂ ·ÂÂÚ¸Òfl Ì¥ıÚÓ.
èÂÂÍÓ¯ÂÌ‡ ÒËÒÚÂÏ‡ ÔÓ‰¥ÎÛ ‚Î‡‰, ‚¥‰ÒÛÚÌ¥ÒÚ¸ ÚÓ„Ó, ̆ Ó
ÔËÈÌflÚÓ Ì‡ÁË‚‡ÚË «ÒÚËÏÛ‚‡˜‡ÏË ¥ ÔÓÚË‚‡„‡ÏË»,
ÚÓÚ‡Î¸Ì‡ Á‡ÎÂÊÌ¥ÒÚ¸ ÒÛÒÔ¥Î¸ÒÚ‚‡ ‚¥‰ ‰ÂÊ‡‚Ë – ‚ÒÂ ̂ Â
fl‚ÌÓ ÌÂ ‚ÍÎ‡‰‡πÚ¸Òfl ‚ ıÂÒÚÓÏ‡Ú¥ÈÌËÈ Ì‡·¥ ÙÂ‰Â‡-
Î¥ÒÚÒ¸ÍËı ÔËÌˆËÔ¥‚. îÂ‰Â‡ˆ¥fl Û Ì‡Ò ‚ËÈ¯Î‡ Ú‡Í‡ Ê
«ÌÂ‰ÓÌÓ¯ÂÌ‡», flÍ ¥ ‰ÂÏÓÍ‡Ú¥fl; ‚ ÓÒ¥ÈÒ¸ÍÓÏÛ ‚‡¥‡ÌÚ¥
‚ÓÌË ˆ¥ÎÍÓÏ ‚¥‰ÔÓ‚¥‰‡˛Ú¸ Ó‰Ì‡ Ó‰Ì¥È.

* * *
åË ÓÔËÌËÎËÒfl ‚ fl‚ÌÓ ÌÂÎÂ„ÍÓÏÛ ÒÚ‡ÌÓ‚Ë˘¥. á Ó‰-

ÌÓ„Ó ·ÓÍÛ, ÙÂ‰Â‡Î¥ÁÏ ¯‡ÎÂÌÓ ÔÓÚ¥·ÂÌ êÓÒ¥ª: Û Ì‡Ò
‚ÂÎË˜ÂÁÌ‡ ¥ ‚Í‡È ÌÂÓ‰ÌÓ¥‰Ì‡ Í‡ªÌ‡, Ì‡ ÍÓËÒÚ¸
ÙÂ‰Â‡ÚË‚ÌÓ„Ó ÛÒÚÓ˛ Ò‚¥‰˜‡Ú¸ Ú‡Í¥ Ê Ò‡Ï¥ ‡∂ÛÏÂÌ-
ÚË, flÍ¥ Ò‚Ó„Ó ˜‡ÒÛ Á‡·ÂÁÔÂ˜ËÎË ÙÂ‰Â‡Î¥Á‡ˆ¥˛ ëÔÓÎÛ-
˜ÂÌËı òÚ‡Ú¥‚. á ¥Ì¯Ó„Ó ·ÓÍÛ, ÒÔ‡‚ÊÌ¥È – «‰ËÒÚËÎ¸Ó-
‚‡ÌËÈ» – ÙÂ‰Â‡Î¥ÁÏ Û êÓÒ¥ª ÌÂÏÓÊÎË‚ËÈ: Í‡ªÌ‡ ÌÂ
„ÓÚÓ‚‡ ‰Ó Ì¸Ó„Ó ̃ ÂÂÁ ¥ÒÚÓË˜ÌÛ ÒÔ‡‰ÍÓ‚¥ÒÚ¸, flÍ‡ Ï‡È-
ÊÂ ÔÓ‚Ì¥ÒÚ˛ ‚ËÍÎ˛˜‡π ÍÎ˛˜Ó‚¥ ÍÓÏÔÓÌÂÌÚË ÙÂ‰Â‡-

АНДРЄЙ ЗАХАРОВ
«ВИКОНАВЧИЙ
ФЕДЕРАЛІЗМ»
У СУЧАСНІЙ РОСІЇ

нення змiн у суспiльствi. Консерватизм блокує змiни,
не дає їм надто швидко розвиватися. У цьому сенсi кон-
серватизм нiяк не спiввiдноситься з поняттям прогре-
сивности. Консерватор не обов’язково має бути рет-
роградом. Федералiзм, безумовно, сповiльнює полi-
тичний процес. Потрiбен буде двопалатний парламент,
узгодження з мiсцевими владами.

Що стосується мовного критерiю як критерiю кла-
сифiкацiї ре¶iонiв. Я сказала, що карти створенi не для
цього семiнару, що я зараз пишу книгу про нацiональнi
етновiдмiнностi в Українi. Звичайно, ми знаємо, що вони
iснують, проблема лише у мiрi. Соцiологiя, мiж iншим,
багатьом здається наукою дуже тривiальною, i багато
хто її не любить. Один молодий викладач навiть менi
казав: «Ну не можу я викладати очевидне». Хтось на рiвнi
iнтуїцiї доходить до думки, що, наприклад, той, хто живе
ближче до мiста, частiше їздить на базар. А соцiолог
все одно це дослiджує i записує, i показує в своїх дос-
лiдженнях, що так воно є. Цi карти робленi трохи не для
цього семiнару, але мова – дуже важливий критерiй.
Причому соцiологiя може оперувати з тими критерiя-
ми, якi можна вимiряти. Є спiввiдношення – стiльки-то
процентiв називають себе українцями, стiльки-то гово-

рять українською мовою. Звiдси можна робити певнi
висновки – а яка їхня українськiсть, наскiльки глибока
вона? Якщо не вживаєш мови, а тiльки називаєш себе
– це один рiвень українськости, якщо i мовою користу-
єшся, i знаєш крiм Франка, Лесi Українки, Шевченка ще
декого – це теж якийсь рiвень українськости. На картах
можна вiдобразити те, що вимiрюється кiлькiсно.

Зрештою, про елiти. Справдi менi також, як i Вам, не
подобається, коли нашi теперiшнiй i колишнiй Прези-
денти спекулюють на рахунок того, що, мовляв, поста-
вив якогось телепня, вибачте, бо в нас елiти немає. З
одного боку, полiтична елiта – це правлячий клас. Дех-
то замiняє цi термiни, щоб не було двозначности в са-
мому словi елiта. Виникає питання, чи в нас полiтична
елiта слабка, тому що в нас немає доступу до неї з ни-
зiв суспiльства, з iнших елiтарних кiл чи з iнших ре¶iо-
нiв, крiм Днiпропетровської областi, чи ми просто такi
бiднi на людей, здатних впровадити справи в державi?
Елiти є рiзнi. Я належу до викладацької, чи наукової елi-
ти. Є елiта вiйськова, є елiта художня, а є елiта полiтич-
на. І теоретик полiтичних елiт iталiєць Моска (вiн їх на-
зивав, правда, не елiтою, а правлячим класом) казав,
що сюди належать усi, хто здатний керувати державою.
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Î¥ÒÚÒ¸ÍÓ„Ó ÂÚÓÒÛ. ñ¥Í‡‚Ó, ÔÓÚÂ, ˘Ó Ì‡‚¥Ú¸ Û ˆ¥È ‚ÂÎ¸-
ÏË ‰‚ÓÁÌ‡˜Ì¥È ÒËÚÛ‡ˆ¥ª êÓÒ¥fl, Ì‡ ÔÂ‚ÂÎËÍËÈ ÔÓ‰Ë‚
ÒÍÂÔÚËÍ¥‚, ‡Ê Ì¥flÍ ÌÂ ‚¥‰ÏÓ‚ÎflπÚ¸Òfl ·ÛÚË ÙÂ‰Â‡ÚË‚-
ÌÓ˛ ‰ÂÊ‡‚Ó˛. ç‡‚Ô‡ÍË, ÙÂ‰Â‡Î¥ÒÚÒ¸Í‡ ¥‰Âfl Ï¥ˆÌÓ
ÛÚ‚Â‰ËÎ‡Òfl ‚ ¯ÂÂÁ¥ ÚËı ÒÛÒÔ¥Î¸ÌÓ-ÔÓÎ¥ÚË˜ÌËı ¥‰Â‡-
Î¥‚, flÍ¥ ÔÓ‰¥Îfl˛Ú¸Òfl ÔÂÂ‚‡ÊÌÓ˛ ·¥Î¸¯¥ÒÚ˛ ÔÓÎ¥ÚËÍ¥‚
Ï‡ÈÊÂ ÛÒ¥ı Ì‡ÔflÏÍ¥‚.

è‡„ÌÂÌÌfl ·ÛÚË ÙÂ‰Â‡ˆ¥π˛ ‚ ÔÓπ‰Ì‡ÌÌ¥ Á ÌÂÏÓÊ-
ÎË‚¥ÒÚ˛ ‰Ó·ËÚËÒfl ˆ¸Ó„Ó Ó‰ÌÓ˜‡ÒÌÓ ÁÛÏÓ‚ËÎË Ì‡Ó-
‰ÊÂÌÌfl ‚ êÓÒ¥ª ÌÂÔÓ‚ÌÓˆ¥ÌÌËı ¥ ÔÓÎÓ‚ËÌ˜‡ÚËı ÙÓÏ
ÙÂ‰Â‡Î¥ÁÏÛ, flÍËÏË, Ï‡·ÛÚ¸, Ì‡Ï ¥ ‰Ó‚Â‰ÂÚ¸Òfl ‚‰Ó-
‚ÓÎ¸ÌflÚËÒfl Û Ì‡È·ÎËÊ˜ÓÏÛ Ï‡È·ÛÚÌ¸ÓÏÛ. í‡ ÌÂ ·Û-
‰ÂÏÓ ‡Ê Ú‡Í Ô‡Î‡ÚË Ò‡ÏÓÁÌÂ‚‡„Ó˛: ‡‰ÊÂ Á ÙÂ‰Â‡-
Î¥ÒÚÒ¸ÍÓª ÚÓ˜ÍË ÁÓÛ Ì‡‚¥Ú¸ ÌËÌ¥¯Ì¥È «ÔÓÏ¥ÊÌËÈ» ÒÚ‡Ì
Ì‡·‡„‡ÚÓ Í‡˘ËÈ Á‡ Ú¥ „¥·Ë‰Ì¥ ‰ÂÊ‡‚Ì¥ ÍÓÌÒÚÛÍˆ¥ª,
Á‡ ‰ÓÔÓÏÓ„Ó˛ flÍËı Ì‡ˆ¥ÓÌ‡Î¸ÌÂ ÔËÚ‡ÌÌfl ‚Ë¥¯Û‚‡ÎË
ÒÔ‡‰ÍÓπÏˆ¥ ãÂÌ¥Ì‡. ÉÓÎÓ‚ÌÂ ÔÓÎfl„‡π ‚ ÚÓÏÛ, ˘Ó Ò¸Ó-
„Ó‰Ì¥ ÓÒ¥ÈÒ¸Í¥ Â∂¥ÓÌË ¥ ñÂÌÚ Ì‡Â¯Ú¥ Ì‡ÒÔ‡‚‰¥ ‚˜‡Ú¸-
Òfl ‰ÓÏÓ‚ÎflÚËÒfl Ó‰ËÌ Á Ó‰ÌËÏ. éÒÚ‡ÌÌ¥Ï ˜‡ÒÓÏ, flÍ
Á‡ÁÌ‡˜‡π ê.ë‡Í‚‡, «Á‡ ‚ËÌflÚÍÓÏ óÂ˜Ì¥, ‰ÓÒfl„ÌÂÌÌfl ·‡-
Î‡ÌÒÛ Ï¥Ê ˆÂÌÚÓÏ ¥ Ï¥ÒˆÂ‚ËÏË ‚Î‡ÒÚflÏË Á‰¥ÈÒÌ˛‚‡-
ÎÓÒfl ¯ÎflıÓÏ ÔÂÂ„Ó‚Ó¥‚, Û„Ó‰, ‚Á‡πÏÌËı ÍÓÏÔÓÏ¥-
Ò¥‚ ¥ ÔÓÒÚÛÔÓÍ – ÍÓÓÚ¯Â Í‡ÊÛ˜Ë, ‰ÓÒËÚ¸ ‰Ë‚ÌÓ„Ó, ‡ÎÂ
fl‚ÌÓ ÔÓÎ¥ÚË˜ÌÓ„Ó ÔÓˆÂÒÛ» [ë‡Í‚‡ 1999: 7]. ì ÚÓÚ‡Î¥-

Ú‡ÌÓÏÛ ÒÛÒÔ¥Î¸ÒÚ‚¥ ‚ ̂ ¸ÓÏÛ ÌÂ ·ÛÎÓ Ì‡ÈÏÂÌ¯Óª ÌÂÓ·-
ı¥‰ÌÓÒÚË. áÓÁÛÏ¥ÎÓ, ˘Ó ‚ÌÛÚ¥¯Ì¸Ó‰ÂÊ‡‚ÌËÈ ‰¥‡ÎÓ„
Ï‡π ‚Âı¥‚ÍÓ‚ËÈ ı‡‡ÍÚÂ: Ò‡ÏÓÛÔ‡‚Î¥ÌÒ¸Í¥ Ì‡‚Ë˜ÍË
ÔÂÂ·Û‚‡˛Ú¸ Û Á‡Ó‰ÍÓ‚ÓÏÛ ÒÚ‡Ì¥, ˜ÂÂÁ ˘Ó ÚÓ„ ¥‰Â
Á‡ Á‡˜ËÌÂÌËÏË ‰‚ÂËÏ‡, ·ÂÁ Á‡È‚Ó„Ó ÓÁ„ÓÎÓÒÛ ¥ „Ó-
Ï‡‰Ò¸ÍÓ„Ó ÍÓÌÚÓÎ˛. ÄÎÂ, ÔÓ‚ÚÓËÏÓ, ÔËÌˆËÔÓ‚ËÏ
π ÚÂ, ˘Ó ‚ 1990-¥ ÓÍË ÒÍÎ‡‰ÌËÈ ¥ ÌÂÓ·ı¥‰ÌËÈ ÔÂÂ„Ó-
‚ÓÌËÈ ÔÓˆÂÒ ÔÓ˜‡‚Òfl, ˘Ó åÓÒÍ‚‡ È Â∂¥ÓÌË ‚ËÒÚÛ-
Ô‡ÎË Û Ì¸ÓÏÛ ‚ ÓÎ¥ Ô‡ÚÌÂ¥‚, ˘Ó ÒÛ·Ó‰ËÌ‡ˆ¥˛ ‚Ë-
Ú¥ÒÌflÎ‡ ÍÓÓ‰ËÌ‡ˆ¥fl.

ç‡ ÒıËÎ¥ πÎ¸ˆËÌÒ¸ÍÓ„Ó Ô‡‚Î¥ÌÌfl ‰ÂflÍ¥ ‰ÓÒÎ¥‰ÌËÍË
‚‚‡Ê‡ÎË, ˘Ó ÒÔ‡‚‡ Á‡È¯Î‡ Ì‡‰ÚÓ ‰‡ÎÂÍÓ, ˘Ó ¥‚-
ÌÓÔ‡‚Ì¥ÒÚ¸ «ÎÎπÚ¸Òfl ˜ÂÂÁ Í‡È», ·Ó «ñÂÌÚÛ, flÍËÈ
·Ë ‚Ë‡Ê‡‚ Á‡„‡Î¸ÌÓ‰ÂÊ‡‚ÌÛ ‚ÓÎ˛, ‚ êÓÒ¥ª ÌÂÏ‡π».
á‡Ï¥ÒÚ¸ Ì¸Ó„Ó, flÍ ÒÚ‚Â‰ÊÛ‚‡ÎÓÒfl, «π ñÂÌÚ, flÍËÈ ÔÂ‰-
ÒÚ‡‚Îflπ Ò‡Ï ÒÂ·Â ¥ Á‡‡‰Ë Ò‡ÏÓÁ·ÂÂÊÂÌÌfl ‚ÒÚÛÔ‡π Û
‰Ó„Ó‚¥Ì¥ ‚¥‰ÌÓÒËÌË Á ̃ ‡ÒÚËÌ‡ÏË ÚÓ„Ó ̂ ¥ÎÓ„Ó, ̃ Ëª ÒÔ¥Î¸Ì¥
¥ÌÚÂÂÒË ‚¥Ì ÔÓÍÎËÍ‡ÌËÈ ‚¥‰ÒÚÓ˛‚‡ÚË»[äÎflÏÍËÌ, òÂ‚-
ˆÓ‚‡ 199: 57]. í‡Í¥ ‰ÓÍÓË, ·ÂÁÒÛÏÌ¥‚ÌÓ, ·‡„‡ÚÓ ‚ ˜ÓÏÛ
ÒÔ‡‚Â‰ÎË‚¥. í‡ ˆÂ ÌÂ ÔËÏÂÌ¯Ûπ ÓÎ¥ Á‡ÁÌ‡˜ÂÌÓ„Ó
‚Ë˘Â ÙÛÌ‰‡ÏÂÌÚ‡Î¸ÌÓ„Ó (¥ ·ÂÁÔÂÂ˜ÌÓ ÙÂ‰Â‡Î¥ÒÚÒ¸ÍÓ-
„Ó Á‡ Ò‚ÓªÏ ÁÏ¥ÒÚÓÏ) ÁÛ¯ÂÌÌfl: ‚ ÓÒÚ‡ÌÌ¥ ÓÍË åÓÒÍ‚‡
·ÛÎ‡ ÁÏÛ¯ÂÌ‡ ÓÒ‚Ó˛‚‡ÚË ÌÓ‚Û ‰Îfl ÒÂ·Â Ì‡ÛÍÛ ÔÂÂ-
ÍÓÌÛ‚‡ÚË. ß, ÒıÓÊÂ, ˆ¥ Ì‡‚Ë˜ÍË ÒÚ‡ÌÛÚ¸ Û ÔË„Ó‰¥ È Ì‡-

Здатний – належить, не здатний – не належить. Я до
неї належити не можу, бо я не здатна. Я владою не вмiю
володiти i не бажаю. Елiти є рiзнi, i який рiвень суспiль-
ства, такий рiвень елiт. Вiдстале суспiльство не може
мати надто розвинених елiт. Але тут i кiлькiсть, i якiсть
важлива. І що б ми не говорили, як би ми не дивилися
на Україну, все одно, – елiтарний прошарок у неї зама-
лий.

Т.Возняк: Запрошую Вас продовжити розмову, бо
думаю, що ми не вичерпали цiєї теми.

УКРАЇНСЬКИЙ
ФЕДЕРАЛІЗМ:

ПОЛІТИЧНІ
АСПЕКТИ
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‰‡Î¥, ÌÂÁ‚‡Ê‡˛˜Ë Ì‡ «ÔÓ‚ÁÛ˜ËÈ» ‰ÂÏÓÌÚ‡Ê ‚Ë·Û‰Û-
‚‡ÌÓ„Ó ∏Î¸ˆËÌËÏ ÔÓÎ¥ÚË˜ÌÓ„Ó ÂÊËÏÛ, Á‡ÔÓ‚‡‰ÊÂÌÌfl
ÙÂ‰Â‡Î¸ÌËı ÓÍÛ„¥‚, ÂÙÓÏÛ ê‡‰Ë îÂ‰Â‡ˆ¥ª, ÒÚ‚Ó-
ÂÌÌfl ÑÂÊ‡‚ÌÓª ê‡‰Ë Ú‡ ¥Ì¯¥ ‡‰Ï¥Ì¥ÒÚ‡ÚË‚Ì¥ ÌÓ‚‡ˆ¥ª.

üÍ ÒÔ‡‚Â‰ÎË‚Ó ÍÓÌÒÚ‡ÚÛπ ë‡Í‚‡, Á‡‡Á «ÔÓˆÂÒ
‚¥‰ÌÓÒËÌ Ï¥Ê ˆÂÌÚÓÏ ¥ Â∂¥ÓÌ‡ÏË „ÓÎÓ‚ÌËÏ ˜ËÌÓÏ
ÒÍÂÓ‚ÛπÚ¸Òfl ÂÎ¥Ú‡ÏË ¥ Á‰Â·¥Î¸¯Ó„Ó ‚ ¥ÌÚÂÂÒ‡ı ÂÎ¥Ú»
[ë‡Í‚‡ 1999: 7]. ÄÎÂ ̆ Ó ÒÚÓÒÛπÚ¸Òfl ÂÎ¥Ú‡ÌÓ„Ó ı‡‡ÍÚÂ-
Û Û„Ó‰ ¥ ÍÓÌˆÂÒ¥È, flÍ¥ ÌËÌ¥ ÛÍÎ‡‰‡˛Ú¸Òfl, ÚÓ ‚ ˆ¸ÓÏÛ
ÒÂÌÒ¥ ÏË ÌÂ Ó‰Ì¥. ä‡Ì‡‰Ò¸ÍÓÏÛ ‰ÓÒÎ¥‰ÌËÍÓ‚¥ ÇÓÚÚÒÛ Ì‡-
ÎÂÊËÚ¸ ˜Û‰Ó‚ËÈ ÚÂÏ¥Ì «‚ËÍÓÌ‡‚˜ËÈ ÙÂ‰Â‡Î¥ÁÏ»
(executive federalism), flÍËÈ ‚Ë‰‡πÚ¸Òfl ‡ÍÚÛ‡Î¸ÌËÏ ¥ ‰Îfl
êÓÒ¥ª8.  ÑÓÒ‚¥‰ ä‡Ì‡‰Ë ̂ ¥Í‡‚ËÈ Ì‡Ò‡ÏÔÂÂ‰ ÚËÏ, ̆ Ó Ú‡Ï,
flÍ ¥ ‚ Ì‡Ò, ÔÓ·Û‰Ó‚‡ ÙÂ‰Â‡ˆ¥ª È¯Î‡ Á„ÓË: Í‡ªÌ‡
ÒÚ‚Ó˛‚‡Î‡Òfl ‚ ÂÁÛÎ¸Ú‡Ú¥ ‰Ó„Ó‚ÓÛ ÔÓÎ¥ÚË˜ÌËı ÂÎ¥Ú, ‡
ÔÛ·Î¥Í‡ ÌÂ ·‡Î‡ Û˜‡ÒÚË ‚ Ó·„Ó‚ÓÂÌÌ¥ Ì‡‚¥Ú¸ ÔËÚ‡ÌÌfl
ÔÓ ‰Óˆ¥Î¸Ì¥ÒÚ¸ ÌÓ‚Ó„Ó ÔÓÎ¥ÚË˜ÌÓ„Ó ÛÚ‚ÓÂÌÌfl. Ç Â-
ÁÛÎ¸Ú‡Ú¥ Ì‡ Ò‚¥Ú Á’fl‚ËÎ‡Òfl ÙÂ‰Â‡ÚË‚Ì‡ ‰ÂÊ‡‚‡ Á flÒ-
Í‡‚Ó ‚Ë‡ÊÂÌËÏË ÛÌ¥Ú‡ÌËÏË ËÒ‡ÏË, flÍ‡ ÔÓ Ô‡‚Û
‚‚‡Ê‡πÚ¸Òfl «Ó‰Ì¥π˛ Á Ì‡ÈˆÂÌÚ‡Î¥ÁÓ‚‡Ì¥¯Ëı ÙÂ‰Â‡-
ˆ¥È ÒÛ˜‡ÒÌÓ„Ó Ò‚¥ÚÛ» [Watts 1997: 108]. ÑÓÒ¥ ÓÒÌÓ‚ÌËÏ
ÏÂÚÓ‰ÓÏ ‚Â„ÛÎ˛‚‡ÌÌfl ÒÔ¥ÌËı ÔËÚ‡Ì¸, flÍ¥ ‚ËÌËÍ‡-
˛Ú¸ Ï¥Ê éÚÚ‡‚Ó˛ ¥ ÔÓ‚¥Ìˆ¥flÏË, Á‡ÎË¯‡˛Ú¸Òfl ÍÛÎÛ‡Ì¥
‰ÓÏÓ‚ÎÂÌÓÒÚ¥, ˘Ó ‚ËÓ·Îfl˛Ú¸Òfl Ì‡ ÔÓÒÚ¥ÈÌÓ ‰¥˛˜¥È

ÍÓÌÙÂÂÌˆ¥ª ÔÂÏ’π-Ï¥Ì¥ÒÚ¥‚ – Û ÒÚ¥Ì‡ı Á‡ÍËÚÓ„Ó
ÍÎÛ·Û, ˜ÎÂÌ‡ÏË flÍÓ„Ó π „Î‡‚‡ Í‡Ì‡‰Ò¸ÍÓ„Ó Ûfl‰Û Ú‡
ÍÂ¥‚ÌËÍË ÔÓ‚¥Ìˆ¥È. ïÓ˜‡ ‚ ÓÒÚ‡ÌÌ¥ ÓÍË Ú‡Í‡ Ô‡ÍÚË-
Í‡ ÔËÌÂÒÎ‡ ä‡Ì‡‰¥ ÌÂÏ‡ÎÓ ÍÓËÒÚË, ªª ÒÔ‡‚Â‰ÎË‚Ó
ÍËÚËÍÛ˛Ú¸ Á‡ ÌÂ‰ÓÒÚ‡ÚÌ˛ ‰ÂÏÓÍ‡ÚË˜Ì¥ÒÚ¸. ÉÓÎÓ‚Ì‡
ÔÓ·ÎÂÏ‡ ÔÓÎfl„‡π ‚ ÚÓÏÛ, ̆ Ó ÒÚÛÍÚÛ‡, ‚ ‡ÏÍ‡ı flÍÓª
‚Â‰ÂÚ¸Òfl ‰¥‡ÎÓ„, Ï‡π ‰ÓÒËÚ¸ ÓÁÔÎË‚˜‡ÚËÈ Ô‡‚Ó‚ËÈ
Ú‡ ¥ÌÒÚËÚÛˆ¥ÓÌ‡Î¸ÌËÈ ÒÚ‡ÚÛÒ. «áÛÒÚ¥˜¥ „Î‡‚ ‚ËÍÓÌ‡‚˜Óª
‚Î‡‰Ë ‰ÓÒ¥ Á‡ÎË¯‡˛Ú¸Òfl ÔÓÎ¥ÚË˜ÌÓ˛ ÍÓÌ‚ÂÌˆ¥π˛, ‡ ÌÂ
˛Ë‰Ë˜ÌÓ˛ ÌÓÏÓ˛» [Watts 1997: 83], ‚ ÂÁÛÎ¸Ú‡Ú¥
˜Ó„Ó Ú‚Â‰Ó ‚ÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌËı Ô‡‚ËÎ „Ë ÔÓÒÚÓ ÌÂÏ‡π,
‡ ÁÌ‡˜ËÚ¸, ÌÂÏ‡π ¥ Á‡„‡Î¸ÌÓÓ·Ó‚’flÁÍÓ‚Ëı ¥¯ÂÌ¸.

ëÂ¥fl ‰‚ÓÒÚÓÓÌÌ¥ı ‰Ó„Ó‚Ó¥‚, ÛÍÎ‡‰ÂÌËı Ï¥Ê Ó-
Ò¥ÈÒ¸ÍËÏ ÙÂ‰Â‡Î¸ÌËÏ ñÂÌÚÓÏ ¥ ÒÛ·’πÍÚ‡ÏË îÂ‰Â-
‡ˆ¥ª, ‰ÓÁ‚ÓÎflπ ÔËÔÛÒÚËÚË, ˘Ó ‚ ÓÒÚ‡ÌÌ¥ ÓÍË êÓÒ¥fl
ÓÒ‚Ó˛‚‡Î‡ ‚Î‡ÒÌÛ ÏÓ‰ÂÎ¸ «‚ËÍÓÌ‡‚˜Ó„Ó ÙÂ‰Â‡Î¥Á-
ÏÛ». é˜Â‚Ë‰ÌÓ, Û ÚËı Ó·ÒÚ‡‚ËÌ‡ı «Ï¥Òˆfl ¥ ˜‡ÒÛ», flÍ¥
ÒÍÎ‡ÎËÒfl Ô¥ÒÎfl Í‡ıÛ ÍÓÏÛÌ¥ÁÏÛ, Ú‡ÍËÈ ‚‡¥‡ÌÚ ÙÂ‰Â-
‡ÚË‚ÌÓ„Ó ‰¥‡ÎÓ„Û fl‚Îfl‚ ÒÓ·Ó˛ Ï‡ÍÒËÏÛÏ ‰ÓÒÚÛÔÌÓ-
„Ó ‰Îfl êî, ıÓ˜‡ Ì‡‚¥Ú¸ ˆfl ÔÓÎÓ‚ËÌ˜‡Ú‡ ¥ ÌÂ Ì‡‰ÚÓ ‰Â-
ÏÓÍ‡ÚË˜Ì‡ ÏÓ‰ÂÎ¸ Û Ì‡Ò ÌÂ ·ÂÁ ‚‡‰. èÓ ˘Ó È‰ÂÚ¸-
Òfl? èÓ-ÔÂ¯Â, «‚ËÍÓÌ‡‚˜ËÈ ÙÂ‰Â‡Î¥ÁÏ», flÍËÈ Ô‡Í-
ÚËÍÛπÚ¸Òfl ‚ ¥Ì¯Ëı ‰ÂÊ‡‚‡ı, ÌÂ ÒÛÔÂÂ˜ËÚ¸ ªıÌ¥Ï ÍÓÌ-
ÒÚËÚÛˆ¥ÈÌËÏ ÛÒÚÓflÏ: ıÓ˜‡ ÍÓÌÙÂÂÌˆ¥ª ÔÂÏ’π-Ï¥Ì¥Ò-
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Ú¥‚, flÍ¥ ÔÓ‚Ó‰flÚ¸Òfl ‚ ä‡Ì‡‰¥ ˜Ë Ä‚ÒÚ‡Î¥ª, ÌÂÔÂÂ‰-
·‡˜ÂÌ¥ ÓÒÌÓ‚ÌËÏË Á‡ÍÓÌ‡ÏË ˆËı Í‡ªÌ, Ì‡ Ú‡ÍËı ÙÓ-
ÛÏ‡ı ÔËÈÏ‡˛Ú¸Òfl Ô‡‚Ó‚¥ ÔÓ ÒÛÚ¥ ¥¯ÂÌÌfl. Ç êÓÒ¥ª Ê
Û ̂ ¥Î¥È ÌËÁˆ¥ Û„Ó‰ ÔÓ ÓÁÏÂÊÛ‚‡ÌÌfl ÔÂ‰ÏÂÚ¥‚ ‚¥‰‡Ì-
Ìfl ¥ ÔÓ‚ÌÓ‚‡ÊÂÌ¸, ÍÓÚ¥ Ì‡Ó‰ËÎËÒ¸ Û ÂÁÛÎ¸Ú‡Ú¥ ÁÏÓ-
‚Ë ÙÂ‰Â‡Î¸ÌÓª Ú‡ Â∂¥ÓÌ‡Î¸ÌÓª ÂÎ¥Ú, ÔÓÛ¯ÛπÚ¸Òfl ÍÓÌ-
ÒÚËÚÛˆ¥ÈÌËÈ ÔËÌˆËÔ ¥‚ÌÓÔ‡‚ÌÓÒÚË ÒÛ·’πÍÚ¥‚ îÂ‰Â-
‡ˆ¥ª [‰ÂÚ‡Î¸Ì¥¯Â ‰Ë‚.: ÄËÌËÌ 1997]. ç‡‚¥Ú¸ Á‡‡Á, ÍÓÎË
‰Ó„Ó‚¥ÌËÈ ÔÓˆÂÒ Á‡ÒÚÓÔÓË‚Òfl, ÍÛÎÛ‡Ì¥ Û„Ó‰Ë åÓÒ-
Í‚Ë Á Â∂¥ÓÌ‡Î¸ÌËÏ Ì‡˜‡Î¸ÒÚ‚ÓÏ, flÍ ¥ ‡Ì¥¯Â, ∂ÛÌÚÛ-
˛Ú¸Òfl Ì‡ «ÔÂÙÂÂÌˆ¥flı», «ÓÒÓ·ÎË‚Ëı ÂÊËÏ‡ı» ¥
«‚ËÌflÚÍ‡ı», flÍ¥ Ï‡˛Ú¸ ÔÓÎ¥ÚË˜Ì¥ ÔËıÓ‚‡Ì¥ ÔË˜ËÌË.
èÓ-‰Û„Â, «‚ËÍÓÌ‡‚˜ËÈ ÙÂ‰Â‡Î¥ÁÏ» ÂÙÂÍÚË‚ÌÓ Ô‡-
ˆ˛π ÎË¯Â ‚ ÚÓÏÛ ÔÓÎ¥ÚË˜ÌÓÏÛ ÒÂÂ‰Ó‚Ë˘¥, ‰Â ÒËÎ¸-
ÌËÏË π Ô‡Î‡ÏÂÌÚÒ¸Í¥ Ú‡‰Ëˆ¥ª, – ÌÂ ‚ËÔ‡‰ÍÓ‚Ó ‰‡Ì‡
ÒËÒÚÂÏ‡ Ì‡ÈÍ‡˘Â ÔËÊËÎ‡Òfl ‚ ‡Ì„ÎÓÒ‡ÍÒÓÌÒ¸ÍËı Í‡-
ªÌ‡ı. ÇÂÒÚÏ¥ÌÒÚÂÒ¸Í‡ ÏÓ‰ÂÎ¸ ‰ÂÏÓÍ‡Ú¥ª ‰ËÍÚÛπ ÊÓ-
ÒÚÍ¥ ‡ÏÍË, ‚ flÍËı ‚ËÏÛ¯ÂÌ¥ ‰¥flÚË ÂÎ¥ÚË: ˆÂ ‚ÂÎ¸ÏË
ÂÙÂÍÚË‚ÌËÈ ÍÓÌÚÓÎ¸ÌËÈ ÏÂı‡Ì¥ÁÏ, flÍËÈ ÌÂ ‰ÓÁ‚Ó-
Îflπ Ì‡ˆ¥ÓÌ‡Î¸ÌËÏ Î¥‰Â‡Ï ÛÍÎ‡‰‡ÚË Û„Ó‰Ë Ì‡ ¯ÍÓ‰Û
ÒÛÒÔ¥Î¸ÒÚ‚Û ¥ Í‡ªÌ¥. Ç ÒÛ˜‡ÒÌ¥È êÓÒ¥ª Ú‡ÍËı ÒÚËÏÛ‚‡˜¥‚,
Ì‡ Ê‡Î¸, ÌÂÏ‡π. èÂ‰ÒÚ‡‚ÌËˆ¸Í¥ Ó„‡ÌË ÛÒÛÌÂÌ¥ ‚¥‰
‰Ó„Ó‚¥ÌÓ„Ó ÔÓˆÂÒÛ flÍ Ì‡ ÙÂ‰Â‡Î¸ÌÓÏÛ, Ú‡Í ¥ Ì‡
Â∂¥ÓÌ‡Î¸ÌÓÏÛ ¥‚Ì¥, ¥ ‚Ò¥ ÒÔÓ·Ë Á‡ÎÛ˜ËÚË ªı ‰Ó Ô‡Í-

ÚËÍË «‚ËÍÓÌ‡‚˜Ó„Ó ÙÂ‰Â‡Î¥ÁÏÛ» ‰ÓÌËÌ¥ ÌÂ Û‚¥Ì˜‡ÎË-
Òfl ÛÒÔ¥ıÓÏ. ç‡Â¯Ú¥, Û êî π Ì‡‰Á‚Ë˜‡ÈÌÓ ÒÎ‡·ÍËÏË
¥ÌÒÚËÚÛÚË „ÓÏ‡‰flÌÒ¸ÍÓ„Ó ÒÛÒÔ¥Î¸ÒÚ‚‡, ÔÓÍÎËÍ‡Ì¥ ‚¥‚-
ÌÓ‚‡ÊÛ‚‡ÚË ‰ÂÊ‡‚Û. ë‚Ó„Ó ˜‡ÒÛ Á„Û·Ì‡ ‰Îfl ä‡Ì‡‰Ë
Û„Ó‰‡ ÔÓ Ì‡‰‡ÌÌfl Ù‡ÌÍÓÏÓ‚ÌÓÏÛ ä‚Â·ÂÍÓ‚¥ «ÓÒÓ·-
ÎË‚Ó„Ó ÒÚ‡ÚÛÒÛ» ‚ ‡ÏÍ‡ı Í‡Ì‡‰Ò¸ÍÓª ÙÂ‰Â‡ˆ¥ª, Ô¥‰-
ÔËÒ‡Ì‡ Ì‡ ÓÁÂ¥ å¥˜ ÔÂÏ’π-Ï¥Ì¥ÒÚÓÏ ¥ „Î‡‚‡ÏË ÔÓ-
‚¥Ìˆ¥ÈÌËı Ûfl‰¥‚, ÌÂ ·ÛÎ‡ Â‡Î¥ÁÓ‚‡Ì‡ ÎË¯Â Á‡‚‰flÍË
·ÛıÎË‚ËÏ ÔÓÚÂÒÚ‡Ï „ÓÏ‡‰Ò¸ÍÓÒÚË [‰ÂÚ‡Î¸Ì¥¯Â ‰Ë‚.
Johnson 1994]. Ç êÓÒ¥ª, ‰Â Ì‡‚¥Ú¸ Ï¥ÒˆÂ‚Â Ò‡ÏÓÛÔ‡‚Î¥Ì-
Ìfl – Ò‡Ï‡ ˆËÚ‡‰ÂÎ¸ „ÓÏ‡‰flÌÒ¸ÍÓÒÚË! – Ú‡‰Ëˆ¥ÈÌÓ
‚‚‡Ê‡ÎÓÒfl ¥ÁÌÓ‚Ë‰ÓÏ «„ÓÒÛ‰‡Â‚Óª ÒÎÛÊ·Ë»9 , ‡ „Ó-
Ï‡‰Ò¸Í¥ Ó·’π‰Ì‡ÌÌfl flÍ ‰Ó, Ú‡Í ¥ Ô¥ÒÎfl ÍÓÏÛÌ¥ÁÏÛ ˜¥ÚÍÓ
ÁÌ‡ÎË ÏÂÊ¥ ‚Î‡ÒÌÓª Ò‚Ó·Ó‰Ë, ÔÓ Ú‡ÍÂ Ì‡‚¥Ú¸ ÔÓÏËÒ-
ÎËÚË ÌÂ ÏÓÊÌ‡.

«ÇËÍÓÌ‡‚˜ËÈ ÙÂ‰Â‡Î¥ÁÏ» Û ÈÓ„Ó ÓÒ¥ÈÒ¸Í¥È ‚ÂÒ¥ª
‰ÓÁ‚ÓÎflπ ÍÂÛ˛˜ËÏ ÂÎ¥Ú‡Ï Í‡ªÌË ‚ÂÒÚË ÚÓ„ Á ÍÎ˛˜Ó-
‚Ëı ÔËÚ‡Ì¸ Ì‡ˆ¥ÓÌ‡Î¸ÌÓª ÔÓÎ¥ÚËÍË: (‡) ÌÂ Á‚ÂÚ‡˛˜Ë
ÓÒÓ·ÎË‚Óª Û‚‡„Ë Ì‡ ÍÓÌÒÚËÚÛˆ¥˛; (·) ‚¥‰ÒÛÌÛ‚¯Ë Ì‡
Á‡‰Ì¥È ÔÎ‡Ì ÔÂ‰ÒÚ‡‚ÌËˆ¸Í¥ Ó„‡ÌË ‚Î‡‰Ë; (‚) ÌÂ ‚¥‰-
˜Û‚‡˛˜Ë ˘ÓÌ‡ÈÏÂÌ¯Ó„Ó ÚËÒÍÛ Á ·ÓÍÛ „ÓÏ‡‰Ò¸ÍÓª
‰ÛÏÍË. ñ¥ÎÍÓÏ ÁÓÁÛÏ¥ÎÓ, Ì‡ÒÍ¥Î¸ÍË ÌÂ·ÂÁÔÂ˜ÌËÏ π
Ú‡ÍËÈ ÒÚ‡Ì ÒÔ‡‚. ä¥Ï ÚÓ„Ó, ÔÓÒÚ‡π ¥Ì¯‡ Ì‡‰Á‚Ë˜‡ÈÌÓ
ÒÂÈÓÁÌ‡ ÔÓ·ÎÂÏ‡ – ÔÓ·ÎÂÏ‡ ÒÛÏ¥ÒÌÓÒÚË ÙÂ‰Â‡-

íÂ, ̆ Ó É‡ÎË˜ËÌ‡ – ̆ ÓÒ¸ ÓÒÓ·ÎË‚Â, ‰Ó‚Ó‰ËÚË ÔÂ‚ÌÓ ̆ Ó
ÌÂ ÚÂ·‡. ÑÓ ÚË‰ˆflÚ¸ ‰Â‚’flÚÓ„Ó ˆfl „ÂÓ„‡Ù¥˜Ì‡ Í‡ªÌ‡
Ï‡Î‡ ÌÂ·‡„‡ÚÓ ÒÔ¥Î¸ÌÓ„Ó Á ÚËÏ, ˘Ó Ì‡Á‚‡ÎË ìÍ‡ªÌÒ¸ÍÓ˛
ëëê. ÑÓ Â˜¥ «‚ÂÎËÍËÈ ¥ÌÚÂ∂‡ÚÓ» ÛÍ‡ªÌÒ¸ÍËı ÁÂÏÂÎ¸
âÓÒËÙ Ç¥ÒÒ‡¥ÓÌÓ‚Ë˜ ëÚ‡Î¥Ì ÚÂÊ Ì¥ÍÓÎË ÓÚÓ Á‡ ìÍ‡ªÌÛ ÌÂ
ÒÔËÈÏ‡‚ – ¥Ì‡Í¯Â ÌÂ «‚¥‰ÍÛÔÓ‚Û‚‡‚» ·Ë Ì‡Ò Û ÔÓÎflÍ¥‚ Á‡
‡ıÛÌÓÍ ÇÓˆÎ‡‚‡ ¥ ôÂˆËÌ‡ flÍ «ÍÓÏÔÂÌÒ‡ˆ¥˛». ÑÂÔÓÚÓ-
‚‡Ì¥ Á¥ Ò‚Óªı Òı¥‰ÌËı ÚÂÂÌ¥‚ Ì¥Ïˆ¥ ˘Â ‰Ó‚„Ó ‚ËÏ‡„‡ÎË, ‡·Ë
ÔÓÎflÍ¥‚ ÔÛÒÚËÎË Ì‡Á‡‰ ‰Ó ã¸‚Ó‚‡, ‡ ªÏ ‚¥‰‰‡ÎË, ˘Ó ªıÌπ.
üÍ˘Ó ıÚÓÒ¸ ̆ Â Ô‡Ï’flÚ‡π, ÚÓ ·ÛÎ‡ ‚ ÏÂÊ‡ı ìÍ‡ªÌÒ¸ÍÓª êëê
¥ ‡‚ÚÓÌÓÏ¥fl, – ÏÓÎ‰‡‚Ò¸Í‡. ÑÓ ìÍ‡ªÌË flÍ Ú‡ÍÓª ‚ÓÌ‡ Ï‡Î‡
˘Â ÏÂÌ¯Â ‚¥‰ÌÓ¯ÂÌÌfl, ‡Ì¥Ê É‡ÎË˜ËÌ‡, ‡ÎÂ – ‡ÈÓÌÛ‚‡Ì-
Ìfl ¥ ‡‰Ï¥Ì¥ÒÚ‡ÚË‚Ì‡ ÒıÂÏ‡ ‚ ëÓ‚πˆ¸ÍÓÏÛ ëÓ˛Á¥ ÎË¯Â ÒËÏ-
‚ÓÎ¥˜ÌÓ ‰ÓÚËÏÛ‚‡Î‡Òfl Ì‡ˆ¥ÓÌ‡Î¸ÌÓ„Ó ̃ ËÌÌËÍ‡ – ÔÂÂ‰Ó‚-
Ò¥Ï ‚ ÓÒÌÓ‚Û ·ÛÎÓ ÔÓÍÎ‡‰ÂÌÓ Ù‡ÍÚÓ ‚ËÓ·ÌËˆÚ‚‡. ß flÍ·Ë
åÓÎ‰‡‚¥˛ ÌÂ ÔÂÂÈÏÂÌÛ‚‡ÎË Ô¥ÁÌ¥¯Â Û ëëê, ÏÓÊÂ ·Ë ÌÂ
·ÛÎÓ Ú‡Ï Ì¥flÍÓ„Ó èË‰Ì¥ÒÚÓ‚’fl. Ä flÍ·Ë Á Ì‡Ò ÁÓ·ËÎË É‡-
ÎËˆ¸ÍÛ ‡‚ÚÓÌÓÏÌÛ ÒÓ‚πˆ¸ÍÛ ÒÓˆ¥‡Î¥ÒÚË˜ÌÛ ÂÒÔÛ·Î¥ÍÛ, ÚÓ
ÏË ÏÓÊÂ ·ÛÎË · ÚÂÔÂ «ÍÛÚ¥¯ËÏË» Á‡ äËÏ. ÄÎÂ ‚ÒÂ ÒÚ‡-
ÎÓÒfl ¥Ì‡Í¯Â, ıÓ˜‡ ÔÓ „‡ÎËˆ¸ÍÛ ÓÍÂÏ¥¯Ì¥ÒÚ¸ ÏË „Ó‚ÓË-
ÏÓ ¥ ‰ÓÒ¥, ÎË¯Â ÒÂÌÚËÏÂÌÚË ‰Ó «ÇÂÎËÍÓª ìÍ‡ªÌË» ÌÂ ‰ÓÁ-
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‚ÓÎfl˛Ú¸ „Ó‚ÓËÚË ÔÓ ÒÂÔ‡‡ˆ¥˛. ÄÎÂ ÔÓ ÙÂ‰Â‡Î¥ÁÏ „Ó-
‚ÓËÚË – ˆÂ ÏÓ‰ÌÓ… Á‡·Û‚‡˛˜Ë, Á‚Ë˜‡ÈÌÓ, ÔÓ ÚÂ, ˘Ó flÍ
·Ë ÏË ÌÂ ÔÂÂÍÓ˛‚‡ÎË Ó·Î‡ÒÚË ¥ ‡ÈÓÌË, ÒÍ¥Î¸ÍË Ï¥ÒÚ Ó·-
Î‡ÒÌÓ„Ó, ‡ÈÓÌÌÓ„Ó Ô¥‰ÔÓfl‰ÍÛ‚‡ÌÌfl ÌÂ ÒÚ‚Ó˛‚‡ÎË, ̂ Â ÌÂ
‰‡ÒÚ¸ ÊÓ‰ÌËı ÔÓÁËÚË‚ÌËı ÂÁÛÎ Ú̧‡Ú¥‚, ‰ÓÔÓÍË ÌÂ ·Û‰Â ‚ËÁ-
Ì‡˜ÂÌÓ ÍËÚÂ¥È ÚÂËÚÓ¥‡Î¸ÌÓª Ó„‡Ì¥Á‡ˆ¥ª. íÛÚ ÏË ÓÁ„Îfl-
ÌÂÏÓ Ó‰ËÌ ¥Á ˜ËÌÌËÍ¥‚, flÍËÈ ÒÛÚÚπ‚Ó ‚ÔÎË‚‡π Ì‡ ÔÓÎ¥ÚË˜Ì¥
Ì‡ÒÚÓª ¥ ÓÁ‚Ë‚‡π ‰ËÒÍÛÒ¥˛ ÔÓ ÚÂËÚÓ¥‡Î¸ÌËÈ ÛÒÚ¥È –
Â∂¥ÓÌ‡Î¸Ì¥ ¥ÌÚÂÂÒË ‡·Ó ÒËÎÛ Â∂¥ÓÌ‡Î¸ÌËı „ÛÔ (ÂÎ¥Ú).

êÖ¢ßéçÄãúçß ßçíÖêÖëà ß íÖêàíéêßÄãúçÄ
éêÉÄçßáÄñßü ÑÖêÜÄÇà
ë‡ÏÂ ÒÎÓ‚Ó «ÙÂ‰Â‡Î¥ÁÏ» ‚ËÍÎËÍ‡π Û ·‡„‡Ú¸Óı Ó·‡-

ÊÂÌËı ˆÂÌÚÓÏ ‡·ÒÓÎ˛ÚÌÓ ÌÂÓ·∂ÛÌÚÓ‚‡Ì¥ Ì‡‰¥ª, Ì¥·ËÚÓ
Ò‡ÏÂ ÙÂ‰Â‡Î¥Á‡ˆ¥fl ‚Ë¥¯ËÚ¸ ÛÒ¥ ÔÓ·ÎÂÏË. ëÍÎ‡‰Ì¥ÒÚ¸ Û
ÚÓÏÛ, ˘Ó Ô¥‰ ‚ËÏÓ„Ó˛ Ì‡‰‡ÌÌfl Â∂¥ÓÌ‡Ï ·¥Î¸¯Ëı Ô‡‚ ˜‡Ò-
ÚÓ ÓÁÛÏ¥πÚ¸Òfl Ò‡ÏÂ ÙÂ‰Â‡Î¥Á‡ˆ¥fl Í‡ªÌË, ‡ ¥Ì¯¥ ‚‡¥‡ÌÚË
‡‰Ï¥Ì¥ÒÚ‡ÚË‚ÌÓª Ó„‡Ì¥Á‡ˆ¥ª Ì‡‚¥Ú¸ ¥ ÌÂ ÔÓ‡ıÓ‚Û˛Ú¸Òfl.
éÒÓ·ÎË‚Ó ˆÂ ı‡‡ÍÚÂÌÂ ‰Îfl ÔÓÒÚ-ÍÓÏÛÌ¥ÒÚË˜ÌËı Í‡ªÌ, ‰Â
Ò‡ÏÂ ÔÓÌflÚÚfl ÛÌ¥Ú‡ËÁÏÛ ˜‡ÒÚÓ ÓÚÓÚÓÊÌ˛πÚ¸Òfl Á ˆÂÌÚ‡-
Î¥ÁÏÓÏ, ‡ ˆÂ, Û Ò‚Ó˛ ˜Â„Û, – Á ‚ËÍÎ˛˜ÌÓ ÌÂ„‡ÚË‚ÌËÏ Ì‡-
‚‡ÌÚ‡ÊÂÌÌflÏ, ˘Ó ÔÓıÓ‰ËÚ¸ ‚¥‰ ÔÎ‡ÌÓ‚ÓÒÚË ÂÍÓÌÓÏ¥ÍË. ÇË-
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Î¥ÒÚÒ¸ÍËı Á‡Ò‡‰ ¥Á ÂÊËÏÓÏ «‰ÂÏÓÍ‡ÚË˜ÌÓª ÏÓÌ‡-
ı¥ª», ÒÙÓÏÓ‚‡ÌËÏ Û êÓÒ¥ª ‚ ÔÂ¥Ó‰ ÔÂÁË‰ÂÌÚÒÚ‚‡
Å.∏Î¸ˆËÌ‡ ¥ Á‡Í¥ÔÎ˛‚‡ÌËÏ Ò¸Ó„Ó‰Ì¥ Ç.èÛÚ¥ÌËÏ10.  ÑÓÒ-
Î¥‰ÌËÍË ‚ÊÂ ÌÂ ‡Á Á‡ÁÌ‡˜‡ÎË, ˘Ó ÔÂÁË‰ÂÌÚÒ¸Í‡
ÙÓÏ‡ Ô‡‚Î¥ÌÌfl ÔÓ„‡ÌÓ ÔÓπ‰ÌÛπÚ¸Òfl Á ÙÂ‰Â‡ÚË‚-
ÌËÏ ‰ÂÊ‡‚ÌËÏ ÛÒÚÓπÏ: ˘Ó ¯Ë¯ËÏË π ÔÓ‚ÌÓ‚‡-
ÊÂÌÌfl èÂÁË‰ÂÌÚ‡, ÚËÏ ·¥Î¸¯Â ÛÌ¥Ú‡ÌËı ËÒ ‚Ëfl‚Îflπ
Ú‡ ˜Ë ¥Ì¯‡ ÙÂ‰Â‡ˆ¥fl. êÓÒ¥fl ÌÂ π ‚ËÌflÚÍÓÏ, Ì‡‚Ô‡ÍË,
‚ÓÌ‡ π Ó‰ÌËÏ Á Ì‡ÈflÒÍ‡‚¥¯Ëı Ô¥‰Ú‚Â‰ÊÂÌ¸ ‰‡ÌÓ„Ó
Ô‡‚ËÎ‡. çÂÓ·ÏÂÊÂÌ‡ ÔÂÁË‰ÂÌÚÒ¸Í‡ ‚Î‡‰‡ ÒÚÓÍ‡Ú
ÔÓÒËÎ˛π Á‡ÁÌ‡˜ÂÌ¥ ‚Ë˘Â ‰ÂÙÂÍÚË «‚ËÍÓÌ‡‚˜Ó„Ó ÙÂ-
‰Â‡Î¥ÁÏÛ», ÓÁÏË‚‡˛˜Ë ‰ÂÏÓÍÚË˜ÌËÈ ÁÏ¥ÒÚ ÙÂ‰Â-
‡ÚË‚ÌÓª ¥‰Âª.

éÚÊÂ, ÏË Ô¥‰¥È¯ÎË ‰Ó ·‡ÁÓ‚Ó„Ó ÔÓÚË¥˜˜fl ÓÒ¥È-
Ò¸ÍÓ„Ó ÙÂ‰Â‡Î¥ÁÏÛ. á Ó‰ÌÓ„Ó ·ÓÍÛ, ÒÔÓ·Ë ‚ËÔÎÂÍ‡-
ÚË ÙÂ‰Â‡ÚË‚ÌÛ ¥‰Â˛ ‚ ÛÏÓ‚‡ı Í‡ÈÌ¸Ó„Ó ‰ÂÙ¥ˆËÚÛ
„ÓÏ‡‰flÌÒ¸ÍËı ˜ÂÒÌÓÚ ¥ ‰ÂÏÓÍ‡ÚË˜ÌÓª ÍÛÎ¸ÚÛË, ÔË
‚¥‰ÒÛÚÌÓÒÚË ÒÛ·ÒÚ‡ÚÛ ÙÂ‰Â‡Î¥ÁÏÛ – ÔÓ‚‡„Ë ‰Ó Î¥·Â-
‡Î¸ÌËı ˆ¥ÌÌÓÒÚÂÈ – Á‡Í¥Ì˜Û˛Ú¸Òfl ˆ¥ÎÍÓÏ ÔÓ„ÌÓÁÓ-
‚‡ÌËÏ ÂÁÛÎ¸Ú‡ÚÓÏ. «ÇËÍÓÌ‡‚˜ËÈ ÙÂ‰Â‡Î¥ÁÏ» Û Ì‡È-
Í‡˘ÓÏÛ ‚ËÔ‡‰ÍÛ fl‚Îflπ ÒÓ·Ó˛ ÔÓÏ¥ÊÌÛ ÒÚ‡‰¥˛, Á‰‡ÚÌÛ
flÍ ÓÁ‚ËÌÛÚË ÙÂ‰Â‡ÚË‚Ì¥ Á‡Ò‡‰Ë, Ú‡Í ¥ ÓÒÚ‡ÚÓ˜ÌÓ Á‡-
Ì‡Ô‡ÒÚËÚË ªı. üÍ ¥ ·Û‰¸-flÍ‡ ÔÂÂı¥‰Ì‡ ÙÓÏ‡, «‚ËÍÓ-
Ì‡‚˜ËÈ ÙÂ‰Â‡Î¥ÁÏ» π ÌÂ‰ÓÒÍÓÌ‡ÎËÏ ¥ ÒÛÔÂÂ˜ÎË‚ËÏ.

ì ‚¥Ú˜ËÁÌflÌËı ÛÏÓ‚‡ı ‰‡Ì‡ ÏÓ‰ÂÎ¸ ‚Á‡πÏÓ‚¥‰ÌÓÒËÌ
Â∂¥ÓÌ¥‚ ¥ ñÂÌÚÛ π ÓÒÓ·ÎË‚Ó ÌÂÔË‚‡·ÎË‚Ó˛, ÔÓÁ‡flÍ
Û‚¥·‡Î‡ ‚ ÒÂ·Â ‚Ò¥ ‚‡‰Ë «ÓÒÚ‡ÌÌ¸Ó„Ó ˆ‡˛‚‡ÌÌfl»:
ÌÂÔÓ‚‡„Û ‰Ó Á‡ÍÓÌÛ, ÁÌÂ‚‡„Û ‰Ó Ì‡Ó‰ÌÓ„Ó ÔÂ‰ÒÚ‡‚-
ÌËˆÚ‚‡, ¥„ÌÓÛ‚‡ÌÌfl „ÓÏ‡‰Ò¸ÍÓª ‰ÛÏÍË. ÄÎÂ, Á ¥Ì¯Ó-
„Ó ·ÓÍÛ, Á‡‰‡ÏÓ ÒÓ·¥ ÔËÚ‡ÌÌfl: ‡ flÍ‡, ‚Î‡ÒÌÂ, ‡Î¸-
ÚÂÌ‡ÚË‚‡? ç¥ Ò¸Ó„Ó‰Ì¥, Ì¥ Á‡‚Ú‡, Ì¥ Ô¥ÒÎflÁ‡‚Ú‡ ÏË,
·ÂÁÛÏÓ‚ÌÓ, ÌÂ ÏÓÊÂÏÓ ÓÁ‡ıÓ‚Û‚‡ÚË Ì‡ ÚÂ, ˘Ó ‡Ì-
ÚËÚÂÁÓ˛ ̂ ¸ÓÏÛ «Ì‡Ô¥‚ÙÂ‰Â‡Î¥ÁÏÓ‚¥» ‚ËÒÚÛÔËÚ¸ ÒÔ‡‚-
ÊÌ¥È, ÚÓ·ÚÓ Á‡Ï¥¯ÂÌËÈ Ì‡ ‰ÂÏÓÍ‡ÚË˜ÌËı, „ÓÏ‡-
‰flÌÒ¸ÍËı, Î¥·Â‡Î¸ÌËı ̂ ¥ÌÌÓÒÚflı ÙÂ‰Â‡Î¥ÁÏ Ô¥‚Ì¥˜ÌÓ-
‡ÏÂËÍ‡ÌÒ¸ÍÓ„Ó ÚËÔÛ. íËÏ˜‡ÒÓÏ Á Ó„Îfl‰Û Ì‡ ̂ ¥ÎÛ ÌËÁÍÛ
‰Ó·Â ‚¥‰ÓÏËı ÓÒÓ·ÎË‚ÓÒÚÂÈ „ÂÓ„‡Ù¥˜ÌÓ„Ó ÔÓÎÓÊÂÌ-
Ìfl, ÂÚÌ¥˜ÌÓ„Ó ÒÍÎ‡‰Û Ì‡ÒÂÎÂÌÌfl, ¥ÒÚÓË˜ÌÓª Ú‡ ÔÓÎ¥ÚË˜-
ÌÓª ÒÔ‡‰ÍÓ‚ÓÒÚË ÙÂ‰Â‡Î¥ÁÏ ‰Îfl êÓÒ¥ª ‚Ë„Îfl‰‡π ÌÂ
ÎË¯Â ÓÔÚËÏ‡Î¸ÌËÏ, ‡ÎÂ È ÌÂÏËÌÛ˜ËÏ ‚Ë·ÓÓÏ.

é˜Â‚Ë‰ÌÓ, „ÓÎÓ‚Ì‡ ÔÓ·ÎÂÏ‡ ÌËÌ¥ ÔÓÎfl„‡π ÌÂ ‚
ÚÓÏÛ, ˘Ó· ÌÂ„‡ÈÌÓ, Ó‰ÌËÏ ÒÚË·ÍÓÏ, ÓÔËÌËÚËÒ¸ Û
«ÒÔ‡‚ÊÌ¥È ÙÂ‰Â‡ˆ¥ª». íÂ, ˘Ó Í‡˘Â, flÍ ‚¥‰ÓÏÓ, π
‚ÓÓ„ÓÏ ıÓÓ¯Ó„Ó; ‡ÎÂ Ê ¥ ÚÂ, ˘Ó „¥¯Â, ÈÓÏÛ ÁÓ‚Ò¥Ï
ÌÂ ‰Û„. üÍ ·ÛÎÓ ÔÓÍ‡Á‡ÌÓ ‚Ë˘Â, ÒÚ‡Ì ÙÂ‰Â‡ÚË‚ÌËı
‚¥‰ÌÓÒËÌ Û Ú¥È ˜Ë ¥Ì¯¥È Í‡ªÌ¥ ‰ÓÒËÚ¸ ÊÓÒÚÍÓ Î¥Ï¥ÚÛ-
πÚ¸Òfl ÔÂÂÏ¥ÌÌËÏË, flÍ¥ ÒÍÎ‡‰‡˛Ú¸ ÔÓÌflÚÚfl «ÔÓÎ¥ÚË˜ÌÓª
ÍÛÎ¸ÚÛË». ëÔÓ·Ë ‚ËÈÚË Á‡ ˆ¥ ‡ÏÍË Á‡Í¥Ì˜Û˛Ú¸Òfl
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ÏÓ„‡ Ê ‰ÂˆÂÌÚ‡Î¥Á‡ˆ¥ª, Û ·¥Î¸¯ËÈ ˜Ë ÏÂÌ¯¥È Ï¥¥, π ÓÁÌ‡-
ÍÓ˛ ‡ÍÚË‚¥Á‡ˆ¥ª Â∂¥ÓÌ‡Î¸ÌËı ¥ÌÚÂÂÒ¥‚ – Û ÔÂ‚ÌËÈ ÏÓÏÂÌÚ
Â∂¥ÓÌ‡Î¸Ì¥ ÂÎ¥ÚË ‰ÓÓÒÚ‡˛Ú¸ ‰Ó ¥‚Ìfl, ÍÓÎË ‚¥‰˜Û‚‡˛Ú¸
ÒËÎÛ Ò‡ÏÓÒÚ¥ÈÌÓ ÛÔ‡‚ÎflÚË ‚¥‰ÔÓ‚¥‰ÌËÏË ÒÙÂ‡ÏË ÔÛ·Î¥˜-
ÌÓ„Ó ÊËÚÚfl. üÍ˘Ó Â∂¥ÓÌ‡Î¸Ì¥ ‚ËÏÓ„Ë Ì‡ÒÔ‡‚‰¥ Ï‡˛Ú¸
‰ÓÒÚ‡ÚÌ¥ Ô¥‰ÒÚ‡‚Ë, ÚÓ ˆÂ ‚Â‰Â ‰Ó ÁÏ¥ÌË ‡‰Ï¥Ì¥ÒÚ‡ÚË‚ÌËı
‚‡ÊÂÎ¥‚ ÛÔ‡‚Î¥ÌÌfl Í‡ªÌÓ˛. á Ô‡ÍÚË˜ÌÓª ÚÓ˜ÍË ÁÓÛ ˆÂ
‚‡ÚÓ ÓÁ„Îfl‰‡ÚË, Á‡‰‡‚¯ËÒ¸ ÔËÚ‡ÌÌflÏ: ˘Ó ÔÓÚ¥·ÌÓ ‰Îfl
Á‡‰Ó‚ÓÎÂÌÌfl ¥ÌÚÂÂÒ¥‚ Â∂¥ÓÌ¥‚ – Í‡‰ËÌ‡Î¸Ì‡ ÁÏ¥Ì‡ ‡‰Ï¥-
Ì¥ÒÚ‡ÚË‚ÌÓ„Ó ÛÒÚÓ˛ ̃ Ë ÔÓÒÚÓ ÏÓ‰ËÙ¥Í‡ˆ¥fl ÔÓÁËˆ¥È Â∂¥-
ÓÌ‡Î¸ÌËı ÂÎ¥Ú Û ‡ÏÍ‡ı ¥ÒÌÛ˛˜Óª ÒËÒÚÂÏË?

ç‡ ‡Á¥ ‚ ìÍ‡ªÌ¥ ÒÔÓÒÚÂ¥„‡πÚ¸Òfl ‚ÒÂ ÊÓÒÚÍ¥¯‡ ‚Â-
ÚËÍ‡Î¥Á‡ˆ¥fl ‚ËÍÓÌ‡‚˜Óª ‚Î‡‰Ë, ÌÂÁ‡‰Ó‚ÓÎÂÌËı ÒÂÂ‰ Í‡ÚÂ-
„Ó¥ª Â∂¥ÓÌ‡Î¸ÌËı ‚ÔÎË‚Ó‚Ëı „ÛÔ ‚ÒÂ ·¥Î¸¯Â ¥ ·¥Î¸¯Â, Ú‡,
ÔÓÚÂ, ˆÂÌÚÛ ‚‰‡πÚ¸Òfl ÛÚËÏÛ‚‡ÚË Ì‡‚¥Ú¸ ÌÂÁ‡‰Ó‚ÓÎÂÌ¥
Â∂¥ÓÌË Û ‚¥‰ÌÓÒÌ¥È «ÔÓÍÓ¥», flÍ‡ Á‡·ÂÁÔÂ˜ÛπÚ¸Òfl Ï‡Ì¥ÔÛ-
Îflˆ¥flÏË Û ‚¥‰ÌÓÒËÌ‡ı «ˆÂÌÚ–Â∂¥ÓÌ» Û ÔÎ‡Ì¥ ÔËÁÌ‡˜ÂÌÌfl
Ì‡Ï¥ÒÌËÍ¥‚ èÂÁË‰ÂÌÚ‡ Ú‡ Ûfl‰Ó‚ˆ¥‚. Ç¥‰ Ú‡ÍÓ„Ó ·‡Î‡ÌÒÛ ¥
Á‡ÎÂÊËÚ¸ ÒÚ‡·¥Î¸Ì¥ÒÚ¸ ÚÂÔÂ¥¯Ì¸Ó„Ó ÂÊËÏÛ, ‡ÎÂ, ÓÒÍ¥Î¸-
ÍË Ì¥˘Ó ÌÂ ‚¥˜ÌÂ, ÚÓ ‚‡ÚÓ ÔÂÂ‰·‡˜ËÚË ¯ÎflıË ‚Ë„¥‰ÌÓª
Â∂¥ÓÌ‡Î¥Á‡ˆ¥ª – ÍÓÎËÒ¸ ̂ Â Ú‡ÍË Ú‡ÔËÚ¸Òfl, ¥ ÌÂ Ó·Ó‚’flÁÍÓ‚Ó
‚ ÂÁÛÎ Ú̧‡Ú¥ Â‚ÓÎ˛ˆ¥ª.

èËÚ‡ÌÌfl Û ÚÓÏÛ, ˜Ë Á‡‚‡Ê‡π ÛÌ¥Ú‡ÌËÈ ÛÒÚ¥È ÓÁ¯Ë-
˛‚‡ÚË Â∂¥ÓÌ‡Î¸Ì¥ ÔÓÁËˆ¥ª, ¥ Ì‡ÒÍ¥Î¸ÍË ÏÓÊÎË‚¥ÒÚ¸ Ò‡ÏÓÒ-
Ú¥ÈÌÓª ÔÓ‚Â‰¥ÌÍË Û Â∂¥ÓÌ¥ Á‡ÎÂÊËÚ¸ ‚¥‰ ÙÓÏË ÚÂËÚÓ¥-
‡Î¸ÌÓª Ó„‡Ì¥Á‡ˆ¥ª ‰ÂÊ‡‚Ë? ì ˆ¸ÓÏÛ Á‚’flÁÍÛ ‚‡ÚÓ ÁÛÔË-
ÌËÚËÒ¸ Ì‡ ÔÓ·ÎÂÏ¥ ¥ÌÒÚËÚÛˆ¥ÓÌ‡Î¸ÌÓ„Ó ÓÁÔÓ‰¥ÎÛ ‰ÂÊ‡‚-
ÌÓ„Ó ÒÛ‚ÂÂÌ¥ÚÂÚÛ, ÚÓ·ÚÓ ÒıÂÏ¥ ¥ÌÒÚËÚÛˆ¥È ¥ ÒÔÓÒÓ·¥‚ Á‰¥È-
ÒÌÂÌÌfl ‰ÂÊ‡‚ÌÓª ‚Î‡‰Ë. üÍ˘Ó ‰ÂÊ‡‚ÌËÈ ÒÛ‚ÂÂÌ¥ÚÂÚ
Á‰¥ÈÒÌ˛π ·ÂÁÏÂÊÌÓ ‚Î‡‰ÌËÈ Ô‡‚ËÚÂÎ¸ ˜Ë ‚¥ÈÒ¸ÍÓ‚‡ ÍÎ¥-
Í‡, ÙÓÏ‡Î¸Ì‡ ÚÂËÚÓ¥‡Î¸Ì‡ Ó„‡Ì¥Á‡ˆ¥fl ÌÂ Ï‡π Ì¥flÍÓ„Ó
ÁÌ‡˜ÂÌÌfl, ÓÒÍ¥Î¸ÍË ÓÎ¸ Â∂¥ÓÌ¥‚ ‚ËÁÌ‡˜‡πÚ¸Òfl ÌÂ ªı ÒÛÒ-
Ô¥Î¸ÌËÏË ÔÓÁËˆ¥flÏË, ‡ ̃ ËÌÌËÍ‡ÏË, ̆ Ó ÛÚËÏÛ˛Ú¸ Ò‡ÏÂ Ú‡ÍÛ
ÙÓÏÛ Â‡Î¥Á‡ˆ¥ª ÒÛ‚ÂÂÌ¥ÚÂÚÛ – ˆÂ ÏÓÊÂ ·ÛÚË ˜Ë ÍÓÌÍÂÚ-
Ì‡ Í¥Î¸Í¥ÒÚ¸ Ù¥Ì‡ÌÒ¥‚, ˜Ë Â‡Î¸ÌËÈ ÍÓÌÚÓÎ¸ ÂÍÓÌÓÏ¥˜ÌËı
ÂÒÛÒ¥‚, ˜Ë Ó·Òfl„ ‚¥ÈÒ¸ÍÓ‚Ó„Ó ÔÓÚÂÌˆ¥‡ÎÛ. Ç ìÍ‡ªÌ¥ ÓÎ¸
Â∂¥ÓÌ¥‚, flÍ ¥ ¥Ì¯Ëı ¥ÌÚÂÂÒ¥‚, ‚ËÁÌ‡˜‡π ÔËÒÛÚÌ¥ÒÚ¸ ‚ ÂÍÓ-
ÌÓÏ¥˜Ì¥È ÒËÒÚÂÏ¥. íÛÚ É‡ÎË˜ËÌ‡ ‚ ÌÂ Ì‡ÈÍ‡˘Ëı ÛÏÓ‚‡ı,
ÓÒÍ¥Î¸ÍË, flÍ˘Ó Óˆ¥Ì˛‚‡ÚË ÒËÚÛ‡ˆ¥˛ Á ÚÓ˜ÍË ÁÓÛ ‰Ìfl Ò¸Ó-
„Ó‰Ì¥¯Ì¸Ó„Ó, ÚÓ Â‡Î¸Ì¥ „Ó¯¥ ÍÛÚflÚ¸Òfl Û Òı¥‰ÌËı Â∂¥Ó-
Ì‡ı.

íÂËÚÓ¥‡Î¸Ì‡ Ó„‡Ì¥Á‡ˆ¥fl ‰ÂÊ‡‚Ë, ·ÂÁÔÂÂ˜ÌÓ, ‚ÔÎË-
‚‡π Ì‡ ÙÓÏË ÔÓÎ¥ÚË˜ÌÓª Û˜‡ÒÚË, flÍ ¥Ì‰Ë‚¥‰Û‡Î¸ÌÓª, Ú‡Í ¥
„ÛÔÓ‚Óª (‰Ó ÔÓÎ¥ÚË˜ÌÓª ‡ÍÚË‚ÌÓÒÚË „ÛÔË ‚¥‰ÌÓÒËÚ¸Òfl Ú‡-
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ÔÎ‡˜Â‚ÌÓ. ÄÎÂ ‚¥‰ıËÎÂÌÌfl ‚¥‰ ÙÂ‰Â‡ÚË‚ÌÓª ÏÓ‰ÂÎ¥,
ÓÒÓ·ÎË‚Ó ‚ ÒÛÒÔ¥Î¸ÒÚ‚¥, Ó·ÚflÊÂÌÓÏÛ Ú‡‰Ëˆ¥flÏË Ì‡
Á‡ÁÓÍ Ì‡¯Ëı, ‰‡πÚ¸Òfl ÌÂÁÏ¥ÌÓ ÎÂ„¯Â. îÂ‰Â‡ˆ¥ª ÎË¯Â
‚ËÓ˘Û˛Ú¸Òfl ‰ÂÒflÚË¥˜˜flÏË – ÒÍ‡ÒÓ‚Û˛Ú¸Òfl ‚ÓÌË Á‡
Î¥˜ÂÌ¥ ÚËÊÌ¥. ç‡Ò‡ÏÔÂÂ‰ ÙÂ‰Â‡ˆ¥ª ·‡„‡ÚÓÌ‡ˆ¥ÓÌ‡Î¸-
Ì¥, flÍÓ˛ ¥ π ÌËÌ¥¯Ìfl êÓÒ¥fl.

* * *
ëÍ‡Á‡ÌÂ Ì‡·Û‚‡π ÓÒÓ·ÎË‚Ó„Ó ÁÌ‡˜ÂÌÌfl, flÍ˘Ó ‚‡-

ıÛ‚‡ÚË ÔÂ¯¥ ÍÓÍË èÂÁË‰ÂÌÚ‡ èÛÚ¥Ì‡ ‚ „‡ÎÛÁ¥ ÙÂ‰Â-
‡ÚË‚ÌÓ„Ó ·Û‰¥‚ÌËˆÚ‚‡. êÓÒ¥ÈÒ¸Í¥ ÒÔÓÒÚÂ¥„‡˜¥ ‚ÊÂ ÌÂ-
Ó‰ÌÓ‡ÁÓ‚Ó ‚¥‰ÁÌ‡˜‡ÎË, ˘Ó ÔÛÚ¥ÌÒ¸Í‡ ÏÓ‰ÂÎ¸ ÙÂ‰Â-
‡ˆ¥ª ÔÓÏ¥ÚÌÓ ‚¥‰¥ÁÌflπÚ¸Òfl ‚¥‰ πÎ¸ˆËÌÒ¸ÍÓª. ç‡ Ï¥ÒˆÂ
ÍÓÎË¯Ì¸Óª ËıÎÓÒÚË ¥ ÌÂ‚ÔÓfl‰ÍÓ‚‡ÌÓÒÚË ÔËıÓ‰ËÚ¸
¥π‡ı¥˜Ì‡ ÍÓÌÒÚÛÍˆ¥fl, ‰Â Á·ÂÂÊÂÌÌfl ÔÓÎ¥ˆÂÌÚË˜ÌÓ-
ÒÚË ÔÓπ‰ÌÛπÚ¸Òfl Á¥ ÁÓÒÚ‡˛˜Ó˛ ÌÂ¥‚ÌÓÔ‡‚Ì¥ÒÚ˛ ‚Î‡‰-
ÌËı ˆÂÌÚ¥‚, ‡ Û ÒÚÓÒÛÌÍ‡ı Ï¥Ê åÓÒÍ‚Ó˛ Ú‡ ÒÛ·’πÍÚ‡-
ÏË îÂ‰Â‡ˆ¥ª Ì‡ ÔÂÂ‰ ÔÓÒÚÛÔÓ‚Ó ‚ËıÓ‰ËÚ¸ ÔËÏÛÒ.
áÓÁÛÏ¥ÎÓ, ‚ Ú‡ÍËı ÛÏÓ‚‡ı Á·ÂÂÊÂÌÌfl ‚ ÓÒ¥ÈÒ¸Í¥È
ÔÓÎ¥ÚË˜Ì¥È Ô‡ÍÚËˆ¥ ÓÒÌÓ‚ÌËı ÔËÌˆËÔ¥‚ «‚ËÍÓÌ‡‚˜Ó-
„Ó ÙÂ‰Â‡Î¥ÁÏÛ» ‚Ë‰‡πÚ¸Òfl Ì‡‚¥Ú¸ ·‡Ê‡ÌËÏ; ‡‰ÊÂ, flÍ
Í‡ÊÂ ÓÒ¥ÈÒ¸ÍÂ ÔËÒÎ¥‚’fl, «Ì‡ ·ÂÁ˚·¸Â Ë ‡Í ˚·‡».

éÚÊÂ, flÍËÏË π Ì‡È·ÎËÊ˜¥ ÔÂÒÔÂÍÚË‚Ë «Ì‡Ô¥‚ÙÂ-
‰Â‡ÚË‚ÌÓª» ÏÓ‰ÂÎ¥, ˘Ó ÒÍÎ‡Î‡Ò¸ Û Í‡ªÌ¥? ∫ª ¯‡ÌÒË

Ì‡ ‚ËÊË‚‡ÌÌfl Ô¥‰Í¥ÔÎ˛˛Ú¸Òfl Ì‡Ò‡ÏÔÂÂ‰ ÚËÏ, ˘Ó
‚ÓÌ‡, ·ÂÁ ÒÛÏÌ¥‚Û, ‚Ë„¥‰Ì‡ ‰Îfl ÍÂÏÎ¥‚Ò¸ÍÓª ‡‰Ï¥Ì¥Ò-
Ú‡ˆ¥ª. Ä‰ÊÂ ·ÛÚË ÙÂ‰Â‡Î¥ÒÚÓÏ Ò¸Ó„Ó‰Ì¥, ‚ ÂÔÓıÛ ∂ÎÓ-
·‡Î¥Á‡ˆ¥ª – ˆÂ ıÓÓ¯ËÈ ÚÓÌ; ¥ flÍ˘Ó ‚ÊÂ ‚¥‰ Â∂¥ÓÌ‡Î¸-
ÌËı ̂ ÂÌÚ¥‚ ‚Î‡‰Ë ‚ÒÂ Ó‰ÌÓ Ì¥‰Â ÌÂ ÔÓ‰¥ÌÂ¯Òfl, ÚÓ ÚÂ-
·‡ ıÓ˜ ·Ë ÒÔÓ·Û‚‡ÚË Á‡·ÂÁÔÂ˜ËÚË ÒÓ·¥ Ï‡ÍÒËÏ‡Î¸ÌÓ
ÒÔËflÚÎË‚¥ ÔÓÁËˆ¥ª Û ÌÂÏËÌÛ˜ÓÏÛ «ÔÂÂÚfl„Û‚‡ÌÌ¥ Í‡-
Ì‡ÚÛ». äÛÎÛ‡ÌËÈ ¥ Á‡ÍËÚËÈ ı‡‡ÍÚÂ ÔÓÎ¥ÚË˜ÌÓ„Ó ‰¥‡-
ÎÓ„Û, ÔËÚ‡Ï‡ÌÌËÈ «‚ËÍÓÌ‡‚˜ÓÏÛ ÙÂ‰Â‡Î¥ÁÏÓ‚¥», ‰‡π
ÙÂ‰Â‡Î¸ÌËÏ ‚Î‡ÒÚflÏ ‰Ó‰‡ÚÍÓ‚¥ ÍÓÁË¥ – ÔË Ì‡fl‚-
ÌÓÒÚË ÔÓÎ¥ÚË˜ÌÓª ‚ÓÎ¥ ÔÓÚÂÌˆ¥ÈÌËÏ ÒÂÔ‡‡ÚËÒÚ‡Ï ¥ ‚Òfl-
ÍËÏ «ÛÔÂÚ˛ı‡Ï» ÏÓÊÌ‡ «‚ËÍÛ˜Û‚‡ÚË ÛÍË», ÌÂ ÔÓ-
·Ó˛˛˜ËÒ¸ ÌÂ„‡ÚË‚ÌÓª Â‡Íˆ¥ª ÔÛ·Î¥ÍË, ÔË˜ÓÏÛ flÍ ‚Î‡Ò-
ÌÓª, Ú‡Í ¥ Á‡Û·¥ÊÌÓª.

ÄÎÂ ¥ÒÌÛ˛Ú¸ ¥ ‡∂ÛÏÂÌÚË «ÔÓÁËÚË‚ÌÓ„Ó» ı‡‡ÍÚÂÛ.
ëıÂÏ‡, flÍ‡ ÚÛÚ ÓÁ„Îfl‰‡πÚ¸Òfl, Ô¥‰‰‡πÚ¸Òfl ‚‰ÓÒÍÓÌ‡ÎÂÌ-
Ì˛ Ì‡‚¥Ú¸ ÔË ÌËÌ¥¯Ì¥È ÍÓÌÙ¥„Û‡ˆ¥ª ‚¥Ú˜ËÁÌflÌÓª ÔÓÎ¥-
ÚË˜ÌÓª ÒËÒÚÂÏË, flÍ‡ ÔÂÂ‰·‡˜‡π ·ÂÁÛÏÓ‚ÌËÈ Ô¥ÓË-
ÚÂÚ ‚ËÍÓÌ‡‚˜Óª ‚Î‡‰Ë ÔÂÂ‰ ‚Î‡‰Ó˛ Á‡ÍÓÌÓ‰‡‚˜Ó˛.
ß‰ÂÚ¸Òfl ÔÓ ÚÂ, ˘Ó Ó„‡Ì¥ÁÓ‚‡ÌËÈ äÂÏÎÂÏ ÚËÒÍ Ì‡
„Û·ÂÌ‡ÚÓ¥‚ Ó·’πÍÚË‚ÌÓ Ô¥‰Ì¥Ï‡π ÒÚ‡‚ÍË Â∂¥ÓÌ‡Î¸ÌËı
ÔÂ‰ÒÚ‡‚ÌËˆ¸ÍËı Ó„‡Ì¥‚ [‰ÂÚ‡Î¸Ì¥¯Â ‰Ë‚.: Ä‚ÚÓÌÓÏÓ‚,
á‡ı‡Ó‚, éÎÓ‚‡ 2000], ‡ ̂ Â Û Ò‚Ó˛ ̃ Â„Û ÓÁÌ‡˜‡π, ̆ Ó
ÓÒÚ‡ÌÌ¥ ·Û‰ÛÚ¸ ÛÒÂ ‡ÍÚË‚Ì¥¯Â È Ì‡ÔflÏÛ Á‡ÎÛ˜‡ÚËÒfl ‰Ó

ÍÓÊ ¥ ÔÓÎ¥ÚË˜Ì‡ ‰¥flÎ¸Ì¥ÒÚ¸ ÎÓÍ‡Î¸ÌËı ̃ Ë Â∂¥ÓÌ‡Î¸ÌËı ‚Î‡‰-
ÌËı ¥ÌÒÚËÚÛˆ¥È). èÓÚÂ ‡·ÒÓÎ˛ÚËÁÛ‚‡ÚË ÚÂÁÛ, ˘Ó ˜ËÏ ·¥Î¸-
¯‡ ÙÓÏ‡Î¸Ì‡ Â∂¥ÓÌ‡Î¥Á‡ˆ¥fl, ÚËÏ ·¥Î¸¯‡ ÏÓÊÎË‚¥ÒÚ¸ Â-
∂¥ÓÌ¥‚ Ú‚ÓËÚË Ò‡ÏÓÒÚ¥ÈÌÛ ÔÓÎ¥ÚË˜ÌÛ ‰¥flÎ¸Ì¥ÒÚ¸, ÌÂ ‚‡ÚÓ.
ìÒÂ ˆÂ ‰¥‡ÎÂÍÚË˜ÌÓ ÔÓ‚’flÁ‡ÌÓ Û Ú‡ÍÓÏÛ ÔÓÒÚÓÏÛ ¥ Ó‰ÌÓ-
˜‡ÒÌÓ ÒÍÎ‡‰ÌÓÏÛ ÏÂı‡Ì¥ÁÏ¥ flÍ ‰ÂÊ‡‚‡. ç‡‰‡˛˜Ë Á‡Ì‡‰-
ÚÓ ‚ÂÎËÍÓª Û‚‡„Ë ÙÓÏ¥ – ÁÂÏÎ¥, Ó·Î‡ÒÚ¥, ÔÓ‚¥ÚË ˜Ë ÒÎÓ·Ó-
‰Ë – ÌÂ ‚‡ÚÓ Á‡·Û‚‡ÚË ÔÓ ÒÛÚ¸ ¥ ÏÂÚÛ ÚÂËÚÓ¥‡Î¸ÌÓª Ó-
„‡Ì¥Á‡ˆ¥ª. üÍ‡ ·Ë ÒıÂÏ‡ ‡‰Ï¥Ì¥ÒÚ‡ÚË‚ÌÓª Ó„‡Ì¥Á‡ˆ¥ª ‰Â-
Ê‡‚Ë ÌÂ ‚ÔÓ‚‡‰ÊÛ‚‡Î‡Ò¸, ÓÒÌÓ‚Ó˛ ¥‚ÌÓÔ‡‚ÌÓ„Ó Á‡·ÂÁ-
ÔÂ˜ÂÌÌfl ¥ÌÚÂÂÒ¥‚ Â∂¥ÓÌ¥‚ Û ÔÓÎ¥ÚË˜Ì¥È ÒËÒÚÂÏ¥ (flÍ ÁÂ¯-
ÚÓ˛ ¥ ·Û‰¸-flÍËı ¥ÌÚÂÂÒ¥‚) π ¥‚ÂÌ¸ ÓÁ‚ËÚÍÛ ‰ÂÏÓÍ‡Ú¥ª.
èË˜ÓÏÛ ‰ÂÏÓÍ‡Ú¥ª ÌÂ Á‡ ÙÓÏÓ˛, ‡ Á‡ ÒÛÚÚ˛, ÚÓ·ÚÓ ‚‡-
ÊËÚ¸ ÌÂ ÚÂ, ˘Ó Á‡ÔËÒ‡ÌÓ Û Á‡ÍÓÌ¥, ‡ ÚÂ, flÍËÏ ‚ÓÌÓ π Ì‡-
ÒÔ‡‚‰¥. îÓÏ‡ ‰ÂÊ‡‚Ë Ì¥ÍÓÎË ÌÂ ·ÛÎ‡ ‡·ÒÓÎ˛ÚÌËÏ ‚ËÁ-
Ì‡˜ÌËÍÓÏ ‰ÂÏÓÍ‡Ú¥ª – ¥ÒÚÓ¥fl ÁÌ‡π flÍ ÙÂ‰Â‡ÚË‚Ì¥ ÚÓÚ‡-
Î¥Ú‡ËÁÏË Ú‡Í ¥ ‰ÂÏÓÍ‡ÚË˜Ì¥ ÛÌ¥Ú‡ËÁÏË. ÄÎÂ ÔË ÊÓ-
ÒÚÍËı ÚÓÚ‡Î¥Ú‡ÌËı ÂÊËÏ‡ı Á‡ÔÓÛÍÓ˛ ªı ÛÒÔ¥¯ÌÓ„Ó ÙÛÌÍ-
ˆ¥ÓÌÛ‚‡ÌÌfl π ÊÓÒÚÍ‡ ˆÂÌÚ‡Î¥Á‡ˆ¥fl – ÏÓÊÂ Ì‡‚¥Ú¸ ÔË
ÙÓÏ‡Î¸ÌÓÏÛ Á·ÂÂÊÂÌÌ¥ ÙÂ‰Â‡Î¸ÌËı Ó‰ËÌËˆ¸ ˜Ë, ÔË-
Ì‡ÈÏÌ¥, ªı Ì‡Á‚. ÅÂÁÔÂÂ˜ÌÓ, ÙÂ‰Â‡ˆ¥fl π ÒÍÎ‡‰Ì¥¯Ó˛ ÙÓ-
ÏÓ˛ ‰ÂÊ‡‚Ë, flÍ‡ ÔÓÔÂÂ‰ÊÛπ Û¥Á‡ÌÌfl ¥ÌÚÂÂÒ¥‚ Â∂¥Ó-

Ì¥‚, ‡ÎÂ ÔËÚ‡ÌÌfl Û ÚÓÏÛ, ˜Ë ¥ÌÚÂÂÒË Â∂¥ÓÌ¥‚ Ú‡ ¥ÌÚÂÂÒË
ÈÓ„Ó ÏÂ¯Í‡Ìˆ¥‚ Ó‰ÌÂ ¥ ÚÂ Ò‡ÏÂ, Ì‡ÒÍ¥Î¸ÍË ‚ËÔ‡‚‰Ó‚ÛπÚ¸Òfl
‚Î‡‰‡ Â∂¥ÓÌÛ, flÍ˘Ó ˆÂÌÚ π ‰ÂÏÓÍ‡ÚË˜Ì¥¯ËÏ ¥ ‚ flÍ¥È Ï¥¥
ÓÍÂÏËÈ Â∂¥ÓÌ ÏÓÊÂ ÒÚËÏÛ‚‡ÚË ‡‚ÚÓËÁ‡ˆ¥˛ ˆÂÌÚ‡Î¸-
ÌÓª ‚Î‡‰Ë Û Á‡„‡Î¸ÌÓÏÛ ‚ËÏ¥¥.

éÍ¥Ï Ú‡ÍËı ÔÓÎ¥ÚË˜ÌÓ-Ù¥ÎÓÒÓÙÒ¸ÍËı Í‡ÚÂ„Ó¥È Ì‡ ÔÂ-
¯ËÈ ÔÎ‡Ì ‚ ‡‰Ï¥Ì¥ÒÚ‡ÚË‚Ì¥È Ó„‡Ì¥Á‡ˆ¥ª ‚ËÒÚÛÔ‡π ̆ Â È ÔÓ·-
ÎÂÏ‡ ÂÍÓÌÓÏ¥˜ÌÓª Ò‡ÏÓÒÚ¥ÈÌÓÒÚË, Ô‡‚‡ ÛÔ‡‚Î¥ÌÌfl Ù¥Ì‡Ì-
ÒÓ‚ËÏË ÂÒÛÒ‡ÏË ¥ ÔÂÂÓÁÔÓ‰¥ÎÛ ÍÓ¯Ú¥‚. üÍ ·Ë ÚÂËÚÓ¥-
‡Î¸Ì¥ Ó‰ËÌËˆ¥ ÌÂ ÙÓÏÛ‚‡ÎËÒ¸, ‚‡ÊÍÓ Á‡·ÂÁÔÂ˜ËÚË ªı ¥‚-
ÌÓÁÌ‡˜ÌÛ ÂÍÓÌÓÏ¥˜ÌÛ ¥ ÔÓÎ¥ÚË˜ÌÛ ‚‡„Û Ì‡ Á‡„‡Î¸ÌÓÌ‡ˆ¥ÓÌ‡Î¸-
ÌÓÏÛ ¥‚Ì¥. á‡‚Ê‰Ë Ó‰ËÌ Â∂¥ÓÌ ‚ËÓ·Îflπ ·¥Î¸¯Â ÚÓ‚‡¥‚, ‡
¥Ì¯ËÈ ÓıÓÓÌflπ ·¥Î¸¯Û ÒÏÛ„Û ÍÓ‰ÓÌ¥‚; ‚ Ó‰ÌÓÏÛ Â∂¥ÓÌ¥
˜ÓÚËË ÏÂ‰¥ÌÒÚËÚÛÚË, ‡ ‚ ¥Ì¯ÓÏÛ – Ô’flÚ¸ ÚÂıÌ¥ÍÛÏ¥‚ ÎÂ„ÍÓª
ÔÓÏËÒÎÓ‚ÓÒÚË; ‚ Ó‰ÌÓÏÛ ÏÓÎÓÍÓ Ì‡ ÚÂÚËÌÛ ‰ÓÓÊ˜Â, ‡Ì¥Ê
‚ ¥Ì¯ÓÏÛ, ‡ÎÂ ıÎ¥· Ì‡ ˜‚ÂÚ¸ ‰Â¯Â‚¯ËÈ. ìÒ¥ ˆ¥ ‰¥·ÌËˆ¥ ‚Ë-
Ï‡„‡˛Ú¸ Á·‡Î‡ÌÒÛ‚‡ÌÌfl Û ‰ÂÊ‡‚ÌÓÏÛ ÏÂı‡Ì¥ÁÏ¥. Ç¥‰‡-
ıÛ‚‡ÌÌfl Û ˆÂÌÚ‡Î¸ÌËÈ ·˛‰ÊÂÚ ÔÓ‚ËÌÌ¥ ‰ÓÔÓÏ‡„‡ÚË ÛÚË-
Ï‡ÚËÒ¸ ·¥‰Ì¥¯ËÏ Â∂¥ÓÌ‡Ï, ¥ ̂ Â Ì¥ ‚ flÍÓÏÛ ‡Á¥ ÌÂ Ï‡π ÒÔËÈ-
Ï‡ÚËÒ¸ flÍ «ÔÓ‰‡˜Í‡», ‡ ÔÓÒÚÓ ÌÂÓ·ı¥‰Ì‡ ÔÂÂ‰ÛÏÓ‚‡ ÙÛÌ-
Íˆ¥ÓÌÛ‚‡ÌÌfl ÛÒ¥πª ÒÍÎ‡‰ÌÓª ÒËÒÚÂÏË. ÑÎfl Â∂¥ÓÌ‡Î¸ÌÓª ¥‰ÂÌ-
ÚË˜ÌÓÒÚË ¥ Ì‡‚¥Ú¸ Ò‚¥‰ÓÏÓÒÚË ‚‡ÊÎË‚Ó, ˘Ó·Ë ‚ÓÌ‡ ÌÂ ÒÛÔÂ-
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‰¥‡ÎÓ„Û Á ñÂÌÚÓÏ. ì ÔËÌˆËÔ¥, ‚‡ıÓ‚Û˛˜Ë Ô‡„ÌÂÌ-
Ìfl «Ö‰ËÌÒÚ‚‡» – ÌËÌ¥¯Ì¸Óª ¥ÔÓÒÚ‡Ò¥ «Ô‡Ú¥ª ‚Î‡‰Ë» –
Û Ô‡¥ Á «éÚÂ˜ÂÒÚ‚ÓÏ» ÛÚ‚Â‰ËÚË Ò‚Ó˛ ÔËÒÛÚÌ¥ÒÚ¸ Û
Â∂¥ÓÌ‡Î¸ÌËı ÎÂ„¥ÒÎ‡ÚÛ‡ı, ÏÓÊÌ‡ ÍÓÌÒÚ‡ÚÛ‚‡ÚË, ˘Ó
Á‡‡Á ÁÌ¥Ï‡˛Ú¸Òfl ÓÒÚ‡ÌÌ¥ ÔÂÂ¯ÍÓ‰Ë ‰Îfl Á‡ÎÛ˜ÂÌÌfl
‰Ó ‰Ó„Ó‚¥ÌÓ„Ó ÔÓˆÂÒÛ ‚ ‡ÏÍ‡ı «‚ËÍÓÌ‡‚˜Ó„Ó ÙÂ-
‰Â‡Î¥ÁÏÛ» Á‡ÍÓÌÓ‰‡‚˜Ëı Ó„‡Ì¥‚ Â∂¥ÓÌ‡Î¸ÌÓ„Ó È
ÙÂ‰Â‡Î¸ÌÓ„Ó ¥‚Ì¥‚. ñÂ ·Û‰Â Ó·ÓÚ‡ Ì‡ ÔÂÒÔÂÍÚË‚Û:
Û˜‡ÒÚ¸ Û Á‡Î‡¯ÚÛÌÍÓ‚ÓÏÛ ÚÓÁ¥ Ï¥Ê åÓÒÍ‚Ó˛ Ú‡ ÒÛ·’-
πÍÚ‡ÏË îÂ‰Â‡ˆ¥ª ÍÓÎÂ„¥‡Î¸ÌËı Ó„‡Ì¥‚ (Ì‡ ˜ÓÏÛ, Á‡Û-
‚‡ÊËÏÓ, Ô‡Î‡ÏÂÌÚ‡¥ Ì‡ÔÓÎfl„‡˛Ú¸ ÛÊÂ ‰‡‚ÌÓ) ‰Ó-
ÔÓÏÓÊÂ ÁÏÂÌ¯ËÚË ÌÂ‰ÓÎ¥ÍË Á‡ÍËÚÓ„Ó È ÌÂ‰ÂÏÓÍ‡-
ÚË˜ÌÓ„Ó ÔÓ ÒÛÚ¥ ÔÓˆÂÒÛ. Ä Á„Ó‰ÓÏ, ÍÓÎË ÙÂ‰Â‡ÚË‚Ì¥
Á‡Ò‡‰Ë ÔÓ-ÒÔ‡‚ÊÌ¸ÓÏÛ ÁÏ¥ˆÌ¥˛Ú¸, Ô‡Î‡ÏÂÌÚ‡flÏ ÌÂ
‰Ó‚Â‰ÂÚ¸Òfl ‚¥‰‚ÓÈÓ‚Û‚‡ÚË ‰Îfl ÒÂ·Â ÓÎ¸ ÌÂÓ‰Ï¥ÌÌËı
Û˜‡ÒÌËÍ¥‚ ÙÂ‰Â‡ÚË‚ÌÓ„Ó ‰¥‡ÎÓ„Û.

í‡ÍËÏ ˜ËÌÓÏ, Ì¥ Ì‡ ÏËÚ¸ ÌÂ Á‡·Û‚‡˛˜Ë ÔÓ Ó·ÏÂ-
ÊÂÌ¥ÒÚ¸ ¥ ÌÂÔÓ‚ÌÓˆ¥ÌÌ¥ÒÚ¸ ÙÂ‰Â‡ÚË‚ÌÓª ÒËÒÚÂÏË, flÍ‡
Á‡Ô‡ÌÛ‚‡Î‡ ‚ êÓÒ¥ª, Ì‡Ï ÒÎ¥‰, Ó˜Â‚Ë‰ÌÓ, ÍÂÛ‚‡ÚËÒfl
ÚËÏ, ˘Ó Ò¸Ó„Ó‰Ì¥ «‚ËÍÓÌ‡‚˜ËÈ ÙÂ‰Â‡Î¥ÁÏ», flÍËÏ ·Ë
ÌÂÔË‚‡·ÎË‚ËÏ ‚¥Ì ¥ÌÓ‰¥ ÌÂ Á‰‡‚‡‚Òfl, fl‚Îflπ ÒÓ·Ó˛
„‡ÌË˜ÌÓ ÏÓÊÎË‚Â Ì‡·ÎËÊÂÌÌfl ‰Ó ÙÂ‰Â‡ÚË‚ÌÓ„Ó
¥‰Â‡ÎÛ. ñÂ – ÔËÒÚÓÒÛ‚‡ÌÌfl ÙÂ‰Â‡Î¥ÒÚÒ¸ÍÓª ¥‰Âª ‰Ó
ÔÓÚÂ· Ì‡Ô¥‚‰ÂÏÓÍ‡ÚË˜ÌÓ„Ó ¥ Ì‡Ô¥‚ËÌÍÓ‚Ó„Ó ÒÛÒÔ¥Î¸-

ÒÚ‚‡. ÅÂÁÛÏÓ‚ÌÓ, ‰‡Ì‡ ÏÓ‰ÂÎ¸ Á‡ÒÎÛ„Ó‚Ûπ Ì‡ ‚ÒÂ·¥˜ÌÛ
È Ì‡ÔÓÎÂ„ÎË‚Û ÍËÚËÍÛ. í‡ ÌÂ ‚ËÍÎËÍ‡π ÒÛÏÌ¥‚¥‚ È ¥Ì¯Â:
ªª ‚‡‰Ë ÌÂ ÔÓ‚ËÌÌ¥ È ÌÂ ÏÓÊÛÚ¸ ‚ËÍÓËÒÚÓ‚Û‚‡ÚËÒfl
‰Îfl ‰Ó‚Â‰ÂÌÌfl ÚÓ„Ó, Ì‡˜Â·ÚÓ êÓÒ¥fl «ÌÂ ‰ÓÁ¥Î‡» ‰Îfl
ÒÔ‡‚ÊÌ¸Ó„Ó ÙÂ‰Â‡Î¥ÁÏÛ, ‡ ‰ÓÒ‚¥‰ ÙÂ‰Â‡ÚË‚ÌÓª
‰ÂÊ‡‚ÌÓÒÚË π ‰Îfl ÌÂª «ÔËÌˆËÔÓ‚Ó ÌÂÔËÈÌflÚÌËÏ».
ä‡˘Â Ï‡ÚË ÔÓ„‡ÌËÈ ÙÂ‰Â‡Î¥ÁÏ, ‡Ì¥Ê ÌÂ Ï‡ÚË ÊÓ‰-
ÌÓ„Ó. ç‡È„ÓÎÓ‚Ì¥¯Â Ò¸Ó„Ó‰Ì¥ – ‚ÚËÏ‡ÚË ıÓ˜‡ · ‰ÓÒ-
ÚÛÔÌËÈ ‰Îfl Ì‡¯Ó„Ó ÒÛÒÔ¥Î¸ÒÚ‚‡ Ï¥Ì¥ÏÛÏ, ¥Ì‡Í¯Â ‚Ò˛
ÒÔÓÛ‰Û ‰Ó‚Â‰ÂÚ¸Òfl Á‚Ó‰ËÚË Ì‡ÌÓ‚Ó.

èÂÂÍÎ‡Î‡ ç‡Ú‡Îfl óÓÔ¥Ú‡

1 У деяких росiйських виданнях прiзвище цього автора –
Elazar – транскрибується як «Элейзер».
2 Витоки цього пiдходу можна знайти у «Листах федералiс-
та» А.Гамiльтона, Дж.Медiсона i Д.Джея.
3 Фiлософ-емi¶рант І.Ільїн, який наполягав на неприйнят-
ностi для Росiї федеративних вiдносин, з гiркою iронiєю вi-
дзначав: «Коли ми, розсiянi по свiту, чуємо iнодi такi «ро-
зумнi» пропозицiї: «введiть ви у себе в Росiї федеративну
республiку з референдумом!», то ми завжди питаємо себе,
через наївнiсть це пропонують, чи з бажання нашкодити

АНДРЄЙ ЗАХАРОВ
«ВИКОНАВЧИЙ
ФЕДЕРАЛІЗМ»
У СУЧАСНІЙ РОСІЇ

Â˜ËÎ‡ Á‡„‡Î¸ÌÓÌ‡ˆ¥ÓÌ‡Î¸Ì¥È, ‡ ‰ÓÔÓ‚Ì˛‚‡Î‡ ªª. ë‡ÏÂ Á‡‚-
‰flÍË Ú‡Í¥È Á·‡Î‡ÌÒÓ‚‡ÌÓÒÚ¥ ‰ÂÊ‡‚‡ π ‰ÂÊ‡‚Ó˛, Ï¥ÒÚÓ
Ï¥ÒÚÓÏ, ‡ Â∂¥ÓÌ Â∂¥ÓÌÓÏ. ÑÓ Ô‡‚ËÎ¸ÌÓ„Ó ÔÂÂÓÁÔÓ‰¥ÎÛ
ÂÒÛÒ¥‚ ÚÂ·‡ ·ÛÚË „ÓÚÓ‚ËÏ, ¥ Ò‡ÏÂ ÚÓÏÛ Â∂¥ÓÌ‡Î¥Á‡ˆ¥fl
‚ËÏ‡„‡π Ì‡ÎÂÊÌÓª ÍÓÌÒÓÎ¥‰‡ˆ¥ª Ì‡ˆ¥ª, ÛÒ‚¥‰ÓÏÎÂÌÌfl Ô¥ÓË-
ÚÂÚ¥‚ ÓÁ‚ËÚÍÛ ¥ ‚¥‰ÏÓ‚Ë ‚¥‰ ÏÂÚÓ‰Û «ÔÂÂÚfl„Û‚‡ÌÌfl Í‡Ì‡-
ÚÛ» ÔË ÒÚfl„Û‚‡ÌÌ¥ ÍÓ¯Ú¥‚.

ÄÒÔÂÍÚ ÛÒ‚¥‰ÓÏÎÂÌÌfl ÌÂÓ·ı¥‰ÌÓÒÚË ÔÂÂÓÁÔÓ‰¥ÎÛ ÍÓ¯-
Ú¥‚ ÔÂ‚ÌÓ ˘Ó Ì‡ÈÓÒÌÓ‚Ì¥¯ËÈ, flÍËÈ „Ó‚ÓËÚ¸ ÔÓÚË ¥‰Âª
ÙÂ‰Â‡Î¥Á‡ˆ¥ª ìÍ‡ªÌË. ì ÒÔÓ˘ÂÌÓÏÛ ‚‡¥‡ÌÚ¥ Ûfl‚¥ÏÓ ÒÓ·¥,
˘Ó ãÛ„‡ÌÒ¸Í‡ Ó·Î‡ÒÚ¸ π ÙÂ‰Â‡Î¸ÌÓ˛ Ó‰ËÌËˆÂ˛ – Ú‡Ï ·Ë
‚ÊÂ ‰‡‚ÌÓ ÔÓÁ‡ÍË‚‡ÎË ÛÒ¥ ÌÂÁ‡ÎÂÊÌ¥ ÚÂÎÂÒÚ‡Ìˆ¥ª, ÔÓÁ‚¥Î¸-
ÌflÎË · Á Ó·ÓÚË ÛÒ¥ı ÔÓÎ¥ÚË˜ÌËı ÊÛÌ‡Î¥ÒÚ¥‚, ‡ ÛÍ‡ªÌÒ¸ÍÛ
ÏÓ‚Û ‚ËÁÌ‡ÎË · ÔÓÁ‡ Á‡ÍÓÌÓÏ. çÛ ÓÚ, ‡ ÚÂÔÂ ÔÓ‰Ë‚ËÏÓÒ¸,
˘Ó ‰¥πÚ¸Òfl Û ÙÂ‰Â‡Î¸Ì¥È ÁÂÏÎ¥ É‡ÎË˜ËÌ‡? – Ò‚¥‰ÓÏ¥ ÛÍ‡-
ªÌˆ¥ ÔÂÂÒÚ‡ÎË Á‡ÍÛÔÓ‚Û‚‡ÚË Û ãÛ„‡ÌÒ¸Í‡ ‚Û„¥ÎÎfl flÍ ‚¥‰ÔÓ-
‚¥‰¸ Ì‡ ‰ËÒÍËÏ¥Ì‡ˆ¥˛ ÛÍ‡ªÌÒ¸ÍÓª ÏÓ‚Ë ¥ Á‚ÂÌÛÎËÒ¸ ‰Ó
ÔÓÎflÍ¥‚. ç‡ÚÓÏ¥ÒÚ¸ ÑÓÌ·‡Ò ÔÂÂÒÚ‡‚ ÔÂÂ‡ıÓ‚Û‚‡ÚË Û
Á‡„‡Î¸ÌËÈ ·˛‰ÊÂÚ „Ó¯¥ Ì‡ ÛÚËÏ‡ÌÌfl ÔËÍÓ‰ÓÌÌËı
‚¥ÈÒ¸Í á‡ı¥‰ÌÓ„Ó ÓÍÛ„Û ¥ ÔÓ ã¸‚Ó‚Û ıÓ‰flÚ¸ „ÓÎÓ‰Ì¥ ÒÓÎ‰‡-
ÚË, ÔÓÒfl˜Ë Û ÔÂÂıÓÊËı Ì‡ ıÎ¥·. ëËÚÛ‡ˆ¥fl „ÓÚÂÒÍÌ‡, ÔÓ-
ÚÂ ÔÓÍ‡ÁÛπ Ó‰ÌÂ – Û ÒÓ˛Á¥ Â∂¥ÓÌ¥‚ ÔÓ‚ËÌÌÓ ÏÛ‰Ó ÔÓπ‰ÌÛ-

‚‡ÚËÒ¸ ÓÁÛÏ¥ÌÌfl Â∂¥ÓÌ‡Î¸ÌÓª ¥ Á‡„‡Î¸ÌÓ‰ÂÊ‡‚ÌÓª ¥‰ÂÌ-
ÚË˜ÌÓÒÚË. Ç¥‰ÔÓ‚¥‰‡Î¸Ì¥ÒÚ¸ ÔÂÂ‰ ‚Î‡ÒÌËÏ Â∂¥ÓÌÓÏ ÌÂ
ÔÓ‚ËÌÌ‡ ‰ÓıÓ‰ËÚË ‰Ó ‡·ÒÛ‰Û, Ú‡Í Ò‡ÏÓ flÍ ¥ ÔÓ‚ËÌÌ‡ ·ÛÚË
ÔÂ‚Ì‡ ÒÛ·ÒË‰¥‡Ì¥ÒÚ¸ Û ÔÂÂÓÁÔÓ‰¥Î¥ ÍÓ¯Ú¥‚ Ì‡ ÍÓËÒÚ¸
¥Ì¯Ëı Â∂¥ÓÌ¥‚.

ë‡ÏÂ ÚÓÏÛ ÙÂ‰Â‡Î¥Á‡ˆ¥fl – ˆÂ ÔÓˆÂÒ ÔËÓ‰ÌÓ„Ó Ó·’-
π‰Ì‡ÌÌfl Ó‰ËÌËˆ¸-ÌÓÒ¥ª‚ „ÎË·ÓÍÓª ÍÓÎÂÍÚË‚ÌÓª ¥‰ÂÌÚË˜ÌÓÒ-
ÚË Û π‰ËÌËÈ ‰ÂÊ‡‚ÌËÈ ÒÓ˛Á. îÂ‰Â‡Î¥Á‡ˆ¥fl ÛÌ¥Ú‡ÌÓª ‰Â-
Ê‡‚Ë – Ò‚Ó„Ó ÚËÔÛ ÌÓÌÒÂÌÒ, ÚÓÏÛ ÏÓ‚‡ ÏÓÊÂ ¯‚Ë‰¯Â ÈÚË
ÔÓ Â∂¥ÓÌ‡Î¥Á‡ˆ¥˛ ÛÌ¥Ú‡ËÁÏÛ, ÚÓ·ÚÓ ÔÓ ÔÓÒÚÛÔÓ‚Û ‡‚ÚÓ-
ÌÓÏ¥Á‡ˆ¥˛ Â∂¥ÓÌ¥‚, flÍ¥ Ï‡˛Ú¸ Ì‡ ˆÂ ÔÂ‚Ì¥ Ô¥‰ÒÚ‡‚Ë. ë‡ÏÂ
Â∂¥ÓÌ‡Î¥Á‡ˆ¥˛ ÛÌ¥Ú‡ËÁÏÛ ‚‡ÚÓ ÒÔËÈÏ‡ÚË flÍ ‚¥‰ÔÓ‚¥‰¸
Ì‡ ÔÂÚÂÌÁ¥ª ¥ Á‡‰Ó‚ÓÎÂÌÌfl ¥ÌÚÂÂÒ¥‚ ÎÓÍ‡Î¸ÌËı ˜Ë Â∂¥Ó-
Ì‡Î¸ÌËı „ÛÔ, flÍ¥ Ï‡˛Ú¸ ‚¥‰ÔÓ‚¥‰ÌÛ ‚¥Á¥˛ Ò‡ÏÓÒÚ¥ÈÌÓ„Ó ÛÔ-
‡‚Î¥ÌÌfl ÓÍÂÏËÏË ÒÙÂ‡ÏË ÔÛ·Î¥˜ÌÓ„Ó, ÍÛÎ Ú̧ÛÌÓ„Ó ˜Ë
ÂÍÓÌÓÏ¥˜ÌÓ„Ó ÊËÚÚfl Û Ò‚ÓπÏÛ Â∂¥ÓÌ¥. ìÒÔ¥¯Ì¥ÒÚ¸ ÔÓÂÍÚÛ
Â∂¥ÓÌ‡Î¥Á‡ˆ¥ª Á‡ÎÂÊ‡ÚËÏÂ ‚¥‰ ÚÓ„Ó, Ì‡ÒÍ¥Î¸ÍË Ô‡‚ËÎ¸ÌÓ
ÒÙÓÏÓ‚‡Ì¥ Í‡Ì‡ÎË ‰ÓÒÚÛÔÛ ‰Ó ̂ ÂÌÚ¥‚ ÔÓÎ¥ÚË˜ÌËı ¥¯ÂÌ¸,
‡ ̂ Â, Û Ò‚Ó˛ ̃ Â„Û, ‚Ëfl‚ÎflπÚ¸Òfl Û ¥ÌÒÚËÚÛˆ¥ÓÌ‡Î¸ÌÓÏÛ Ù‡Í-
ÚÓ¥ Ó„‡Ì¥Á‡ˆ¥ª ‰ÂÊ‡‚ÌÓª ‚Î‡‰Ë. åÓ‚‡ È‰Â ÔÓ ÔÓÁËˆ¥ª
Â∂¥ÓÌ‡Î¸ÌËı ¥ÌÚÂÂÒ¥‚ ¥ ÓÎ¥ Â∂¥ÓÌ¥‚ Û ÒÔ¥‚‚¥‰ÌÓ¯ÂÌÌ¥ Á ¥Ì-
¯ËÏË ÂÎÂÏÂÌÚ‡ÏË ÔÓÎ¥ÚË˜ÌÓª ÒËÒÚÂÏË. éÁÌ‡Í‡ÏË ÒËÎ¸ÌËı
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Росiї? Що для одного народу здорово, те може бути для
росiян смертю» (курсив автора – А.З. [див. Ильин 1991:
55-56].
4 «Першi конституцiї Канади та Індiї були квазiфедераль-
ними за своїм характером, оскiльки центральним властям
тут приписувалися повноваження, типовiшi для унiтарних
систем», – констатує Воттс [див. Watts 1999: 14].
5 Детальний нарис iсторiї нi¶ерiйського федералiзму див.:
Каменская 1998: 73-96.
6 Зокрема, українськi дослiдники вважають, що в країнах,
утворених на територiї колишнього СССР, федералiстська
iдея рано чи пiзно буде запотребувана. Так, на думку С.На-
уменка, «у випадку України йдеться про унiтаризм, який до-
пускає федералiстськi чи квазiфедералiстськi пiдходи...
Повiльне переростання унiтарної держави у федеративну
здається для України iсторично неминучим» [див.: Наумен-
ко 2001: 78, 80].
7 Пiд списком критерiїв, наведених цим фiлософом, який
вельми скептично ставився до лiберального проекту в Ро-
сiї, iз задоволенням пiдписалися б Елазар чи Воттс!
8 Воттс зазначає, що «виконавчий федералiзм» практику-
ється головним чином у країнах з парламентарною фор-
мою правлiння, серед яких вiн називає Нiмеччину, Австра-
лiю, Індiю.

9 Виступаючи в державнiй Думi 16 листопада 1906 р.,
П.А.Столипiн таким чином охарактеризував перспективи
вiтчизняного самоуправлiння: «Як у Росiї до Петра Велико-
го, так i в пiсляпетровськiй Росiї мiсцевi сили завжди вико-
нували службовi державнi повинностi… Нашi реформи, щоб
бути життєздатними, повиннi черпати свої сили у цих росiй-
ських нацiональних началах. Якi вони? У розвитку земщи-
ни, у розвитку, звичайно, самоуправлiння, передачi йому
частини державного тягла i у створеннi в низах мiцних лю-
дей землi, якi були б зв’язанi з державною владою. Ось наш
iдеал мiсцевого самоуправлiння» [цит. за Маклаков б.р.: 35-
36].
10 Як вважає Л.Шевцова, «Владiмiр Путiн збирається збе-
регти модель монолiтної, нерозчленованої влади i розгля-
дає уряд як департамент при кремлiвськiй адмiнiстрацiї»
[Шевцова 2000: 82].

Автономов А.С., Захаров А.А., Орлова Е.М. 2000. Регио-
нальные парламенты в современной России. М.
Аринин А.Н. 1997. Проблемы развития российской государ-
ственности в конце XX века. – Федерализм власти и власть
федерализма. М.
Захаров А. 2001. К вопросу о «федералистской культуре». –
Общая тетрадь. Вестник Московской школы политических

˜Ë ÒÎ‡·ÍËı ÔÓÁËˆ¥È π ªı ÒÛÏ‡ÌËÈ ‚ÔÎË‚ Ì‡ ÔÛ·Î¥˜ÌÛ ÔÓÎ¥-
ÚËÍÛ, ‰ÓÒÚÛÔ ‰Ó ˆÂÌÚÛ ¥¯ÂÌÌfl Ú‡ ÓÎ¥, flÍ¥ „ÛÔË ‚¥‰¥„‡-
˛Ú¸ Ì‡ Ï¥ÒˆÂ‚ÓÏÛ ¥‚Ì¥. èÓÌflÚÚfl ‚ÔÎË‚Û Ì‡ ÔÛ·Î¥˜ÌÛ ÔÓÎ¥-
ÚËÍÛ ÔÓ‚’flÁÛπÚ¸Òfl Á ÚËÏ, Ì‡ÒÍ¥Î¸ÍË ¥ÌÒÚËÚÛˆ¥ÓÌ‡Î¸ÌÂ ÓÙÓ-
ÏÎÂÌÌfl ¥ ÔÓ‚ÌÓ‚‡ÊÂÌÌfl ÔÓÎ¥ÚË˜ÌÓª ‚Î‡‰Ë Á‡ÎË¯‡˛Ú¸ Ï¥Ò-
ˆÂ ‰Îfl ‡ÚËÍÛÎflˆ¥ª Â∂¥ÓÌ‡Î¸ÌËı ¥ÌÚÂÂÒ¥‚ – flÍ˘Ó ‚Î‡‰‡
·ÎÓÍÛπ ‰ÓÒÚÛÔË ‰Ó ˆÂÌÚ¥‚ ¥¯ÂÌÌfl, ÚÓ ÔÓ·ÎÂÏ‡ ‚ÊÂ Û
ÔËÓ‰¥ Ò‡ÏÓª ‚Î‡‰Ë Ú‡ Â‡Î¸ÌÓÏÛ ÔÓÚÂÌˆ¥‡Î¥ „ÛÔ.

ßÎ˛ÒÚ‡ˆ¥π˛ ÌÂ‚¥‰ÔÓ‚¥‰ÌÓÒÚË ˆÂÌÚ‡Î¸ÌÓª ÔÓÎ¥ÚËÍË ¥
ÒËÎË Â∂¥ÓÌ‡Î¸ÌËı ¥ÌÚÂÂÒ¥‚ ÏÓÊÂ ·ÛÚË ÌÂ‰‡‚Ì¥È ÒÍ‡Ì‰‡Î,
ÔÓ‚’flÁ‡ÌËÈ Á¥ ÒÚ¥ÌÓÔËÒ‡ÏË ÅÛÌÓ òÛÎ¸∂‡. á ÚÓ˜ÍË ÁÓÛ ‰ÓÒ-
Î¥‰ÊÂÌÌfl ÔÓ‚Â‰¥ÌÍË Â∂¥ÓÌ¥‚, ÚÓ ÚÛÚ ˜¥ÚÍÓ ‚ËÏ‡Î¸Ó‚Û˛Ú¸-
Òfl ‰‚¥ ÔÓ·ÎÂÏË. èÂ¯‡ – ˆÂ ÚÂ, ˘Ó ˆÂÌÚ‡Î¸Ì‡ ‚Î‡‰‡ ÌÂ
‚ÓÎÓ‰¥π ‰ÓÒÚ‡ÚÌ¥Ï ¥‚ÌÂÏ ÔÓÎ¥ÚË˜ÌÓª ÍÛÎ¸ÚÛË, ‡·Ë ÒÍÓËÒ-
Ú‡ÚËÒ¸ Á Ú‡ÍÓª ÒËÚÛ‡ˆ¥ª Ì‡ Ò‚Ó˛ ÍÓËÒÚ¸ (ÚÛÚ ‚‡ÚÓ Ô‡Ï’fl-
Ú‡ÚË ÔÓ ÚÂ, ˘Ó ˆfl ‚Î‡‰‡ Á‡ ¥‚ÌÂÏ ¥ÒÚÓË˜ÌÓª Ú‡ ÍÛÎ Ú̧Û-
ÌÓª Ò‚¥‰ÓÏÓÒÚË ÌÂ π ‰ÓÚË˜ÌÓ˛ ‰Ó „‡ÎËˆ¸ÍÓ„Ó Â∂¥ÓÌÛ – Á‡ÚÂ
ªª ÔÓÎ¥ÚË˜ÌËÈ ÒÚËÎ¸ Á‰¥ÈÒÌÂÌÌfl Ò‚Óªı ÔÓ‚ÌÓ‚‡ÊÂÌ¸ Á‡‰Ó-
‚ÓÎ¸Ìflπ ¥Ì¯¥ Â∂¥ÓÌË, ‰Îfl flÍËı ÒÎÓ‚Ó òÛÎ¸ˆ ÁÌ‡˜ËÚ¸ ˘Â
ÏÂÌ¯Â, Ì¥Ê ãÛÏÛÏ·‡). á ¥Ì¯Óª ÒÚÓÓÌË, „‡ÎËˆ¸Í‡ Â∂¥ÓÌ‡Î¸-
Ì‡ „ÛÔ‡ ¥ÌÚÂÂÒÛ ÌÂ Ï‡π ÔÓÚÂÌˆ¥‡ÎÛ ‚ÔÎË‚Û Ì‡ ̂ ÂÌÚ ¥, ‚¥‰-
ÔÓ‚¥‰ÌÓ, ÌÂ ÏÓÊÂ ‚ËÌÂÒÚË ÔÓ·ÎÂÏÛ Ì‡ ‚ËÒÓÍËÈ ¥‚ÂÌ¸.
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ІНТЕРЕСІВ

èË˜ËÌ‡ ÒÎ‡·ÍÓÒÚË ÔÓÁËˆ¥È „‡ÎËˆ¸ÍÓª ÂÎ¥ÚË Û ̂ ÂÌÚ¥ ÁÛÏÓ‚-
Î˛π ÌÂ ÎË¯Â ÌÂ‰ÓÒÚ‡ÚÌ¥Ï ÂÍÓÌÓÏ¥˜ÌËÏ ‚ÔÎË‚ÓÏ, ‡ÎÂ È ÎÓ-
Í‡Î¸ÌËÏË ̃ ËÌÌËÍ‡ÏË, Ú‡ÍËÏË flÍ ÒÚËÎ¥ ÔÓÎ¥ÚË˜ÌÓª ‰¥flÎ¸ÌÓÒ-
ÚË Û Â∂¥ÓÌ¥, ÌÂ‰ÓÒÚ‡ÚÌfl ÔÓ¥ÌÙÓÏÓ‚‡Ì¥ÒÚ¸ Ì‡ÒÂÎÂÌÌfl Ú‡
ÔÓÁËˆ¥ª ÔÓÎ¥ÚË˜ÌËı Ô‡Ú¥È. ç‡‚¥Ú¸ flÍ˘Ó É‡ÎË˜ËÌ‡ ·ÛÎ‡ ·Ë
ÌÂ ÙÂ‰Â‡Î¸ÌÓ˛ ÁÂÏÎÂ˛, ‡ ÓÍÂÏËÏ «ÍÓÓÌÌËÏ Í‡πÏ» Á¥
Ò‚ÓªÏ Ï¥Ì¥ÒÚÓÏ Á‡ÍÓ‰ÓÌÌËı ÒÔ‡‚, ÚÓ ÔÓ·ÎÂÏË Á¥ ÒÚ¥ÌÓ-
ÔËÒ‡ÏË òÛÎ¸ˆ‡ ‚ÒÂ-Ó‰ÌÓ ÌÂ ÏÓ„ÎË ·Ë ·ÛÚË ‚Ë¥¯ÂÌËÏË Ì‡
Â∂¥ÓÌ‡Î¸ÌÓÏÛ ¥‚Ì¥. ÇËıÓ‰fl˜Ë Á ÔËÓ‰Ë ÁÓ‚Ì¥¯Ì¥ı ̂ ÂÌÚ¥‚
¥¯ÂÌ¸, ‚Ë¥¯ËÚË ÔÓ·ÎÂÏÛ ÌÂÎÂ„‡Î¸ÌÓ„Ó ‚Ë‚ÓÁÛ ‚ÒÂ-Ó‰ÌÓ
ÏÓÊÌ‡ ÎË¯Â Û ˆÂÌÚ¥.

îéêåÄ ÑÖêÜÄÇà, ñÖçíêÄãßáå
ß ãéäÄãúçß èéãßíàóçß êßòÖççü
ì ÔÎ‡Ì¥ ÏÓÊÎË‚ÓÒÚË ‚ÔÎË‚Û Â∂¥ÓÌ‡Î¸ÌËı „ÛÔ Ì‡ ÔÓÎ¥-

ÚËÍÛ ÓÒÓ·ÎË‚Û Û‚‡„Û ÒÎ¥‰ Á‚ÂÚ‡ÚË Ì‡ ‚‡¥‡ÌÚË ‰ÓÒÚÛÔÛ ‰Ó
ˆÂÌÚÛ ¥¯ÂÌÌfl, ÚÓ·ÚÓ ÙÓÏ‡Î¸Ì¥ ÏÓÊÎË‚ÓÒÚ¥ Û˜‡ÒÚË Û ÔÓ-
Î¥ÚËˆ¥ – ˜Ë Â∂¥ÓÌ‡Î¸Ì¥ „ÛÔË Ï‡˛Ú¸ ÏÓÊÎË‚ÓÒÚË ·ÂÁÔÓ-
ÒÂÂ‰Ì¸Ó„Ó ÍÓÌÚ‡ÍÚÛ Á ÈÓ„Ó Û˜‡ÒÌËÍ‡ÏË, ˜Ë ÏÓÊÂ Ú‡ÍËÈ
‰ÓÒÚÛÔ π Ó·ÏÂÊÂÌËÏ ¥ ‚ËÏ‡„‡π ÔÓÒÂÂ‰ÌËÍ¥‚, flÍËÏË π, ‚
ÔÂ¯Û ˜Â„Û, ÔÓÎ¥ÚË˜Ì¥ Ô‡Ú¥ª. ìÒÂ ˆÂ Á‚Ó‰ËÚ¸Òfl ‰Ó Ù‡ÍÚÓ-
Û ÙÓÏ‡Î¸ÌÓ„Ó/ÍÓÌÒÚËÚÛˆ¥ÈÌÓ„Ó ÓÁÔÓ‰¥ÎÛ Ô‡‚Ó‚Ó„Ó ÒÛ-
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‚ÂÂÌ¥ÚÂÚÛ, ˘Ó ‚ËÁÌ‡˜‡πÚ¸Òfl ˜ÂÂÁ ÙÓÏÛ ‰ÂÊ‡‚Ë (ÛÌ¥-
Ú‡ËÁÏ ̃ Ë ÙÂ‰Â‡Î¥ÁÏ) Ú‡ ÒÔÓÒ¥· Ô‡‚Î¥ÌÌfl (Ô‡Î‡ÏÂÌÚÒ¸ÍÂ
˜Ë ÔÂÁË‰ÂÌÚÒ¸ÍÂ).

íÛÚ ÏË Ô¥‰ıÓ‰ËÏÓ ‰Ó ÔÓÁËˆ¥ª „ÛÔ, flÍ¥ π ÌÓÒ¥flÏË Â∂¥Ó-
Ì‡Î¸ÌÓª ¥‰ÂÌÚË˜ÌÓÒÚË, Ì‡ Ï¥ÒˆÂ‚ÓÏÛ ¥‚Ì¥. ñÂ ‚ËÁÌ‡˜‡πÚ¸-
Òfl ÚËÏ, Ì‡ÒÍ¥Î¸ÍË ‚‡ÊÎË‚ËÏË ‰Îfl ¥ÌÚÂÂÒ¥‚ „ÛÔ π ÔËÚ‡Ì-
Ìfl, flÍ¥ ÓÁ„Îfl‰‡˛Ú¸Òfl Ì‡ ‚¥‰ÔÓ‚¥‰ÌËı ¥‚Ìflı, ¥ Ì‡ÒÍ¥Î¸ÍË
ÏÓÊÎË‚ËÏ π Û˜‡ÒÚ¸ „ÛÔ Û Ï¥ÒˆÂ‚ÓÏÛ ¥¯ÂÌÌ¥. å¥ÒˆÂ‚¥ ‡Ï-
·¥ˆ¥ª Á‡‰Ó‚ÓÎ¸Ìfl˛Ú¸Òfl ÌÂ ÎË¯Â Ì‡ ¥‚Ì¥ ‚ÂÎËÍËı ÚÂËÚÓ¥-
‡Î¸ÌËı ÛÚ‚ÓÂÌ¸ (ÙÂ‰Â‡Î¸Ì¥ ÒÛ·’πÍÚË ‡·Ó ‡‚ÚÓÌÓÏ¥ª), ‡
Ú‡ÍÓÊ Û Ï‡ÎËı ÚÂËÚÓ¥‡Î¸ÌËı „ÓÏ‡‰‡ı – ‡ÈÓÌ‡ı, ÔÓ‚¥-
Ú‡ı, ÒÂÎ‡ı, Ï¥ÒÚÂ˜Í‡ı, ‰ËÒÚËÍÚ‡ı ÚÓ˘Ó. ç‡ÔËÍÎ‡‰, ÔËÚ‡Ì-
Ìfl ÔÓ Ù¥Ì‡ÌÒÛ‚‡ÌÌfl ÌÂ‰¥Î¸ÌÓª ¯ÍÓÎË ÏÓÊÂ ‚Ë¥¯ËÚË ÎÓ-
Í‡Î¸ÌËÈ ‚Ë·ÓÌËÈ Ó„‡Ì, ‡ ÔÓ ÚÂ, ˘Ó ÌÂ ÚÂ·‡ ·Û‰Û‚‡ÚË
Á‡ ÒÂÎÓÏ ÒÏ¥ÚÚπÁ‚‡ÎË˘Â, ‰Ó flÍÓ„Ó Á‚ÓÁËÚËÏÛÚ¸ ÒÏ¥ÚÚfl Á
‰‚Óı ÒÛÒ¥‰Ì¥ı ‡ÈÓÌ¥‚, ÏÓÊÂ ÔÓÒÚ‡ÌÓ‚ËÚË Ï¥ÒˆÂ‚ËÈ ÂÙÂ-
ÂÌ‰ÛÏ. èÓ ÒÚ‚ÓÂÌÌfl ÇÖá ÔÓÒÚ‡ÌÓ‚ËÚ¸ Â∂¥ÓÌ‡Î¸ÌËÈ
Ûfl‰, ‡ ÔÎ‡ÌÍÛ èÑÇ Ó·„Ó‚Ó˛‚‡ÚËÏÛÚ¸ Û ˆÂÌÚ¥.

ê¥ÁÌËˆ˛ Ï¥Ê ÙÂ‰Â‡Î¸ÌËÏ ¥ ÛÌ¥Ú‡ÌËÏ ‚ËÁÌ‡˜‡π ÔËÌ-
ˆËÔ ‰ÂÎÂ„Û‚‡ÌÌfl ‚Î‡‰ÌËı ÔÓ‚ÌÓ‚‡ÊÂÌ¸ – Á‚ÂıÛ ‚ÌËÁ, ˜Ë
Ì‡‚Ô‡ÍË. ï‡‡ÍÚÂÌÓ˛ ËÒÓ˛ ÔË ÙÂ‰Â‡Î¥ÁÏ¥ π ÔÂ‰ÒÚ‡‚-
ÌËˆÚ‚Ó ¥ ‚‡ıÛ‚‡ÌÌfl ÔÓÁËˆ¥È Â∂¥ÓÌ¥‚ Û ÔÓˆÂÒ¥ Á‡Ú‚Â‰ÊÂÌ-

Ìfl ‚Ë˘Ëı ÌÓÏ‡ÚË‚ÌËı ‡ÍÚ¥‚. í‡ÍËÏ ˜ËÌÓÏ, Â∂¥ÓÌË Ò‡Ï¥
ÔÓ„Ó‰ÊÛ˛Ú¸Òfl ˜Ë ÌÂ ÔÓ„Ó‰ÊÛ˛Ú¸Òfl Á¥ Ò‚ÓªÏË Ô‡‚‡ÏË ¥
Ó·Ó‚’flÁÍ‡ÏË. èË ÛÌ¥Ú‡ËÁÏ¥ ÔÓˆÂÒ ¥‰Â Á‚ÂıÛ ‚ÌËÁ, Ô‡-
‚‡ Â∂¥ÓÌ¥‚ Ô‡ÍÚË˜ÌÓ Ì‡‰‡˛Ú¸Òfl ̂ ÂÌÚ‡Î¸ÌËÏ Ûfl‰ÓÏ, ÔË
ÍÓÌÒÛÎ Ú̧‡ˆ¥ª ¥ ÔÂÂ„Ó‚Ó‡ı Á ¥ÁÌËÏË ‡ÍÚÓ‡ÏË ÔÓÎ¥ÚË˜ÌÓª
ÒˆÂÌË. èÓÁËˆ¥ª Â∂¥ÓÌ¥‚ ÔË ÛÌ¥Ú‡ËÁÏ¥ ‚ÍÎ‡‰‡˛Ú¸Òfl Û Ì‡-
fl‚Ì¥ ÌÓÏ‡ÚË‚Ì¥ ‚ËÏÓ„Ë, ÚÓ·ÚÓ Û Ô‡Ú¥ÈÌ¥ ÔÓ„‡ÏË, ÙÛÌ-
Íˆ¥ÓÌ‡Î¸ÌÂ ÔÂ‰ÒÚ‡‚ÌËˆÚ‚Ó, ÂÍÒÔÂÚÌ¥ Óˆ¥ÌÍË «ÏÓÁÍÓ‚Ëı
ˆÂÌÚ¥‚» ÚÓ˘Ó. íÛÚ ‰ÓÒÚÛÔ ‰Ó ˆÂÌÚÛ ÔÓÎ¥ÚË˜ÌÓ„Ó ¥¯ÂÌÌfl
ÌÂ π ÔflÏÓ Â∂¥ÓÌ‡Î¸ÌËÈ, ‡ ‚‡¥‡ÚË‚Ì¥¯ËÈ.

üÍ˘Ó ·‡ÚË ÍËÚÂ¥È ÙÓÏ‡Î¸ÌÓ„Ó ÓÁÔÓ‰¥ÎÛ ‰ÂÊ‡‚-
ÌÓ„Ó ÒÛ‚ÂÂÌ¥ÚÂÚÛ, ÚÓ ÛÌ¥Ú‡ËÁÏ ‚ËÁÌ‡˜‡πÚ¸Òfl ÚËÏ, Ì‡ÒÍ¥Î¸-
ÍË Ô‡‚Ó‚‡ ÔÓÎ¥ÚËÍ‡ ÒÍÓÌˆÂÌÚÓ‚‡Ì‡ ‚ Ó‰ÌÓÏÛ ˆÂÌÚ¥, ‡
ÙÂ‰Â‡Î¥ÁÏ – ÓÁÔÓ‰¥ÎÓÏ ‚Î‡‰ÌËı ÔÓ‚ÌÓ‚‡ÊÂÌ¸ Ï¥Ê Ûfl-
‰ÓÏ Ú‡ ¥Ì¯ËÏË ÒÛ·’πÍÚ‡ÏË. ëÔÓÒ¥· Ô‡‚Î¥ÌÌfl ‚‡ÊÎË‚ËÈ ÚÛÚ
Û Ú¥È Ï¥¥, Ì‡ÒÍ¥Î¸ÍË ÒÛ·’πÍÚË ¥¯ÂÌÌfl ‚ËıÓ‰flÚ¸ Á Ô‡Î‡ÏÂÌ-
ÚÛ, ˜ÂÂÁ flÍËÈ ‚ËÁÌ‡˜‡πÚ¸Òfl ÔÓÎ¥ÚËÍ‡ ‚ËÍÓÌ‡‚˜Óª ‚Î‡‰Ë,
˜Ë ÌÓÒ¥È ‚ËÍÓÌ‡‚˜Óª ‚Î‡‰Ë Ó·Ë‡πÚ¸Òfl ÌÂÁ‡ÎÂÊÌÓ ‚¥‰ Á‡-
ÍÓÌÓ‰‡‚˜Óª ‚Î‡‰Ë ¥ ÔÓ‚Ó‰ËÚ¸ Ò‚Ó˛ Ò‡ÏÓÒÚ¥ÈÌÛ ÔÓÎ¥ÚËÍÛ.
ñ¥ ‰ÂÚÂÏ¥Ì‡ÌÚË ÒÚ‚Ó˛˛Ú¸ ‚¥‰ÔÓ‚¥‰Ì¥ ¯ÎflıË ‰ÓÒÚÛÔÛ ‰Ó
ˆÂÌÚÛ ¥¯ÂÌÌfl, ‡ Ú‡ÍÓÊ ‚ËÁÌ‡˜‡˛Ú¸ Ú‡ÍÚËÍÛ ¥ ÒÚ‡ÚÂ„¥˛
„ÛÔ, ˘Ó, ÒÂÂ‰ ¥Ì¯Ó„Ó, ÔÂ‰ÒÚ‡‚Îfl˛Ú¸ Ú‡ÍÓÊ ¥ÌÚÂÂÒË
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Â∂¥ÓÌ¥‚. ìÒÂ ˆÂ ‚ËÍÎËÍ‡π ‚Ò¥ÎflÍ¥ ÍÓÌÙ¥„Û‡ˆ¥ª Û ÒÚÛÍÚÛ¥
¥¯ÂÌÌfl. ëòÄ flÍ ÔÂÁË‰ÂÌÚÒ¸Í‡ ÙÂ‰Â‡ÚË‚Ì‡ ‰ÂÊ‡‚‡ ¥
ç¥ÏÂ˜˜ËÌ‡ flÍ ÙÂ‰Â‡ˆ¥fl Í‡ÌˆÎÂÒ¸ÍÓª ÙÓÏË Ô‡‚Î¥ÌÌfl
Ú‡Í Ò‡ÏÓ ¥ÁÌ¥, flÍ ¥ ÛÌ¥Ú‡Ì¥ ÔÂÁË‰ÂÌÚÒ¸ÍÓ-Ô‡Î‡ÏÂÌÚÒ¸Í‡
î‡Ìˆ¥fl ¥ ÏÓÌ‡ı¥ÒÚÒ¸ÍÓ-Ô‡Î‡ÏÂÌÚÒ¸Í‡ ßÒÔ‡Ì¥fl.

íÂÓÂÚË˜ÌÓ ÛÌ¥Ú‡Ì‡ ÒËÒÚÂÏ‡ Ó·ÏÂÊÛπ ‰ÓÒÚÛÔ ¥ ÚÓ˜ÍË
‚ÔÎË‚Û Â∂¥ÓÌ‡Î¸ÌËı „ÛÔ Ì‡ Ï¥ÒˆÂ‚Ëı ¥‚Ìflı, Û ÚÓÈ ˜‡Ò flÍ
ÙÂ‰Â‡Î¥ÁÏ ‚Â‰Â ‰Ó Û¥ÁÌÓÏ‡Ì¥ÚÌÂÌÌfl ‰ÓÒÚÛÔÛ Ú‡ ÏÓÊÎË-
‚ÓÒÚÂÈ ‚ÔÎË‚Û Ì‡ ¥ÁÌËı ¥‚Ìflı – Ï¥ÒˆÂ‚ÓÏÛ (ÙÂ‰Â‡Î¸-
ÌËı Ó‰ËÌËˆ¸) ¥ Á‡„‡Î¸ÌÓ‰ÂÊ‡‚ÌÓÏÛ. è‡Î‡ÏÂÌÚ‡ËÁÏ
Ú‡ÍÓÊ Ó·ÏÂÊÛπ ‰ÓÒÚÛÔ „ÛÔ, ‡ ˜¥ÚÍÂ ÓÁÏÂÊÛ‚‡ÌÌfl ‚Î‡‰Ë
‚Â‰Â ‰Ó ÓÍÛÔ‡ˆ¥ª ÚÓ˜ÓÍ ‚ÔÎË‚Û ‚ Ûfl‰Ó‚Ëı ÛÒÚ‡ÌÓ‚‡ı ÎÓ·¥Ò-
Ú‡ÏË, flÍ¥ ‚ËıÓ‰flÚ¸ ‡‰¯Â ÌÂ Á Â∂¥ÓÌ‡Î¸ÌËı, ‡ ÙÛÌÍˆ¥ÓÌ‡Î¸-
ÌËı „ÛÔ. èÓÚÂ ÒÛ˜‡ÒÌ¥ Ô‡ÍÚË˜Ì¥ ÂÙÂÍÚË ÓÁÔÓ‰¥ÎÛ
Ô‡‚Ó‚Ó„Ó ÒÛ‚ÂÂÌ¥ÚÂÚÛ Ì‡È·¥Î¸¯Â Á‡ÎÂÊ‡Ú¸ ‚¥‰ ÍÓÏ·¥Ì‡-
ˆ¥ª ÛÒ¥ı Ì‡Á‚‡ÌËı Ù‡ÍÚÓ¥‚, ‡ ÓÒÓ·ÎË‚Ó – ‚¥‰ ÚËÔÛ ÔÓÎ¥ÚË˜-
ÌÓª ÍÛÎ Ú̧ÛË ¥ ÔÓÁËˆ¥ª ÔÓÎ¥ÚË˜ÌËı Ô‡Ú¥È. á‡„‡Î¸ÌËÈ ‚ËÒÌÓ-
‚ÓÍ ÚÛÚ ÏÓÊÂ ·ÛÚË Ú‡ÍËÈ: ‚ËÒÓÍËÈ ¥‚ÂÌ¸ ˆÂÌÚ‡Î¥Á‡ˆ¥ª ÌÂ
Ó·Ó‚’flÁÍÓ‚Ó ÓÁÌ‡˜‡π ÒÎ‡·Í¥ Â∂¥ÓÌ‡Î¸Ì¥ ÔÓÁËˆ¥ª, Ú‡Í Ò‡ÏÓ
flÍ ÙÂ‰Â‡Î¥ÁÏ ÌÂ ÏÓÊÂ ‡‚ÚÓÏ‡ÚË˜ÌÓ ÓÁÌ‡˜‡ÚË ‚ÂÎËÍÓª
‚ÔÎË‚Ó‚ÓÒÚË Â∂¥ÓÌ¥‚.

ìçßíÄêàáå ß êÖ¢ßéçÄãúçß ßçíÖêÖëà
á‚’flÁÓÍ Á ‡Ì„ÓÏ Í‡Ì‡Î¥‚ ‰ÓÒÚÛÔÛ ‰Ó ¥¯ÂÌÌfl ¥ Â‡Î¸-

ÌÓ˛ ‚Î‡‰Ó˛ ¥Ì‰Ë‚¥‰Û‡Î¸ÌËı „ÛÔ ¥ ÒËÒÚÂÏË „ÛÔ Ï‡π ‰ÂÍ¥Î¸-
Í‡ ‚ËÏ¥¥‚. á‡„‡ÎÓÏ ÛÒÂ ˆÂ Á‚Ó‰ËÚ¸Òfl ‰Ó ÚÂÁË, ˘Ó Á·¥Î¸-
¯ÂÌÌfl ÔÓÎ¥ÚË˜ÌËı ‚ÔÎË‚¥‚, ÔÓÒËÎÂÌÌfl ÔÓÁËˆ¥È ¥ ‚¥‰ÍËÚÓÒ-
ÚÓÒÚË ‰Ó ̂ ÂÌÚÛ ÔÓÎ¥ÚË˜ÌÓ„Ó ¥¯ÂÌÌfl ‰Îfl „ÛÔ ¥ÌÚÂÂÒÛ ‚¥‰-
·Û‚‡πÚ¸Òfl ‚ Ï¥Û ‰ÂˆÂÌÚ‡Î¥Á‡ˆ¥ª ‚Î‡‰Ë Ú‡ Û¥ÁÌÓÏ‡Ì¥ÚÌÂÌ-
Ìfl ªª ÒÚÛÍÚÛË. ç‡ÔËÍÎ‡‰, Ô¥ÒÎflÙ‡ÌÍ¥ÒÚÒ¸Í‡ ßÒÔ‡Ì¥fl Ô¥¯-
Î‡ ¯ÎflıÓÏ Ì‡‰‡ÌÌfl ‡‰Ï¥Ì¥ÒÚ‡ÚË‚ÌËÏ ÛÚ‚ÓÂÌÌflÏ ÔÂ‚ÌËı
‡‚ÚÓÌÓÏÌ¥È ‚ ‡‰Ï¥Ì¥ÒÚ‡ÚË‚Ì¥È, Ú‡ÌÒÔÓÚÌ¥È ̃ Ë ÍÛÎ Ú̧ÛÌ¥È
ÔÓÎ¥ÚËˆ¥. Ç¥‰ÔÓ‚¥‰ÌÓ, ·‡„‡ÚÓ Â∂¥ÓÌ‡Î¸ÌËı ÂÎ¥Ú ÁÏÓ„ÎË ÒÍÓÌ-
ˆÂÌÚÛ‚‡ÚË Ò‚Ó˛ ÔÓÎ¥ÚË˜ÌÛ ‡ÍÚË‚Ì¥ÒÚ¸ Ò‡ÏÂ Ì‡ ˆËı ÒÙÂ-
‡ı, ‡ ÍÛÎ Ú̧ÛÌÂ Ò‡ÏÓ‚fl‰Û‚‡ÌÌfl ·‡ÒÍ¥‚ ‚ÒÂ-Ú‡ÍË ÛÚËÏÛπ
Ì‡ ıËÒÚÍÓÏÛ ·‡Î‡ÌÒ¥ ÒÍÎ‡‰ÌÛ ÂÚÌ¥˜ÌÛ ÒËÚÛ‡ˆ¥˛. í‡Í Ò‡ÏÓ
ÏÓÊÂÏÓ ÒÍ‡Á‡ÚË ¥ ÔÓ ÛÍ‡ªÌÒ¸ÍËÈ ‚‡¥‡ÌÚ ÛÒÍÎ‡‰ÌÂÌÌfl
‡‚ÚÓËÚ‡ËÁÏÛ, flÍËÏ π äËÏ – ÎÓÍ‡Î¸Ì¥ ÂÎ¥ÚË, ‚ÓÎÓ‰¥˛˜Ë
·¥Î¸¯ËÏË Í‚‡Á¥-‰ÂÊ‡‚ÌËÏË ‡ÚË·ÛÚ‡ÏË, ‡Ì¥Ê Â¯Ú‡ Â∂¥-
ÓÌ¥‚, Ï‡˛Ú¸ ÁÏÓ„Û Á‡ÒÚÓÒÓ‚Û‚‡ÚË Ò‚Óª ÂÒÛÒË ‰Îfl ªı ÔÂÂ-
ÓÁÔÓ‰¥ÎÛ Ì‡ Â∂¥ÓÌ‡Î¸ÌÓÏÛ ¥‚Ì¥. íÂ, ˘Ó äËÏ ÒÚ‡‚ «ÛÍ‡-
ªÌÒ¸ÍÓ˛ ëËˆËÎ¥π˛» – ˘Â Ó‰ËÌ ÏÓÏÂÌÚ ‰Îfl ‰ËÒÍÛÒ¥ª, ˘Ó ‚
Ú‡Í¥È ‡‚ÚÓÌÓÏ¥ª π ÔÓÁËÚË‚ÌÓ„Ó. íËÏ ·¥Î¸¯Â, ˘Ó Â‡Î¸Ì¥ ÌÓ-
Ò¥ª ÍËÏÒ¸ÍÓª ÍÛÎ Ú̧ÛÌÓª ‡‚ÚÂÌÚË˜ÌÓÒÚË – ÍËÏÒ¸Í¥ Ú‡Ú‡Ë
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êéëßâëúäÄ îÖÑÖêÄñßü:
ÅìÑßÇçàñíÇé ÅÖá èêéÖäíì

У росiйськiй соцiальнiй науцi склався звичай почина-

ти чи не кожен текст вказiвкою на особливу актуальнiсть

порушених у ньому питань, що уже стає ознакою погано-

го смаку: серед проблем нашого суспiльства важко вiд-

шукати неактуальнi. І все-таки тема оптимiзацiї росiйської

етно- i територiально-полiтичної системи, без сумнiву,

видiляється на загальному тлi передовсiм своєю гостро-

тою й болючiстю: «цiна питання» тут вимiрюється люд-

ською кров’ю. Але ця ж проблема, можливо, як жодна

iнша, свiдчить про гнiтючу нездатнiсть iнтелектуальних i

полiтичних елiт пiддати критичному розгляду i навiть (одi-

ознiсть термiну не завжди шкодить його точности) декон-

струкцiї стереотипи, якi керують їхньою поведiнкою. А

поза тим сприйняття дiйсности крiзь призму нiбито само-

очевидних установок бiльш нiж будь-що iнше, блокує сьо-

годнi будь-якi позитивнi зрушення в галузi етнополiтики

i, навпаки, консервує в конструкцiї росiйської державнос-

ти могутню конфлiктогенну напругу.

З цих стереотипiв, мабуть, найважливiший – уявлен-

ня про федералiзм як про природну, наперед задану

форму росiйської етнополiтичної органiзацiї. В останнi

роки федеративна форма державного устрою ставилася

пiд сумнiв хiба що в явно мар¶iнальних i не призначених

до реалiзацiї полiтичних проектах. Ця обставина вiдiгра-

ла все-таки, безумовно позитивну, стабiлiзуючу роль.

Прийняття федеративного устрою майже всiма елiтними

групами свiдчило про визнання ними безповоротности

розпаду СССР, i недоторканости визначених Конститу-

цiєю 1993 р. рамок полiтичної дiї.

Аж до публiкацiї навеснi 2000 р. президентських про-

позицiй про реформу федеративного ладу Росiї сама

«федеративнiсть» цього устрою «за замовчуванням»

приймалася як його єдино мислима форма. І нiхто взага-

лi-то не замислювався над тим очевидним фактом, що фе-

дералiзм як принцип органiзацiї росiйського полiтично-

го простору не має пiд собою мiцної iсторичної основи.

Чому, властиво, сьогоднiшня Росiя є федерацiєю? Зви-

чайно, питання варто поставити ширше: не тiльки терито-

рiальний устрiй, а й, скажiмо, республiканська форма

правлiння i фундаментальнi засади нинiшнього правово-

го устрою країни такi ж проблематичнi. Правовий уклад

сучасної Росiї – сукупний продукт рiзнорiдних випадко-

вих обставин, а також сваволi як добiльшовицької влади

(саме Тимчасового уряду, чия законнiсть базувалася лише

на юридично досить двозначному актi зречення вiд прес-

СВЯТОСЛАВ
КАСПЕ
КОНСТРУЮВАТИ
ФЕДЕРАЦІЮ –
RENOVATIO
IMPERII ЯК МЕТОД
СОЦІАЛЬНОЇ
ІНЖЕНЕРІЇ

– ÔÂÂ·Û‚‡˛Ú¸ ÔÓÁ‡ ÔÓÎÂÏ ·ÂÌÂÙÂˆ¥πÌÚ¥‚ ‡‚ÚÓÌÓÏ¥ª. ìÒ-
ÍÎ‡‰ÌÂÌÌfl ÛÌ¥Ú‡ËÁÏÛ ‚¥‰·Û‚‡ÎÓÒ¸ ¥ ‚ ßÚ‡Î¥ª, ‰Â π ÒËÎ¸Ì‡
Â∂¥ÓÌ‡Î¸Ì‡ ¥‰ÂÌÚË˜Ì¥ÒÚ¸ Á ÔÓÚÛÊÌÓ˛ ¥ÒÚÓË˜ÌÓ˛ ÓÒÌÓ‚Ó˛.
ôÂ Ó‰ËÌ ÔËÍÎ‡‰ ÌÂ‚‰‡ÎÓ„Ó ÙÂ‰Â‡Î¥ÁÏÛ – ÒÛ˜‡ÒÌ‡ êÓ-
Ò¥fl, ‰Â Â∂¥ÓÌ‡Î¥Á‡ˆ¥fl Ù‡ÍÚË˜ÌÓ Á¥È¯Î‡ Ì‡ ¥‚ÂÌ¸ ÍËÏ¥Ì‡-
Î¥Á‡ˆ¥ª Ú‡ ÒÚ‚ÓÂÌÌfl ÒËÒÚÂÏË «Û‰¥Î¸ÌËı ÍÌflÁ¥‚ÒÚ‚», Ì‡‰ flÍË-
ÏË Ô‡ÌÛπ π‰ËÌËÈ ÓÒ¥ÈÒ¸ÍËÈ ÍÌflÁ¸. èÂ‚ÌËÏ ̃ ËÌÓÏ ̂ Â Í‡Î¸-
Í‡ ˘Â Á ÒÓ‚πˆ¸ÍÓª ¥ÏÔÂ¥ª – ÚÂÊ ÔÂ‚ÌÓ„Ó Ó‰Û ÙÂ‰Â‡ˆ¥ª,
Ì‡‚¥Ú¸ ¥Á ÒÓ˛ÁÌËÏ ‰Ó„Ó‚ÓÓÏ.

éÚÊÂ ‚ËÒÌÓ‚ÓÍ ÚÛÚ ·Û‰Â Ú‡ÍËÈ – flÍ˘Ó ‚ ÛÌ¥Ú‡Ì¥È
ÒËÒÚÂÏ¥ ¥ÒÌÛπ „ÌÛ˜Í‡ ÒËÒÚÂÏ‡ Ï¥ÒˆÂ‚Ó„Ó Ò‡ÏÓÛÔ‡‚-
Î¥ÌÌfl, ÚÓ „ÛÔË Ï‡ÚËÏÛÚ¸ ·¥Î¸¯¥ ÏÓÊÎË‚ÓÒÚ¥ Û˜‡ÒÚË
‚ ÔÓÎ¥ÚËˆ¥, ‡Ì¥Ê Û ÙÂ‰Â‡ÚË‚Ì¥È ‰ÂÊ‡‚¥ Á ˆÂÌÚ‡Î¥-
ÁÓ‚‡Ì¥ÒÚ˛ ‚Î‡‰Ë ÓÍÂÏËı ÒÛ·’πÍÚ¥‚ ÙÂ‰Â‡ˆ¥ª. íÂ Ò‡ÏÂ
ÒÚÓÒÛπÚ¸Òfl Ô‡Î‡ÏÂÌÚ‡ÌÓ„Ó ̃ Ë ÔÂÁË‰ÂÌÚÒ¸ÍÓ„Ó Ô‡‚Î¥Ì-
Ìfl – „ÛÔË ÏÓÊÛÚ¸ Ú‡Í Ò‡ÏÓ ÛÒÔ¥¯ÌÓ ‰Ó·Ë‚‡ÚËÒ¸ ‚ËÍÓÌ‡Ì-
Ìfl Ò‚Óªı ‚ËÏÓ„ ̃ ÂÂÁ ÚËÒÍ Ì‡ Ô‡Î‡ÏÂÌÚÒ¸Í¥ Ó„‡ÌË, flÍ Ûfl-
‰Ó‚¥ ÎÓ·¥ÒÚË ‚ ÔÂÁË‰ÂÌÚÒ¸Í¥È ‰ÂÊ‡‚¥.

ôÂ Ó‰ÌËÏ ‚‡ÊÎË‚ËÏ ÏÓÏÂÌÚÓÏ Û Â‡Î¥Á‡ˆ¥ª ¥ÌÚÂÂÒ¥‚
Â∂¥ÓÌ¥‚ (Â∂¥ÓÌ‡Î¸ÌËı „ÛÔ) π ÔËÓ‰‡ Ô‡Ú¥ÈÌÓª ÒËÒÚÂÏË.
íÛÚ ÓÒÌÓ‚ÌËÏË ÍËÚÂ¥flÏË ‚ËÒÚÛÔ‡˛Ú¸ ÏÓÊÎË‚ÓÒÚ¥ Ô‡Ú¥È
ÍÓÌÚÓÎ˛‚‡ÚË ‚Ë·¥ Ô‡Ú¥ÈÌËı Í‡Ì‰Ë‰‡Ú¥‚, Ì‡‚ÂÒÚË ‰ËÒˆËÔ-

Î¥ÌÛ ‚ Ô‡Î‡ÏÂÌÚ¥ ˜Ë Ûfl‰¥, ‡ Ú‡ÍÓÊ Á‰‡ÚÌ¥ÒÚ¸ Ô‡‚Îfl˜Óª
Ô‡Ú¥ª ˜Ë ÍÓ‡Î¥ˆ¥ª ÍÓÌÚÓÎ˛‚‡ÚË ÔÓÎ¥ÚË˜ÌÛ ‡„ÂÌ‰Û È ¥ÏÔÎÂ-
ÏÂÌÚ‡ˆ¥˛ ¥¯ÂÌ¸. ÇËÒÓÍ¥ ÔÓÍ‡ÁÌËÍË ÔÓ‰‡ÌËı ÍÓÏÔÓÌÂÌÚ¥‚
„Ó‚ÓflÚ¸ ÔÓ Ï¥ˆÌ¥ ÔÓÁËˆ¥ª Ô‡Ú¥ÈÌÓª ÒËÒÚÂÏË Û ÔÓÎ¥ÚË˜Ì¥È
ÒËÒÚÂÏ¥, ‡ ÌËÁ¸Í¥ ‚Â‰ÛÚ¸ ‰Ó ÔÂÂ‚‡Ê‡ÌÌfl ¥Ì¯Ëı ÒÓˆ¥‡Î¸ÌÓ-
ÂÍÓÌÓÏ¥˜ÌËı Ú‡ ÔÓÎ¥ÚË˜ÌËı Ù‡ÍÚÓ¥‚ (Ó‰ÌËÏË Á flÍËı ˆ¥Î-
ÍÓÏ Â‡Î¸ÌÓ ÏÓÊÛÚ¸ ·ÛÚË Â∂¥ÓÌ‡Î¸Ì¥ „ÛÔË). óËÏ ÒËÎ¸Ì¥-
¯‡ ÔÓÁËˆ¥fl Ô‡Ú¥ÈÌÓª ÒËÒÚÂÏË ‚ ÏÂÊ‡ı ‚¥‰ÔÓ‚¥‰ÌÓª Í‡ªÌË
˜Ë ªª ‡‰Ï¥Ì¥ÒÚ‡ÚË‚ÌÓª Ó‰ËÌËˆ¥ ‡·Ó Ï¥ÒˆÂ‚ÓÒÚË, ÚËÏ ÒËÎ¸Ì¥-
¯ËÈ ÍÓÌÚÓÎ¸ Ô‡Ú¥È Ì‡‰ Á‰¥ÈÒÌÂÌÌflÏ ÔÓÎ¥ÚËÍË. ëËÎ‡ Ô‡Ú¥ª
‚ËÁÌ‡˜‡π ÚÓ˜ÍË ‰ÓÒÚÛÔÛ ‰Ó ÔÓÎ¥ÚË˜ÌÓ„Ó ¥¯ÂÌÌfl ‰Îfl „ÛÔ
¥ÌÚÂÂÒÛ. óËÏ ÒËÎ¸Ì¥¯‡ Ô‡Ú¥ÈÌ‡ ÒËÒÚÂÏ‡, ÚËÏ ·¥Î¸¯Â Ó·-
ÏÂÊÂÌ¸ ‰Îfl Û˜‡ÒÚË Û ÔÓÎ¥ÚËˆ¥ Ï‡˛Ú¸ ¥Ì¯¥ „ÛÔË. èÓÚÂ ÌÂ
ÒÎ¥‰ Á‡·Û‚‡ÚË, ˘Ó Ó·ÏÂÊÂÌÌfl ÚÓ˜ÓÍ ‰ÓÒÚÛÔÛ ÌÂ Ó·Ó‚’flÁÍÓ-
‚Ó ÓÁÌ‡˜‡π ÁÏÂÌ¯ÂÌÌfl ‚ÔÎË‚Û ˜Ë ÒËÎË „ÛÔ – ÔÓ‰ÂÍÓÎË ˆÂ
ÓÁÌ‡˜‡π ÒËÎ¸Ì¥¯Û ÔÓ‚’flÁ‡Ì¥ÒÚ¸ „ÛÔ ¥ Ô‡Ú¥È. íÛÚ ÌÂÏ‡π
Ó·ÂÌÂÌÓ ÔÓÔÓˆ¥ÈÌÓª Á‡ÎÂÊÌÓÒÚË Ï¥Ê Â‡Î¸ÌËÏ ‚ÔÎË-
‚ÓÏ Ô‡Ú¥ª ¥ „ÛÔË – ˜‡ÒÚÓ ÒËÎ¸Ì¥ Ô‡Ú¥ª π ÔÓ‚’flÁ‡Ì¥ Á Ú‡Í
Ò‡ÏÓ ÔÓÚÛÊÌËÏË Â∂¥ÓÌ‡Î¸ÌËÏË „ÛÔ‡ÏË. ë‡ÏÂ Ú‡ÍÛ ÒËÚÛ-
‡ˆ¥˛ ÏË Ï‡πÏÓ Ò¸Ó„Ó‰Ì¥ ‚ ìÍ‡ªÌ¥, ÍÓÎË Ô‡Ú¥ª Ù‡ÍÚË˜ÌÓ π
Â∂¥ÓÌ‡Î¸ÌËÏË, «ÔË‚’flÁ‡ÌËÏË» ‰Ó Ó‰Ì¥πª Â∂¥ÓÌ‡Î¸ÌÓª ÂÎ¥-
ÚË.
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толу великого князя Мiхаiла Александровiча у березнi

1917 року), так i пам’ятної постбiльшовицької, але, зро-

зумiло, бiльшовицької par excellence.

Якщо навiть республiканська форма правлiння, утвер-

джена в Росiї 1 вересня 1917 р. актом Тимчасового уряду

(прийнятим лише в силу ситуативної полiтичної доцiльно-

сти, незважаючи на вiдсутнiсть у цього уряду навiть у рам-

ках окресленого ним самим правового поля повноважень

вирiшувати форму майбутнього державного устрою) ви-

являється з послiдовно юридичної позицiї фiктивною, то

росiйський федералiзм фiктивний подвiйно. Навряд чи

можна сумнiватися в тому, що республiканський вибiр

Росiї в умовах 1917 р. був безальтернативним, i Кєрєн-

ский, пiдкорившись «вимозi моменту», лише зафiксував

неминуче. Тому республiка, незважаючи на незаконнiсть

свого походження, мала шанс стати реальнiстю, знайти

iстинне втiлення i навiть почала його знаходити, коли цей

процес був перерваний жовтневим переворотом.

З федералiзмом зовсiм iнша справа. Безумовно, рiз-

номанiтнi проекти федералiзацiї Росiї обговорювались i

в дореволюцiйний перiод, i в роки самої революцiї, але

завжди – як лише один iз можливих i зовсiм не обов’яз-

кових оптимальних варiантiв розвитку країни. Вникаючи

в дискусiї тих рокiв, важко позбутися враження, що саме

слово «федерацiя» дуже важко «застосовувалося» до

росiйських реалiй. Своєрiдним, щоправда, невеселим,

жартом iсторiї можна вважати смiшну помилку, яка пот-

рапила в протокол першого (11.Х.1917 р.) засiдання Особ-

ливої комiсiї з укладання проекту основних законiв при

Тимчасовому урядi, в перелiк питань, що пiдлягали роз-

робцi Комiсiї, – «Принципи федералiзму, автономiї, са-

мовизначення, державної єдности». Внаслiдок допуще-

ної помилки цей проект програми став починатися слова-

ми «принципи феодалiзму» [Временное правительство

1999] (до речi, пiдготовлений цiєю Комiсiєю проект i не

передбачав федералiзацiї Росiї, а тiльки встановлення

певної «обласної автономiї» в приписаних центральною

владою межах). Сьогоднi цей lapsus calami набуває про-

рочого вiдтiнку (порiвняйте хоча б висловлювання одно-

го з експертiв: «Пiд гаслом федералiзму, що надихав

простодушних авторiв Конституцiї, Росiя з дивовижною

швидкiстю наближається до стану феодалiзму» (Митро-

хин 1999). Таким чином, на вiдмiну вiд республiки як прин-

ципу державности, федералiзм з’явився в Росiї лише з ус-

тановленням бiльшовицької влади i тiльки як її епiфено-

мен. Одначе, якщо б ми почали називати реальну владну

конструкцiю СССР федерацiєю, то, прямуючи за тою ж

логiкою, що йде всупереч здоровому глуздовi, нам дове-

óËÏ ÒËÎ¸Ì¥¯‡ Ô‡Ú¥ÈÌ‡ ÒËÒÚÂÏ‡, ÚËÏ ·¥Î¸¯Â ÔÂÂ‰Û-
ÏÓ‚ ‰Îfl „ÛÔ ‰ÓÒfl„‡ÚË Ò‚Óª ˆ¥Î¥ ¯ÎflıÓÏ ÍÓÓÔÂÛ‚‡ÌÌfl Á
Ô‡Ú¥flÏË, ‡ Ú‡ÍÓÊ ‚ÔÎË‚Û Ì‡ ÔÓÎ¥ÚË˜ÌÛ ÒËÒÚÂÏÛ ̃ ÂÂÁ Ô‡-
Ú¥ÈÌÛ ÒËÒÚÂÏÛ. ó‡ÒÚÓ ·Û‚‡π, ˘Ó ÓÍÂÏËÈ ¥ÌÚÂÂÒ Á’π‰ÌÛ-
πÚ¸Òfl Á ‚¥‰ÔÓ‚¥‰ÌÓ˛ Ô‡Ú¥π˛. ñÂ flÍ‡Á ¥ π ‚Ëı¥‰ ‰Îfl ÔÂ‚ÌËı
Â∂¥ÓÌ‡Î¸ÌËı „ÛÔ, flÍ¥ ˜‡ÒÚÓ Ï‡˛Ú¸ ˆ¥Î¥, ˘Ó ‚ËıÓ‰flÚ¸ Á‡
ÒÔÂÍÚ Î¥‚¥-Ô‡‚¥. í‡ÍËÏË π Â∂¥ÓÌ‡Î¸Ì¥ Ô‡Ú¥ª, ÒÍ‡Ê¥ÏÓ ßÚ‡-
Î¥ª, ‰Â π Ï‡Ò‡ ÎÓÍ‡Î¸ÌËı Ô‡Ú¥È, flÍ ãÓÏ·‡‰Ò¸Í‡ Î¥„‡ ˜Ë
Ì‡Ó‰Ì‡ Ô‡Ú¥fl è¥‚‰ÂÌÌÓ„Ó í¥ÓÎ˛. êÂ∂¥ÓÌ‡Î¥Á‡ˆ¥fl Ô‡Ú¥È
Ú‡ÍÓÊ ÔÓÍ‡ÁÛπ, ˘Ó flÍ˘Ó ‚ÓÌË ¥ ‚ÍÎ‡‰‡˛Ú¸Òfl Û ÍÎ‡ÒË˜ÌËÈ
Ô‡Ú¥ÈÌËÈ ÒÔÂÍÚ, ÚÓ Û ÌËı ‚ÒÂ Ó‰ÌÓ ̃ ‡ÒÚÓ ÔËÒÛÚÌ¥ ¥ Ì‡ˆ¥Ó-
Ì‡Î¸Ì¥ ‡ÒÔÂÍÚË – Ì‡ÈflÒÍ‡‚¥¯Â ˆÂ ‚Ë‡ÊÂÌÓ Û ‰Û‡Î¸Ì¥È
ÒÚÛÍÚÛ¥ ·ÂÎ¸∂¥ÈÒ¸ÍÓ„Ó Ô‡Ú¥ÈÌÓ„Ó ÒÔÂÍÚÛ, ÍÓÎË, Ì‡ÔËÍ-
Î‡‰, ÒÓˆ¥‡Î¥ÒÚË˜ÌÛ ÓÔˆ¥˛ ÙÎ‡Ï‡Ì‰ˆ¥ ¥ ‚‡ÎÎÓÌˆ¥ ÔÂ‰ÒÚ‡‚-
Îfl˛Ú¸ ÓÍÂÏÓ. ç‡fl‚Ì¥ÒÚ¸ Â∂¥ÓÌ‡Î¸ÌËı Ô‡Ú¥È – ˆÂ Ú‡ÍÓÊ
‡ÒÔÂÍÚ Û¥ÁÌÓÏ‡Ì¥ÚÌÂÌÌfl ÙÓÏË ‰ÂÊ‡‚Ë, ‡‰ÊÂ Ó·Ó‚’flÁ-
ÍÓ‚Ó˛ ÔÂÂ‰ÛÏÓ‚Ó˛ ÓÁ‚’flÁÍÛ ÔÓÎ¥ÚË˜ÌËı ÔÂÚÂÌÁ¥È Â∂¥-
ÓÌ‡Î¸ÌËı „ÛÔ π Á‡ÍÓÌÓ‰‡‚˜‡ Á‡Í¥ÔÎÂÌ¥ÒÚ¸ Ú‡ÍÓª ÏÓÊÎË-
‚ÓÒÚË, flÍÛ „‡‡ÌÚÛπ ‚¥‰ÔÓ‚¥‰ÌÂ ‚Ë·Ó˜Â Á‡ÍÓÌÓ‰‡‚ÒÚ‚Ó.

êÖ¢ßéçÄãúçàâ èãÄç ÉÄãàóàçà
Å‡Î‡ÌÒ Ï¥Ê Â∂¥ÓÌ‡ÏË, ÚÓ·ÚÓ ÒËÒÚÂÏÌ¥ÒÚ¸ ÔÂ‰ÒÚ‡‚ÌËˆÚ-

‚‡ Â∂¥ÓÌ‡Î¸ÌËı ¥ÌÚÂÂÒ¥‚ Û ̂ ÂÌÚ¥, π ÔÂ‚ÌÓ˛ Á‡ÔÓÛÍÓ˛ ÒÚ‡-
·¥Î¸ÌÓÒÚË Û ‰ÂÊ‡‚¥. Ä ÒÚ‡·¥Î¸Ì¥ÒÚ¸, flÍ ‚¥‰ÓÏÓ, π Á‡ÔÓÛ-
ÍÓ˛ ÒÚ¥ÈÍÓÒÚË ÔÓÎ¥ÚË˜ÌÓ„Ó ÂÊËÏÛ. Ç ÛÍ‡ªÌÒ¸ÍÓÏÛ
ÓÎ¥„‡ı¥˜ÌÓÏÛ ÂÊËÏ¥ ·‡Î‡ÌÒ Â∂¥ÓÌ‡Î¸ÌËı „ÛÔ Á‡·ÂÁÔÂ-
˜ÛπÚ¸Òfl ªı Û˜‡ÒÚ˛ Û ‚ÌÛÚ¥¯Ì¥ı Ù¥Ì‡ÌÒÓ‚Ó-ÍÓÔÓ‡ÚË‚ÌËı
Û„Ó‰‡ı Á‡ÎÂÊÌÓ ‚¥‰ ÒËÎË, flÍÛ ‚ÓÌË ÔÂ‰ÒÚ‡‚Îfl˛Ú¸. ç‡ É‡-
ÎË˜ËÌ¥ ·Û‚ ÁÓ·ÎÂÌËÈ ÍÓÍ ‰Ó ÔÂ‚ÌÓª Û„Ó‰Ë Á Î¸‚¥‚Ò¸ÍÓ˛
(‚¥Ì¥¯Â, ÒÚËÈÒ¸ÍÓ˛) ÂÎ¥ÚÓ˛ Á¥ ÒÚÓÓÌË ˆÂÌÚÛ ‰Îfl Á‡·ÂÁ-
ÔÂ˜ÂÌÌfl ÒÚ‡·¥Î¸ÌÓÒÚË ÂÁÛÎ Ú̧‡ÚÛ ÔÂÁË‰ÂÌÚÒ¸ÍËı ‚Ë·Ó¥‚.
üÍ¥ Á‡ÔËÚË ·ÛÎË ‚ ˆ¥πª „ÛÔË, ÚÂ ‚ÓÌ‡ ¥ ÓÚËÏ‡Î‡ Û ‚Ë„Îfl‰¥
ÔÂ‚ÌËı Ûfl‰Ó‚Ëı ÔÓÒ‡‰ ¥ Á‡·ÂÁÔÂ˜ÂÌÌfl ÔËÒÛÚÌÓÒÚË Û ÍÂ-
¥‚ÌËˆÚ‚¥ Ó·Î‡ÒÚ˛. ç‡ ÔÂ¯ËÈ ÔÓ„Îfl‰ ‰¥·ÌËÈ ÂÎÂÏÂÌÚ ÛÍ-
‡ªÌÒ¸ÍËı ‚Î‡‰ÌËı ÔÂÂÚ‡ÒÓ‚ÓÍ Ì‡ Á‡ÁÓÍ «„Û·ÂÌ‡ÚÓ –
‚¥ˆÂ-ÔÂÏ’π – „Û·ÂÌ‡ÚÓ» – ˆÂ ÔÂ‚ÌÂ Á‡‰Ó‚ÓÎÂÌÌfl Â∂¥Ó-
Ì‡Î¸ÌÓª „ÛÔË ¥ „‡‡ÌÚ¥fl ÌÂ‰ÓÚÓÍ‡ÌÓÒÚË ªıÌ¥ı ÂÒÛÒ¥‚.
á‡ÎË¯‡πÚ¸Òfl ‰ÛÏ‡ÚË: flÍ·Ë É‡ÎË˜ËÌ‡ ·ÛÎ‡ ÙÂ‰Â‡ÚË‚ÌÓ˛
Ó‰ËÌËˆÂ˛, ıÚÓ ·Ë ÌÂ˛ Ô‡‚Ë‚? ß ̃ Ë ‚Ë¥¯ËÎÓ ·Ë ̂ Â ÔÓ·ÎÂ-
ÏË ÔÓÎ¥ÚËÍÓ-ÍÛÎ Ú̧ÛÌÓª Ù‡∂ÏÂÌÚ‡ˆ¥ª É‡ÎË˜ËÌË Ì‡ ¥‚Ì¥
ÒÂÎÓ-Ï¥ÒÚÓ, ̃ Ë Á‡„ÓÒÚËÎÓ ·Ë ̆ Â ·¥Î¸¯Â? ß ̃ Ë ÌÂ ·ÛÎ‡ ·Ë ̂ Â
‚ÊÂ ÌÂÓ·ÏÂÊÂÌ‡ ÓÎ¥„‡ı¥fl, flÍ‡ ˘Â Ì‡ ‡Á¥ ÒÚËÏÛπÚ¸Òfl Á‡
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лося б визнати сталiнську псевдокоституацiю 1936 р. ета-

лоном лiбералiзму i таке iнше.

У всiх цих випадках згадується вiдомий анекдот про

повiтку, де лежали все-таки дрова – незважаючи на те,

що на стiнi бовванiв зовсiм iнший характернийдля нашої

Батькiвщини напис.

Лиха магiя слiв лише заплутує справу – втiм, заплута-

ли її ще бiльшовики. По-перше, аж до самого жовтнево-

го перевороту бiльшовики взагалi i Лєнiн, зокрема, рiшу-

че i послiдовно виступали проти «мiщанського iдеалу фе-

деративних вiдносин» [Ленин т.26; 108-109]. Вони роз-

мiрковували так: якщо «капiталiзм вимагає для свого роз-

витку якомога значнiших i якомога централiзованiших

держав» [Ленин т.24; 143], то федералiзацiя послаблює

внутрiшнi економiчнi зв’язки. Тому i для майбутньої, прог-

ресивнiшої соцiально-економiчної органiзацiї, федера-

лiзм стане перешкодою. Сталiн у березнi 1917 р. навiть

опублiкував статтю «Проти федералiзму», де останнiй був

квалiфiкований як «донкiхотськi потуги повернути назад

колесо iсторiї» [Сталин т.3; 27].

По-друге, в той час пiд федерацiєю часто розумiлась

зовсiм не федерацiя територiальна, а якийсь витриманий

в синдикалiстсько-солiдаристському ключi проект, що

пiзнiше втiлився в iталiйськiй корпоративнiй державi. Так,

перший варiант совєцької Конституцiї, пiдготовлений нар-

коматом юстицiї в сiчнi 1918 р., передбачав, що респуб-

лiку Рад складуть п’ять професiйних федерацiй – хлiбо-

робiв, промислових робiтникiв, торговцiв, державних

службовцiв, тих, що «служать у приватних осiб (прислу-

га)». Визначний дiяч комiсiї з вироблення Конституцiї

М.А.Рейснер запевняв: «Територiяльна органiзацiя i те-

риторiяльний федералiзм абсолютно не можуть слугува-

ти основою для вирiшення державних питань в соцiалiс-

тичнiй республiцi. Бо наш федералiзм є не союз терито-

рiяльних держав або штатiв, а федерацiя соцiально-гос-

подарських органiзацiй. Вона ¶рунтується не на терито-

рiяльних фетишах державної влади, а на реальних iнте-

ресах трудящих класiв Росiйської республiки» [Гурвич

1923]. І якщо територiяльний пiдхiд усе ж переважив (пiд

впливом Сталiна), то лише тому, що вважався адекватнi-

шим завданню збереження максимального обсягу влади

на максимальному просторi. Як вiдзначив у зв’язку з цим

Е.Карр, «федерацiя була тим полiтичним поняттям, до

якого можна було звернутися, щоб задовiльнити сподi-

вання залежних у минулому народiв царської iмперiї i, в

той же час, утримати їх у рамках совєцького устрою. Вар-

то було проголосити право нацiй на самовизначення, як

федералiзм стає неминучим наслiдком – або протиотру-

СВЯТОСЛАВ
КАСПЕ
КОНСТРУЮВАТИ
ФЕДЕРАЦІЮ –
RENOVATIO
IMPERII ЯК МЕТОД
СОЦІАЛЬНОЇ
ІНЖЕНЕРІЇ

‡ıÛÌÓÍ ‚ÂÚËÍ‡Î¸ÌËı ÔÂÂÚ‡ÒÓ‚ÓÍ, ¥ÌÒÔ¥Ó‚‡ÌËı ˆÂÌÚ-
ÓÏ?

ß Ì‡ Á‡‚Â¯ÂÌÌfl ÒÔÓ·ÛπÏÓ Ì‡Ï‡Î˛‚‡ÚË Ú‡ÍÛ ÒÓ·¥ Í‡-
ÚËÌÍÛ ¥‰Â‡Î¸ÌÓª ìÍ‡ªÌË Â∂¥ÓÌ¥‚. åÓÊÎË‚Ó, ‰Ó ˆ¸Ó„Ó ˘Â
‰‡ÎÂÍÓ, ‡ÎÂ ̃ ÓÏÛ ·Ë ÌÂ ÔÓÏ¥flÚË? èÎ‡Ì Â∂¥ÓÌ‡Î¥Á‡ˆ¥ª ÏÓÊÂ
·ÛÚË ¥Ì‰ËÍ‡ÚÓÓÏ ‰ÂÏÓÍ‡ÚË˜ÌÓ„Ó ÓÁ‚ËÚÍÛ, ‡ Î˛‰ËÌ¥ Á‡‚-
Ê‰Ë ÔËÚ‡Ï‡ÌÌÓ ‚¥ËÚË Û Ì‡ÈÍ‡˘Â. í‡Í ÓÚ, Ûfl‚¥ÏÓ ÒÓ·¥,
˘Ó ìÍ‡ªÌ‡ Ó·‡Î‡ ÌÓ‚Ó„Ó è‡‚ËÚÂÎfl. é·‡Î‡ ÈÓ„Ó ÌÂ É‡-
ÎË˜ËÌ‡ – ˆÂ ÚÓ˜ÌÓ. é·‡ÎË ÈÓ„Ó ¥Ì¯¥ Â∂¥ÓÌË. ÄÎÂ ÌÓ‚ËÈ
è‡‚ËÚÂÎ¸ ‚Ëfl‚Ë‚Òfl ÎÓflÎ¸ÌËÏ ¥ ÓÚ… ˜ÂÍ‡π, ˘Ó ÏÓÊÂ Á‡Ô-
ÓÔÓÌÛ‚‡ÚË ÈÓÏÛ É‡ÎËˆ¸Í‡ ÂÎ¥Ú‡? Ç¥Ì¥¯Â, ˘Ó ‚ÓÌ‡ ÏÓÊÂ
Û Ì¸Ó„Ó ‚ËÏ‡„‡ÚË? è‡Ï’flÚ‡ÈÏÓ ÔË ˆ¸ÓÏÛ, ˘Ó ÔÓÏËÒÎÓ‚¥
„ÛÔË Òı¥‰ÌËı Â∂¥ÓÌ¥‚ Ì‡·‡„‡ÚÓ ÒËÎ¸Ì¥¯¥ ‚¥‰ Ì‡¯Ëı. èÂ-
ÚÂÌ‰Û‚‡ÚË Ì‡ ªıÌ¥ ¥ÌÚÂÂÒË ÏË ÌÂ ÁÏÓÊÂÏÓ. éÒÍ¥Î¸ÍË ‰Â-
Ê‡‚‡ Û Ì‡Ò ÓÎ¥„‡ı¥˜Ì‡, ÚÓ π‰ËÌËÏ ‚ËıÓ‰ÓÏ (ÓÍ¥Ï ÚÛÔÓª
Â‚ÓÎ˛ˆ¥ª, Á‚Ë˜‡ÈÌÓ) ·Û‰Â ÔÂÂÍÓÌ‡ÌÌfl è‡‚ËÚÂÎfl Û ‰Ó-
ˆ¥Î¸ÌÓÒÚ¥ Ì‡‰‡ÌÌfl ‡‚ÚÓÌÓÏ¥ª. ÄÎÂ flÍ ¥ flÍÓª? óË ‚Ë¥¯ËÚ¸ ̂ ˛
ÔÓ·ÎÂÏÛ Ì‡Ï‡„‡ÌÌfl ÙÂ‰Â‡Î¥Á‡ˆ¥ª? èËÔÛÒÚËÏÓ, ÍÓÎË¯-
Ì¥ Ó·Î‡ÒÚË Ó„‡Ì¥ÁÛ˛Ú¸Òfl Û ÁÂÏÎ¥ ˜Ë Â∂¥ÓÌË, ˜Ë ˘Ó-ÌÂ·Û‰¸
¥Ì¯Â. ÄÎÂ ÌÂ‚ÊÂ ÚÓ‰¥ ‚ÒÂ ÒÚ‡ÌÂ Ì‡ Ò‚Óª Ï¥Òˆfl?

á‡Ô‡ÌÛπ ‡·ÒÓÎ˛ÚÌ‡ ‰ÂÏÓÍ‡Ú¥fl.
ÇÒ¥ ÊËÚËÏÛÚ¸ ˘‡ÒÎË‚Ó.

çÂ ·Û‰Â Ì¥flÍËı ÓÎ¥„‡ı¥‚.
çÛ ¥ flÒÌÓ, ˘Ó ‚¥ÈÌË Ì¥flÍÓª ÌÂ ·Û‰Â ÚÂÊ.
ìÒ¥ „Ó¯¥ Á‡ÎË¯‡ÚËÏÛÚ¸Òfl Û Ï¥ÒˆÂ‚Ëı ·˛‰ÊÂÚ‡ı. åË ªı

ÓÁÔÓ‰¥ÎflÚËÏÂÏÓ flÍ Á‡ıÓ˜ÂÏÓ ¥ Ì‡Ï ·Û‰Â ‰Ó·Â.
å‡ÚËÏÂÏÓ Ò‚¥È Ô‡ÔÓ ¥ Ò‚Ó˛ ÍÓÌÒÚËÚÛˆ¥˛.
ë‚flÚÍÛ‚‡ÚËÏÂÏÓ ‰ÂÌ¸ Ì‡Ó‰ÊÂÌÌfl ˆ¥Ò‡fl.
ÄÎÂ ˆÂ ‚ÒÂ Ù‡ÌÚ‡Á¥ª.

êÂ‡Î¸ÌÓ ‰Îfl ÔÓÒËÎÂÌÌfl ÔÓÁËˆ¥È Â∂¥ÓÌ¥‚ ÏÓÊÌ‡ ÁÓ·Ë-
ÚË ıÓ˜‡ ·Ë Ú‡ÍÂ, ÚÓ·ÚÓ Á‡ÔÓÔÓÌÛ‚‡ÚË è‡‚ËÚÂÎ˛:

∆ ÁÏ¥ÌËÚË ÒÚÛÍÚÛÛ Ô‡Î‡ÏÂÌÚÒ¸ÍËı ‚Ë·Ó¥‚, ÚÓ·ÚÓ
Á‡·ÂÁÔÂ˜ËÚË Û ÔÓÔÓˆ¥ÈÌÓÏÛ ÔÂ‰ÒÚ‡‚ÌËˆÚ‚¥ Â∂¥ÓÌ‡Î¸Ì¥
¥ÌÚÂÂÒË, flÍ˘Ó ÔÓÒÚ¥¯Â – ‚¥‰ÏÓ‚ËÚËÒ¸ ‚¥‰ ¥‰Âª Á‡„‡Î¸ÌÓ-
ÛÍ‡ªÌÒ¸ÍÓ„Ó ÓÍÛ„Û ¥ ÔÓ‰¥ÎËÚË ìÍ‡ªÌÛ Ì‡ ‰ÂÍ¥Î¸Í‡ Â∂¥Ó-
Ì‡Î¸ÌËı. íÛÚ, ‰Ó Â˜¥, ‰Ó·Â ‚Îfl„‡˛Ú¸Òfl ‡Ï·¥ˆ¥ª ÙÂ‰Â‡-
Î¥ÁÏÛ – É‡ÎËˆ¸ÍËÈ ˜Ë èÓ‰¥Î¸Ò¸ÍËÈ ‚Ë·Ó˜ËÈ ÓÍÛ„ Á‚Û˜ËÚ¸
ÌÂÔÓ„‡ÌÓ, ‡ ÎflÍ‡ÚË Ú‡Í‡ ÔÓÔÓÁËˆ¥fl Ì¥ÍÓ„Ó ÌÂ ÔÓ‚ËÌÌ‡, ‚ÒÂ
Ó‰ÌÓ ëı¥‰ Ì‡ Á‡„‡Î¸ÌÓ‰ÂÊ‡‚ÌÓÏÛ ¥‚Ì¥ ‚Ë„‡π;

∆ ÁÏ¥ÌËÚË ÒıÂÏÛ ‚Ë·Ó¥‚ ‰Ó Ó·Î‡ÒÌËı ‡‰, ‡ ÚÓ ‚ËıÓ-
‰ËÚ¸, ˘Ó Û ã¸‚¥‚Ò¸Í¥È Ó·Î‡ÒÚ¥ Ô‡‚ËÚ¸ ëÚËÈ ¥ ÑÓ„Ó·Ë˜.
üÍ ·Ë ÓÚÓ Ô‡‚ËÎ¸ÌÓ ÔÓ‡ıÛ‚‡ÚË ‡ÒËÏÂÚË˜Ì¥ÒÚ¸, ÔÓ‚’flÁ‡-
ÌÛ Á ∂ÂÓ„‡Ù¥˜ÌËÏ ÓÁÚ‡¯Û‚‡ÌÌflÏ Ï¥ÒÚ Ó·Î‡ÒÌÓ„Ó Ô¥‰ÔÓ-



132

h t t p : / / w w w . j i - m a g a z i n e . l v i v . u a  h t t p : / / w w w . j i - m a g a z i n e . l v i v . u a

тою» [Карр 1990: 125]. Прийнята в якости «полiтичного

поняття» федерацiя, вiдповiдаючи поточним завданням

держави, мислилася бiльшовиками як суто тимчасовий

стан. Сталiн у тiй же статтi в «Правдi», описавши майбут-

нiй устрiй країни Рад як «союз певних iсторично видiле-

них територiй, що вiдзначаються як особливим побутом,

так i нацiональним складом», проголосив кiнцевою ме-

тою розвитку цього союзу перехiд до «майбутнього со-

цiалiстичного унiтаризму» [Сталин т.4: 66-73].

Однак головне вiдхилення совєцького державного

устрою вiд федеративної моделi полягло в iншому: вся

iнституцiйно-нормативна конструкцiя, що за нею закрiпи-

лося найменування федерацiї (як i система Рад), була

лише декоративним фасадом, що приховував, та й то не

особливо, реальний владний механiзм, – партiйнi струк-

тури, зрозумiло, що нiколи нi на йоту не були федератив-

ними. Здавалося б, очевиднiсть цiєї обставини повинна

була, передуючи аналiтичним побудовам, забороняти

будь-якi iнтерпретацiї соцiалiстичного устрою, що прий-

мали за чисту монету його самоокреслення (i для самих

авторiв цього устрою цiлком фiктивне). Однак совєцьке

«зачаровування свiту» виявилося настiльки сильним, що

дослiдники ще й досi вдаються до завiдомо безплiдного

аналiзу совєцької псевдофедерацiї. А мiж тим навiть та-

кий загалом бiльш нiж поблажливий до СССР автор, як

цитований вище Карр, що вiддав данину змалюванню «со-

вєцького конституцiоналiзму» i т.п., був змушений визна-

ти «нереальнiсть всiх конституцiйних форм при совєць-

кiй системi управлiння [Карр 1990: 323] – нереальнiсть,

що робить будь-яке обговорення цiєї системи правлiння,

в т.ч. її етнотериторiяльного вимiру, в термiнах конс-

титуцiйного права порушенням принципу ex nihilo nihil fit.

Тим не менше, пiсля розвалу СССР фiкцiя федералiз-

му (як i багато iнших, що тут не розглядалися) була прий-

нята за об’єктивну реальнiсть i стала наповнюватися

справжнiм змiстом. Вiдбулося це, зрозумiло, не через

просте непорозумiння, а тому, що «пуста форма» феде-

ралiзму була сприйнята (перш за все елiтами) як готовий

iнституцiйний дизайн, здатний забезпечити плавний, без-

болiсний для iнтересiв елiти перехiд Росiї в новий агрегат-

ний стан. На Росiю був перенесений досвiд СССР, в проце-

сi розпаду якого вдалося уникнути найгiршого i, взагалi

кажучи, найлогiчнiшого сценарiю – повалення всього пос-

тсовєцького простору в кривавий хаос – завдяки об’єк-

тивацiї майже фантомних союзних республiк у якостi Но-

вих Незалежних Держав. Однак ефективний механiзм лiк-

вiдацiї однiєї держави навряд чи зможе слугувати таким

же ефективним засобом будiвництва iншої держави.

fl‰ÍÛ‚‡ÌÌfl, ÚÓ è‡‚ËÚÂÎ¸ ÏÓÊÂ ·Ë ÔÓ„Ó‰Ë‚Òfl – ̂ ÂÈ Á‡ÍÓÌ
‚ÊÂ ÚÓ˜ÌÓ ÌÂ ·Û‚ Ì‡ÔÂÂ‰ ÔÓ‰ÛÏ‡ÌËÈ;

∆ Ì‡‰‡ÚË «„‡ÎËˆ¸ÍËÏ» Ó·Î‡ÒÚflÏ ‡‚ÚÓÌÓÏ¥˛ Û ÒÙÂ¥
ÓÒ‚¥ÚÌ¸Óª Ú‡ ÍÛÎ Ú̧ÛÌÓª ÔÓÎ¥ÚËÍË ¥ ÔÂ‰ÒÚ‡‚ËÚË ÔÎ‡Ì, Ì‡-
ÔËÍÎ‡‰, ‰Óˆ¥Î¸ÌÓÒÚË ‚Ë‚˜ÂÌÌfl ÔÓÎ¸Ò¸ÍÓª ÏÓ‚Ë Û ¯ÍÓÎ‡ı
‡·Ó ÂÍÒÔÂËÏÂÌÚ‡Î¸ÌÓ„Ó ÂÙÓÏÛ‚‡ÌÌfl ‚Ë˘Óª ÓÒ‚¥ÚË Á‡
ÔÓÎ¸Ò¸ÍÓ˛ ÒıÂÏÓ˛ (ÔÂÂ‰ ÚËÏ „‡ÌÓ ÔÓ„Ó‚ÓËÚË Á ÔÓÎfl-
Í‡ÏË – ‚ÓÌË flÍ-ÌÂ-flÍ Ì‡¯ ‡‰‚ÓÍ‡Ú ‚ Ö‚ÓÔ¥, ÚÓ ÏÓÊÂ ·Ë
‰ÓÔÓÏÓ„ÎË ¥‰ÂÈÍÛ «ÔÓ¯ÚÓ‚ıÌÛÚË);

∆ ÒÔÓ·Û‚‡ÚË «ÔÓÒÛÌÛÚË» ¥‰Â˛ ÒÓˆ¥‡Î¸ÌËı Û„Ó‰ Ï¥Ê
‰ÂÊ‡‚ÌËÏ ¥ „ÓÏ‡‰Ò¸ÍËÏ ÒÂÍÚÓÓÏ, ÏÓÚË‚Û˛˜Ë ˆÂ ÚËÏ,
˘Ó ‚ É‡ÎË˜ËÌ¥ Ï‡Ò‡ „ÓÏ‡‰Ò¸ÍËı Ó„‡Ì¥Á‡ˆ¥È, flÍ¥ ÌÂ Ï‡˛Ú¸
˜ËÏ Á‡ÈÌflÚËÒ¸ – ÚÓ ˜ÓÏÛ · ªı ÌÂ Á‡ÎÛ˜ËÚË ‰Ó ·Û‰¥‚ÌËˆÚ‚‡
Â‚ÓÔÂÈÒ¸ÍÓ„Ó Á‡ÁÍ‡ ìÍ‡ªÌË; ˆÂ Ï¥„ ·Ë ·ÛÚË Ú‡ÍËÈ ÒÓ·¥
Â∂¥ÓÌ‡Î¸ÌËÈ ÂÍÒÔÂËÏÂÌÚ – ÌÂ Ì‡ Ó‰ÌËı ÊÂ ÇÖá Ò‚¥Ú
Á‡ÏÍÌÛ‚Òfl;

∆ ÔÂÂÍÓÌ‡ÚË è‡‚ËÚÂÎfl, ̆ Ó Ì‡‚¥Ú¸ flÍ˘Ó ‚ ÛÒ¥È ìÍ‡ª-
Ì¥ ‚¥Ì ‚ÒÚ‡ÌÓ‚ËÚ¸ ÒÂÂ‰Ì¸Ó‚¥˜ÌËÈ ‡·ÒÓÎ˛ÚËÁÏ, É‡ÎË˜ËÌ‡
ÏÓÊÂ ·ÛÚË ‚¥ÍÌÓÏ ‚ Ö‚ÓÔÛ, ·Ó ‚ÓÌ‡ ÔÓÒÚÓ „‡Ì‡. íÓÏÛ ªÈ
ÚÂ·‡ ̃ ‡Ò ‚¥‰ ̃ ‡ÒÛ Ô¥‰ÍË‰‡ÚË Ù¥Ì‡ÌÒË ¥ ‰‡‚‡ÚË Ò‚Ó·Ó‰Û ‰¥È.
ß ÚÓ‰¥ ìÍ‡ªÌ‡ ·Û‰Â ÏÓ„ÛÚÌ¸Ó˛ Â‚ÓÔÂÈÒ¸ÍÓ˛ ‰ÂÊ‡‚Ó˛.

ÑÓ ˆËı ÛÒ¥ı Ù‡ÌÚ‡Á¥È ‰Ó‰‡πÚ¸Òfl Ó‰Ì‡ ÔÓÒÚ‡ ¥˜ – ÒıÂ-
Ï‡ ‚¥‰ÔÓ‚¥‰‡Î¸ÌÓÒÚË ÔÂÂ‰ ÔÓÚÂÌˆ¥ÈÌËÏË ‚Ë·ÓˆflÏË ¥ ̃ ËÒ-
ÚÓÚË Ì‡Ï¥¥‚. èÂ‚ÌÓ ˘Ó ¥‰Â‡Î¥ÒÚË˜Ì¥ „‡ÎË˜‡ÌË ÒÚÓª˜ÌÓ ‚ËÚ-
ËÏÛ‚‡ÚËÏÛÚ¸ ÛÒÂ, ˘Ó Ó·ËÚËÏÂÚ¸Òfl Ô¥‰ ÔÎ‡ÌÍÓ˛ Â‚ÓÔÂª-
Á‡ˆ¥ª ·‡Ú¸Í¥‚˘ËÌË ¥ ˘ËÓ ‚¥ËÚËÏÛÚ¸ Û ÚÂ, ˘Ó ‰ÂÊ‡‚‡-·Ó„
Ó·ËÚ¸ Ô‡‚ËÎ¸ÌÓ ÛÒÂ, ˘Ó Ó·ËÚ¸ ‡·Ó ÌÂ Ó·ËÚ¸. Ç ÛÏÓ‚‡ı
ÓÁË‚Û ‚ÂÚËÍ‡Î¸ÌËı Á‚’flÁÍ¥‚ Ï¥Ê ÂÎÂÍÚÓ‡ÚÓÏ ¥ Í‚‡Á¥-
‚Ë·‡ÌËÏË Ô‡‚ËÚÂÎflÏË ÎÂ„¥ÚËÏ‡ˆ¥ª ‰¥È Ì¥·ËÚÓ ¥ ÌÂ ‚ËÏ‡„‡-
πÚ¸Òfl. íÓÏÛ π‰ËÌËÏ ÍÓÌÚÓÎÂÏ Ì‡‰ ‰¥flÏË ÏÓÊÛÚ¸ ·ÛÚË ÎË¯Â
flÍ¥Ò¸ ‚ÌÛÚ¥¯Ì¥ ‡Ï·¥ˆ¥ª Ì‡ Í¯Ú‡ÎÚ Ï¥È ÔÓ ÚÂ, ̆ Ó ‚ÌÛÍË ÔÓ-
˜ËÚ‡˛Ú¸ ÔÓ Ú‚Óª ÔÓ˜ËÌ‡ÌÌfl ‚ Ô¥‰Û˜ÌËÍÛ Á ¥ÒÚÓ¥ª, Ì‡ÔËÒ‡-
ÌÓÏÛ ÒÔÂˆ¥‡Î¸ÌÓ ‰Îfl „‡ÎËˆ¸ÍËı ‰¥ÚÂÈ. üÍ˘Ó è‡‚ËÚÂÎ¸ ÔÓ-
„Ó‰ËÚ¸Òfl – ÙÓÏ‡Î¸ÌËÈ ÛÒÔ¥ı ·Û‰Â Á‡·ÂÁÔÂ˜ÂÌÓ. ß ÓÒÌÓ‚ÌÂ
– ÌÂ ‚‡ÚÓ ÔÂÂÈÏ‡ÚËÒ¸ ÔÓ·ÎÂÏ‡ÏË «ÇÂÎËÍÓª ìÍ‡ªÌË».
ÇÓÌË ¥ ·ÂÁ Ì‡Ò ‰‡‰ÛÚ¸ ÒÓ·¥ ‡‰Û.

ЯРИНА БОРЕНЬКО
ЩО МОЖЕ

РЕ¢ІОН?
СПІВВІДНОШЕННЯ

ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ
ОРГАНІЗАЦІЇ

ДЕРЖАВИ
І МОЖЛИВОСТЕЙ

РЕАЛІЗАЦІЇ
РЕ¢ІОНАЛЬНИХ
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Так чи iнакше, фiктивна природа «федеративних»

форм не була взята до уваги будiвниками нової росiй-

ської державности, тодi як успадкований ними вiд попе-

реднього режиму дизайн був так само мало призначений

до реального, «пiд навантаженням», функцiонування, як

Цар-гармата – до оборони Кремля. Росiя нiколи, в жо-

ден перiод своєї iсторiї не «працювала» як федерацiя.

Цей факт, здавалося б, очевидний i iсторично неспрос-

товний, однак логiчно зумовленi ним перешкоди на шля-

ху до федералiзму iстинного в повному обсязi усвiдом-

люються досить рiдко. Серед нечастих виняткiв – працi

А.Б.Зубова, який вважав, що «доля Совєцької влади,

СССР i КПСС повинна спiткати i росiйський федералiзм,

такий же штучний i чужорiдний для нашого державного

органiзму» [Зубов 1999: 54]. Це, звичайно, крайня пози-

цiя. Визнання чужорiдности федералiзму у вiдношеннi до

росiйських традицiй необов’язково повинно приводити

до таких радикальних висновкiв (iнший варiант буде зап-

ропонований нижче). Але в будь-якому випадку – тi, хто

сьогоднi вважає Росiю федерацiєю a priori, насправдi

знову, тiльки значно менш усвiдомлено, нiж свого часу

бiльшовики, займаються заклинанням реальности.

Нарештi, є ще одна, можливо, найфундаментальнiша

перешкода успiшнiй федералiзацiї. Вираз «суб’єкт Фе-

дерацiї» якось непомiтно увiйшов у полiтичний i науковий

лексикон, не супроводжуючись критичним осмисленням.

Справдi, умовою життєвости федеративного устрою є на-

явнiсть у нього автономних, здатних до вiльного самови-

значення i дiї суб’єктiв. В найчистiшому виглядi така пер-

вiсно розчленована, множинна суб’єктнiсть виявляється

на американському досвiдi; за цiкавим спостереженням

Д.Бурстiна, в Декларацiї незалежности, «в цьому держав-

ному свiдоцтвi про народження, нiде не йдеться про дер-

жаву; всюди говориться саме про окремi штати» [Бурстин,

1993]. Той же автор наводить слова делегата федера-

льного Конвенту 1787 р. О.Еллсворта, в яких повнота суб’-

єктности одиницi майбутньої федерацiї однозначно зас-

вiдчується iнтенсивнiстю особистiсної самоiдентифi-

кацiї з цiєю одиницею: «Моє щастя такою ж мiрою зале-

жить вiд iснування уряду мого штату, якою новонародже-

ний, щоб прогодуватися, залежить вiд своєї матерi» [Бур-

стин, 1993]. Згадуємо i Токвiля, котрий вважав однiєю з

найважливiших гарантiй мiцности американської федера-

цiї те, що в нiй «декiлька народiв (sic!) дiйсно зливаються

в одну нацiю для вирiшення спiльних для них iнтересiв,

щодо iнших питань, то вони залишаються окремими наро-

дами, якi утворюють федерацiю» [Токвиль, 1992]. Там,

де частини держави не надiленi в рамках нацiональної
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традицiї бiльш-менш яскраво вираженою суб’єктивнiс-

тю (або коли ця суб’єктивнiсть зазнала, як у Францiї, свi-

домої лiквiдацiї), федерацiї просто не виникають.

У Росiї ж автономна суб’єктнiсть складових її ре¶iо-

нiв принаймнi сумнiвна. Адже насправдi немає навiть пов-

ної ясности щодо їх кiлькости – об’єктивної, а не довiль-

но встановленої. Зафiксоване в Конституцiї число 89 не

має пiдстав навiть у совєцькiй епосi – в РСФСР нарахо-

вувалася 71 територiальна одиниця першого рангу (краї,

областi, автономнi республiки) i 15 одиниць другого рангу

(автономнi областi та округи). Причини, що дозволяють

сумнiватися в iснуючому на сьогоднi складi Федерацiї –

не лише ситуацiя в Чечнi, а й цiлий ряд iнших, на щастя,

набагато менш болючих випадкiв (потенцiйний подiл Ка-

рачаєво-Черкесiї, вiдкладене об’єднання Краснодар-

ського краю i Хакасiї тощо). Висловлювалася також дум-

ка (яка привернула увагу, мiж iншим, американської роз-

вiдки), що «в Росiї iснує не 89 життєздатних одиниць, а

лише бiля 20, якi дiйсно вiдзначаються вiдмiнними ха-

рактеристиками» [Federalism in Russia, 1999]. Утворен-

ня семи федеральних округiв можна розглядати як вияв

ще однiєї точки зору на це питання, котре i не виникло б,

якби росiйськi республiки, краї, областi й округи були

дiйовими iсторичними суб’єктами.

Але вiтчизняна традицiя просто не знає такої суб’єкт-

ної автономiї – нi територiяльної, нi будь-якої iншої. Із

того, однак, аж нiяк не випливає, що народження принци-

пово iншої, автономної суб’єктности (зокрема, i в цiкавому

для нас територiяльному вимiрi) у Росiї неможливе взага-

лi. Бiльше того, воно вже вiдбувається, i не в останню чергу

в результатi процесiв полiтизацiї етнiчности, якi розгорну-

лися в постсовєцькiй Росiї. Але цi процеси зачiпають лише

деякi меншини, i коли ними i стимулюється формування

диференцiйованої iдентичности, то радше сегментарної,

нiж ре¶iональної – територiальнi маркери iдентичности

залишаються вторинними. У будь-якому випадку, етнiчна

мобiлiзацiя в її теперiшнiй формi працює не на змiцнення

федерацiї, а, навпаки, на її подальшу проблематизацiю.

За даними А.Г.Здравомислова, радикальна етнiчна мобi-

лiзацiя охопила лише вiд 7 до 17% росiйського населен-

ня [Здравомыслов, 1997], i основна маса росiйського на-

селення залишилась нею майже незачепленою.

Сказане суперечить усталенiй думцi про ре¶iоналiза-

цiю як про один iз базових напрямкiв еволюцiї постсо-

вєцької полiтики («Держава перемiщається в провiнцiю»

[Магомедов, 2000]; «Ре¶iоналiзацiя полiтичного просто-

ру... буде визначати обличчя вiтчизняного полiтичного

процесу в недалекому майбутньому» [Шестов, 2001]).

ЄВА КІШ
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ëÚ‡ÚÂ„¥˜Ì‡ ‚‡ÊÎË‚¥ÒÚ¸ Â∂¥ÓÌ‡Î¸ÌÓ„Ó Ù‡ÍÚÓÛ
‚ ÔÓÎ¥ÚËˆ¥ Ö‚ÓÔÂÈÒ¸ÍÓ„Ó ëÓ˛ÁÛ ÁÛÏÓ‚ÎÂÌ‡ ÍÓÏÔÎÂÍ-
ÒÓÏ Ó·ÒÚ‡‚ËÌ, ÔÓ‚’flÁ‡ÌËı ¥Á ÒÛ˜‡ÒÌËÏ ÔÓˆÂÒÓÏ
Â‚ÓÔÂÈÒ¸ÍÓª ¥ÌÚÂ∂‡ˆ¥ª, ÁÓÍÂÏ‡ ÔÓÎ¥ÚËÍÓ˛ ÓÁ¯Ë-
ÂÌÌfl Öë Ì‡ ëı¥‰ (˜Ë flÍ ‡ÍÚÛ‡Î¸ÌÓ ‚ËÁÌ‡˜‡˛Ú¸ ˆÂ
ÔËÚ‡ÌÌfl ÒÍÂÔÚËÍË Â‚ÓÔÂÈÒ¸ÍÓª ¥ÌÚÂ∂‡ˆ¥ª– ÔÓÎ¥ÚË-
ÍÓ˛ «ÔÓ„ÎË·ÎÂÌÌfl» Öë). ßÒÌÛπ Ú‡ÍÓÊ Ó·’πÍÚË‚Ì‡ ÌÂ-
Ó·ı¥‰Ì¥ÒÚ¸ ‚‡ıÛ‚‡ÚË ÓÁ‚ËÚÓÍ Â∂¥ÓÌ‡Î¸ÌÓª ÔÓÎ¥ÚË-
ÍË Öë Û ÍÓÌÚÂÍÒÚ¥ Ú‡ÍËı ‰‚Óı ‚Á‡πÏÓÔÓ‚’flÁ‡ÌËı Ò‚¥-
ÚÓ‚Ëı fl‚Ë˘, flÍ ¥ÌÚÂÌÒË‚ÌÓ„Ó Ó·’π‰Ì‡ÌÌfl Ò‚¥ÚÓ‚Óª
ÂÍÓÌÓÏ¥ÍË – ∂ÎÓ·‡Î¥Á‡ˆ¥ª, – ‡ Ú‡ÍÓÊ Ú‡ÌÒÙÓÏ‡ˆ¥ª
Ú‡ ÓÁ¯ËÂÌÌfl ÁÓÌË ‚ÔÎË‚Û Ö‚ÓÔÂÈÒ¸ÍÓ„Ó ëÓ˛ÁÛ,
flÍ π‰ËÌÓ„Ó ÒÛ·’πÍÚ‡ Û ÁÓ‚Ì¥¯Ì¸ÓÂÍÓÌÓÏ¥˜ÌËı ¥ ‚ÊÂ Û
ÌÂ‰‡ÎÂÍÓÏÛ Ï‡È·ÛÚÌ¸ÓÏÛ ¥ ÁÓ‚Ì¥¯Ì¸ÓÔÓÎ¥ÚË˜ÌËı Ï¥Ê-
Ì‡Ó‰ÌËı ‚¥‰ÌÓÒËÌ‡ı ‰ÂÊ‡‚ Ú‡ Ò‚¥ÚÓ‚Ëı ¥ÌÒÚËÚÛˆ¥È.

èÂ‚Ì‡ ¥˜, ̆ Ó ÂÍÓÌÓÏ¥˜Ì¥ ̃ ËÌÌËÍË ÓÁ‚ËÚÍÛ Â∂¥-
ÓÌ¥‚ Í‡ªÌ-˜ÎÂÌ¥‚ Öë ‚ËÏ‡„‡˛Ú¸ Á‰¥ÈÒÌÂÌÌfl ÂÙÂÍ-
ÚË‚ÌÓª ÔÓÎ¥ÚËÍË Á ÏÂÚÓ˛ Î¥Í‚¥‰‡ˆ¥ª ÚÂËÚÓ¥‡Î¸ÌËı
‰ËÒÔÓÔÓˆ¥È ‚ÒÂÂ‰ËÌ¥ ÍÓÊÌÓª ‰ÂÊ‡‚Ë Öë. ç‡-
‚¥Ú¸ ÚÂÔÂ ‚¥‰Ï¥ÌÌÓÒÚ¥ Ï¥Ê Â∂¥ÓÌ‡ÏË, flÍ¥ ‰ËÌ‡Ï¥˜ÌÓ
ÓÁ‚Ë‚‡˛Ú¸Òfl, Ú‡ ‰ÂÔÂÒË‚ÌËÏË Â∂¥ÓÌ‡ÏË Ö‚ÓÔÂÈ-
Ò¸ÍÓ„Ó ëÓ˛ÁÛ ‚‡Ê‡˛˜¥. ÄÌ‡Î¥Á ÒÓˆ¥Ó-ÂÍÓÌÓÏ¥˜ÌÓ-

∏‰ËÌËÈ ÏÓÊÎË‚ËÈ ÒÔÓÒ¥· Á‡ıËÒÚËÚË Ö‚ÓÔÛ,
ˆÂ ÒÚ‚ÓËÚË ªª, ‡ ÓÚÊÂ, Ó·’π‰Ì‡ÚËÒfl

ÑÂÌ¥ ‰Â êÛÊÏÓÌ

ëíÄíìë êÖ¢ßéçßÇ ì ÖÇêéèß
ÄÌ‡Î¥Á ÒÚ‡ÚÛÒÛ Ú‡ ÁÌ‡˜ÂÌÌfl Â∂¥ÓÌ¥‚ Û Ö‚ÓÔ¥, ‡

Ú‡ÍÓÊ Û ÒÚÛÍÚÛ¥ Ú‡ ÔÓÎ¥ÚËˆ¥ Ö‚ÓÔÂÈÒ¸ÍÓ„Ó ëÓ˛-
ÁÛ ÌËÌ¥ Ò‚¥‰˜ËÚ¸ ÔÓ ÚÓÈ Ù‡ÍÚ, ˘Ó Â‚ÓÂ∂¥ÓÌË ÔÓ-
ÒÚÛÔÓ‚Ó ÙÓÏÛ˛Ú¸Òfl flÍ Â‡Î¸Ì¥ ÒÛ·’πÍÚË Ï¥ÊÌ‡Ó‰-
ÌËı ‚¥‰ÌÓÒËÌ. üÍ ̂ ¥ÎÍÓÏ ÒÔ‡‚Â‰ÎË‚Ó ÒÚ‚Â‰ÊÛπ Ó‰ËÌ
¥Á ‚¥‰ÓÏËı Â∂¥ÓÌ‡Î¥ÒÚ¥‚ å.ä¥Ú¥Ì∂, «Ò‡ÏÂ ÚÂÔÂ Â∂¥-
ÓÌË Ô¥ÒÎfl ÔÂ¥Ó‰Û ‰ÓÒËÚ¸ Ì‡ª‚ÌÓª ¥Ï¥Ú‡ˆ¥ª Á‰‡ÚÌ¥ Â-
‡Î¸ÌÓ ‚˜ËÚËÒfl ¥ ÔËÒÚÓÒÓ‚Û‚‡ÚË ‰ÓÒ‚¥‰ Ó‰ËÌ Ó‰ÌÓ-
„Ó ‰Ó ªı ‚Î‡ÒÌËı ¥ÌÒÚËÚÛˆ¥È, Ú‡‰Ëˆ¥È, ÍÛÎ¸ÚÛ Ú‡
ÔÓ·ÎÂÏ». éÒÓ·ÎË‚Ó ‚‡ÊÎË‚ËÏ Û ˆ¸ÓÏÛ ÒÂÌÒ¥ π
‰ÓÒ‚¥‰ Ï¥ÊÂ∂¥ÓÌ‡Î¸ÌÓ„Ó ÒÔ¥‚Ó·¥ÚÌËˆÚ‚‡ – flÍ ÏÓÊ-
ÎË‚¥ÒÚ¸ ‰Îfl Â∂¥ÓÌ¥‚ Ö‚ÓÔË ‚ËÍÓËÒÚ‡ÚË ÔÂÂ‚‡„Ë
‚¥‰ ÛÚ‚ÓÂÌÌfl ÒÔ¥Î¸ÌËı ÂÍÓÌÓÏ¥˜ÌËı Â∂¥ÓÌ¥‚ Á‡ ÛÏÓ‚
Ï¥ÊÂ∂¥ÓÌ‡Î¸ÌÓª ÍÓÌÍÛÂÌˆ¥ª ˘Ó‰Ó ¥Ì‚ÂÒÚÛ‚‡ÌÌfl
Í‡Ô¥Ú‡Î¥‚.
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Це популярне сьогоднi переконання – по сутi мiт. Дiй-

сно, в серединi i другiй половинi 1990-х рокiв ре¶iональ-

нi елiти вiдтягнули вiд федерального центру i сконцен-

трували значний полiтичний капiтал, не допустивши при

цьому його подальшого перетiкання в нижчi поверхи

владної пiрамiди (доля мiсцевого самоуправлiння зали-

шається незавидною). Весною-влiтку 1999 р. могло ви-

датися, що розклад центральної влади став безповорот-

ним i подальшу долю Росiї визначатиме коалiцiя ре¶iо-

нальних лiдерiв (проект «ОВР»). Але масової пiдтримки,

здатної перетворити ситуативнi коливання балансу сил у

стiйку парадигму, ця первiсно елiтарна полiтична лiнiя так

i не знайшла.

Ре¶iональна iдентичнiсть залишається в Росiї розми-

тою, ослабленою, значно поступаючись за своєю вира-

женiстю iдентифiкацiї громадян з країною в цiлому. По-

казовими є цифри, наведенi у працi В.Рукавишникова,

Л.Халмана, П.Естера: з локальними спiльнотами (мiста-

ми, мiсцевiстю) асоцiюють себе 17% дорослого населен-

ня Росiї, стiльки ж – з ре¶iоном, з Росiєю – 49%. Помi-

щенi в порiвняльний контекст, цi цифри стають ще вираз-

нiшими. Якщо в розвинутих країнах заходу ре¶iональна

iдентичнiсть розвинута приблизно однаковою з Росiєю

мiрою (Великобританiя – 16,1%, Францiя – 13,6%, Іта-

лiя 11%, США 12,8%, з мiнiмумом (5,3%) в Ісландiї i

максимумом – 29% у Нiмеччинi), то рiвень розвитку iден-

тичности загальнонацiональної наближається до росiй-

ського тiльки в Ісландiї (48%), а в iнших випадках вона

виявляється суттєво нижчою вiд вiтчизняних показникiв

(Великобританiя – 32%, Францiя – 30%, Італiя – 27,5%,

Нiмеччина – 13,6%, США – 30,2%). Домiнує ж практич-

но повсюдно в захiдному свiтi iдентичнiсть локальна (Ве-

ликобританiя – 38,8%, Францiя – 40%, Італiя – 40,6%,

Нiмеччина – 33,9%, США – 36,7% з мiнiмумом (30,2%)

в Канадi i максимумом в 67,6% у Швецiї [Рукавишников,

Халман, Естер, 1998]. Таким чином, якщо в Европi i Пiв-

нiчнiй Америцi людина спiвставляє себе, насамперед, з

соцiальним простором, що її безпосередньо оточує, то

для громадян Росiї первинною соцiальною реальнiстю є

не локальна спiльнота i не ре¶iон, а держава в цiлому. До

iншого висновку – «ре¶iональний патрiотизм все бiльше

проникає в маси» – приходить Р.Ф.Туровскiй, котрий для

об¶рунтування своєї тези використовує данi опитувань,

що проводилися Центром соцiальних дослiджень МДУ в

окремих ре¶iонах [Туровскiй, 1999]. Однак характер цих

даних примушує засумнiватися в їх надiйности: наприк-

лад, в Красноярському краї опитування з iнтервалом всьо-

го у два мiсяцi дали неприпустимо бiльшу розбiжнiсть в
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„Ó ÒÚ‡ÌÓ‚Ë˘‡ Â‚ÓÂ∂¥ÓÌ¥‚ ‚Ëfl‚Îflπ ÓÒÌÓ‚Ì¥ ‚¥‰Ï¥Ì-
ÌÓÒÚ¥ Ï¥Ê ‰ËÌ‡Ï¥˜ÌËÏ ̂ ÂÌÚÓÏ ¥ ÔÂËÙÂ¥ÈÌËÏË Â-
∂¥ÓÌ‡ÏË. ÇÇè Ì‡ ‰Û¯Û Ì‡ÒÂÎÂÌÌfl ‚ 10 Ì‡ÈÒËÎ¸Ì¥-
¯Ëı Â∂¥ÓÌ‡ı Öë ÛÚË˜¥ ÔÂÂ‚Ë˘Ûπ ÇÇè Û 10 Ì‡È-
ÒÎ‡·¥¯Ëı. í‡Í¥ Ê ‰ËÒÔÓÔÓˆ¥ª ÔËÒÛÚÌ¥ È Û Â∂¥Ó-
Ì‡Î¸ÌËı ÔÓÍ‡ÁÌËÍ‡ı ·ÂÁÓ·¥ÚÚfl. á„¥‰ÌÓ Á ‡Ì‡Î¥ÁÓÏ
ÒÚ‡ÚËÒÚË˜ÌËı ‰‡ÌËı (EUROSTAT) ‚¥‰ 10 Î˛ÚÓ„Ó 2000
ÓÍÛ, ÔÓ¥‚ÌflÎ¸ÌËÈ ‡Ì‡Î¥Á 211 Â∂¥ÓÌ¥‚ Ö‚ÓÔÂÈ-
Ò¸ÍÓ„Ó ëÓ˛ÁÛ ÒËÒÚÂÏË ÍÎ‡ÒËÙ¥Í‡ˆ¥ª ¥‚Ìfl NUTS–II
(Nomenclature of Territorial Units for Statistical
Purposes) ‰ÓÒÎ¥‰ÊÂÌÌfl, ÒÔ¥‚‚¥‰ÌÓ¯ÂÌÌfl Ï¥Ê 10 «Ì‡È-
·‡„‡Ú¯ËÏË» Â∂¥ÓÌ‡ÏË Ú‡ 10 ‰ÂÔÂÒË‚ÌËÏË Ò‚¥‰-
˜ËÚ¸ ÔÓ ÚÂ, ˘Ó:

ãÓÌ‰ÓÌ (229 ‚¥‰Ò.) ¥Á 1994 ÓÍÛ Á·Â¥„‡π ÔÓ‚¥‰-
ÌÛ ÔÓÁËˆ¥˛ ÒÂÂ‰ Ì‡È·‡„‡Ú¯Ëı Â∂¥ÓÌ¥‚ Ö‚ÓÔË;

Â∂¥ÓÌË ÇÂÎËÍÓª ÅËÚ‡Ì¥ª (ãÓÌ‰ÓÌ), ç¥ÏÂ˜˜ËÌË
(É‡Ï·Û∂ – 198. Ñ‡Ï¯Ú‡Ú – 167, é·Â·‡πÌ –
165, ÅÂÏÂÌ – 146), ã˛ÍÒÂÏ·Û∂Û (ã˛ÍÒÂÏ·Û∂ –
172), ÅÂÎ¸∂¥ª (Å˛ÒÒÂÎ¸ – 170, ÄÌÚ‚ÂÔÂÌ – 138),
Ä‚ÒÚ¥ª (Ç¥‰ÂÌ¸ – 166) Ú‡ î‡Ìˆ¥ª (ßÎ¸ ‰Â î‡ÌÒ –
156) ÁÌ‡˜ÌÓ ÔÂÂ‚Ë˘Û˛Ú¸ ÒÂÂ‰Ì¥ ÔÓÍ‡ÁÌËÍË ÓÁ-
‚ËÚÍÛ Â∂¥ÓÌ¥‚ Û Ö‚ÓÔ¥;

50 Â∂¥ÓÌ¥‚ ÒËÒÚÂÏË NUTS–II Ï‡˛Ú¸ ¥‚ÂÌ¸ ÇÇè
ÏÂÌ¯ËÈ, Ì¥Ê 75 ‚¥‰Ò. ‚ ÒÂÂ‰Ì¸ÓÏÛ Û Öë;

ÒÂÂ‰ 10 Ì‡È·¥‰Ì¥¯Ëı Î¥‰ËÛπ ÉÂˆ¥fl (˜ÓÚËË
Â∂¥ÓÌË ÔÓ 51 ‚¥‰Ò.), ÚÛÚ Ú‡ÍÓÊ ÚË Â∂¥ÓÌË ßÒÔ‡Ì¥ª
(ÖÍÒÚÂÏ‡‰Û‡ – 54, ÄÌ‰‡ÎÛÁ¥fl – 58, ëÓÛÚ – 59) ¥
Ó‰ËÌ èÓÚÛ∂‡Î¥ª (å‡‰ÂÈ‡ – 55);

„Âˆ¸ÍËÈ Â∂¥ÓÌ ßÔÂÈÓÒ (43 ‚¥‰Ò.) Ú‡ ÔÓÚÛ∂‡Î¸-
Ò¸ÍËÈ ÄÁÓË (49) ÌÂ ‰ÓÒfl„‡˛Ú¸ Ì‡‚¥Ú¸ ¥‚Ìfl 50.

íÓÊ Û Á‚’flÁÍÛ Á ÓÁ¯ËÂÌÌflÏ Öë Ì‡ ëı¥‰ ÔÓÒÚ‡π
ÔËÌ‡ÈÏÌ¥ ÚË Á‡ÔËÚ‡ÌÌfl, ÔÓ‚’flÁ‡ÌËı, ÁÓÍÂÏ‡, ¥Á
Ú‡ÌÒÙÓÏ‡ˆ¥π˛ ‚Î‡ÒÌÂ Ö‚ÓÔÂÈÒ¸ÍÓ„Ó ëÓ˛ÁÛ. üÍËÏ
·Û‰Â ¥‚ÂÌ¸ ÓÁ‚ËÚÍÛ Â∂¥ÓÌ¥‚ ÌÓ‚Ëı Í‡ªÌ-˜ÎÂÌ¥‚
Öë ¥Á ñÂÌÚ‡Î¸ÌÓ-ëı¥‰ÌÓª Ö‚ÓÔË ÔÓ¥‚ÌflÌÓ ÔÂÂ-
‰Ó‚Ò¥Ï ¥Á ‰ÂÔÂÒË‚ÌËÏË Â∂¥ÓÌ‡ÏË ÉÂˆ¥ª, ßÒÔ‡Ì¥ª ¥
èÓÚÛ∂‡Î¥ª? üÍËÏ ˜ËÌÓÏ ˆfl ˜ÂÚ‚¥Í‡ «Ì‡È·¥‰Ì¥¯Ëı»
Â∂¥ÓÌ¥‚ ·Û‰Â Â‡„Û‚‡ÚË Ì‡ ÔÓ·ÎÂÏÛ ÔÂÂÓÁÔÓ‰¥-
ÎÛ ÍÓ¯Ú¥‚ ¥Á ¥ÁÌËı ÙÓÌ‰¥‚ Öë ÒÂÂ‰ ·¥Î¸¯Óª Í¥Î¸-
ÍÓÒÚË ÂˆËÔ¥πÌÚ¥‚? óË ·Û‰Â Á·¥Î¸¯ÂÌÓ ·˛‰ÊÂÚ Öë,
ÓÒÍ¥Î¸ÍË ÁÓÒÚÂ Í¥Î¸Í¥ÒÚ¸ ‰ÂÔÂÒË‚ÌËı Â∂¥ÓÌ¥‚?

í‡ÍËÏ ˜ËÌÓÏ, Â‚ÓÔÂÈÒ¸Í‡ ÔÓÎ¥ÚËÍ‡ Â∂¥ÓÌ‡Î¸-
ÌËı ÂÙÓÏ ·ÛÎ‡ Â‡Íˆ¥π˛ Ì‡ ÔÓ·ÎÂÏË Â∂¥ÓÌ‡Î¸-
ÌËı ‰ËÒÔÓÔÓˆ¥È Ú‡ ÔÓ·ÎÂÏË ÒÚÛÍÚÛÌËı ÁÏ¥Ì ¥



136

h t t p : / / w w w . j i - m a g a z i n e . l v i v . u a  h t t p : / / w w w . j i - m a g a z i n e . l v i v . u a

оцiнцi рiвня iдентичности – ре¶iональної (42-31,1%) i за-

гальнонацiональної (29,9-36,8%).

Ре¶iоналiзацiя росiйського полiтичного процесу за-

лишилася поверховою, такою, що зачiпає лише тонкий

елiтний прошарок. І саме тому раптове вiдновлення

владного потенцiалу Кремля привело до термiнової зда-

чi ре¶iональними лiдерами завойованих у попереднi роки

позицiй; перехопленi ними в центральної влади ресурси

були присвоєнi, але не освоєнi, залишившись такими ж

за своєю суттю. Єдиним емiтентом полiтичного капiталу

в Росiї був i залишається Кремль, який у 2000 р. присту-

пив до конфiскацiї тiєї частини капiталу, котра ранiше, з

мовчазної згоди верховної влади, була розподiлена мiж

локальними елiтами, – внаслiдок лише ситуативної логi-

ки, а не дiї якихось довгострокових тенденцiй i об’єктив-

них факторiв.

Що ж до конфлiкту навколо президентських законоп-

роектiв про реформу федерацiї, який розгорiвся влiтку

2000 р., то це, здається, були радше ар’єргарднi бої ре¶iо-

нальних лiдерiв. І велися вони не за перемогу, а за вигiд-

нiшi умови капiтуляцiї (яка й вiдбулася 26 липня 2000 р.,

коли президентськi законопроекти пройшли через Раду

Федерацiї), за збереження в руках губернаторiв хоча б

якихось залишкiв знову сконцентрованих у Кремлi влад-

них ресурсiв. Такий погляд пiдтверджується й тим, що на

тлi дискусiй про нюанси процедури формування Ради

Федерацiї не викликало жодної реакцiї принципово важ-

ливiше рiшення Конституцiйного суду 7 червня 2000 р.,

яким були скасованi положення конституцiї Республiки

Алтай, що установлювали її суверенiтет: «Конституцiя

Росiйської Федерацiї не допускає якого-небудь iншого

носiя суверенiтету i джерела влади, окрiм багатонацiо-

нального народу Росiї, i, вiдповiдно, не припускає будь-

якого iншого державного суверенiтету, окрiм суверенiтету

Росiйської Федерацiї». Прецедентний характер цього вер-

дикту змушує серйозно поставитися до слiв представни-

ка Президента в Конституцiйному судi М.А.Мiтюкова: «Рi-

шення КС пiдводить риску пiд так званою iдеологiєю су-

веренiзацiї суб’єктiв Федерацiї».

До речi, показово, що пiдтримку в громадян отриму-

ють якраз централiзаторськi зусилля Кремля, а не губер-

наторська опозицiя – на задане ВЦИОМ в травнi 2000 р.

запитання: «Якщо Президент Росiї отримає повний контр-

оль над парламентом i губернатором, вiн сконцентрує в

своїх руках практично необмежену владу. Як ви гадаєте,

це пiде на благо чи на шкоду Росiї?» ствердно вiдповiло

51% росiян, негативно – лише 29% [http:/www.polit.ru/

documents/242791.html].

‚ÍÎ˛˜‡Î‡ ÒÔÂˆ¥‡Î¸Ì¥ ÔÓ„‡ÏË ‰Îfl ‰ÂÔÂÒË‚ÌËı ¥Ì-
‰ÛÒÚ¥‡Î¸ÌËı Â∂¥ÓÌ¥‚, ÓÚÊÂ, ÂÍÓÌÓÏ¥˜Ì¥ Ó·ÒÚ‡‚ËÌË
‰ÂÚÂÏ¥ÌÛ‚‡ÎË ÙÓÏÛ‚‡ÌÌfl Ú‡ ‡ÍÚË‚¥Á‡ˆ¥˛ Â∂¥Ó-
Ì‡Î¸ÌÓª ÔÓÎ¥ÚËÍË ëÔ¥‚ÚÓ‚‡ËÒÚ‚‡. êÂ∂¥ÓÌ‡Î¸ÌÂ ‚Ë-
¥‚Ì˛‚‡ÌÌfl – ÏÂÚ‡ Ì‡ˆ¥ÓÌ‡Î¸ÌÓª ÔÓÎ¥ÚËÍË Í‡ªÌ-
˜ÎÂÌ¥‚ Öë, ¥, ÌÂÁ‚‡Ê‡˛˜Ë Ì‡ ‰Ë‚ÂÒËÙ¥Í‡ˆ¥˛ ¥ÌÒÚÛ-
ÏÂÌÚ¥‚ Â∂¥ÓÌ‡Î¸ÌÓª ÔÓÎ¥ÚËÍË, ÔÓÎ¥ÚËÍ‡ Â∂¥ÓÌ‡Î¸-
ÌÓ„Ó Ó·’π‰Ì‡ÌÌfl Öë, flÍ‡ ÔÓ‚Ó‰ËÎ‡Ò¸ Ö‚ÓÔÂÈÒ¸ÍÓ˛
äÓÏ¥Ò¥π˛, ÒÔflÏÓ‚‡Ì‡ Ò‡ÏÂ Ì‡ Â∂¥ÓÌ‡Î¸ÌÂ ‚Ë¥‚-
Ì˛‚‡ÌÌfl. ìÚ¥Ï, ÔÓ‰¥Î Ì‡ Ì‡ˆ¥ÓÌ‡Î¸ÌÓÏÛ ¥‚Ì¥ Ì‡ ÔÓ-
ˆ‚¥Ú‡˛˜¥ Â∂¥ÓÌË ¥ ÒÚÛÍÚÛÌÓ ÒÎ‡·¥, flÍ¥ ÔÓÚÂ·Û˛Ú¸
‰ÓÔÓÏÓ„Ë, ‚ËÏ‡„‡π ‰ÂflÍÓ„Ó ÛÚÓ˜ÌÂÌÌfl, ÍÓÎË È‰ÂÚ¸-
Òfl ÔÓ Á‡„‡Î¸ÌÓÂ‚ÓÔÂÈÒ¸ÍÛ ÔÂÒÔÂÍÚË‚Û, ‡‰ÊÂ «·‡-
„‡Ú¥» Â∂¥ÓÌË ßÚ‡Î¥ª ‚ÒÂ ̆ Â ÁÌ‡ıÓ‰flÚ¸Òfl ÔÓÁ‡‰Û Ì‡È-
·¥‰Ì¥¯Ëı Û ÇÂÎËÍÓ·ËÚ‡Ì¥ª, ‡ Òı¥‰Ì¥ ÁÂÏÎ¥ ç¥ÏÂ˜˜Ë-
ÌË π ‰ÂÔÂÒË‚ÌËÏË Â∂¥ÓÌ‡ÏË Ö‚ÓÔË (European
Commission – 1999,‡).

ì ÍÓÌÚÂÍÒÚ¥ ‰ÓÒÎ¥‰ÊÂÌÌfl ÚÂÓ¥ª Â∂¥ÓÌ‡Î¸ÌÓ„Ó
ÓÁ‚ËÚÍÛ ÒÎ¥‰ ÔÓ‡Ì‡Î¥ÁÛ‚‡ÚË ¥ ÒÍÎ‡‰ÌËÈ ÙÂÌÓÏÂÌ
«Â∂¥ÓÌ‡Î¥ÁÏÛ», ‡ÍÚÛ‡Î¸Ì¥ÒÚ¸ flÍÓ„Ó Ò¸Ó„Ó‰Ì¥ ÁÛÏÓ‚-
ÎÂÌ‡ Ò‡ÏÂ ÔÓˆÂÒ‡ÏË Â‚Ó¥ÌÚÂ∂‡ˆ¥ª Ú‡ ‡ÍÚË‚¥Á‡ˆ¥-
π˛ ÔÓÎ¥ÚË˜ÌÓ„Ó ÒÚ‡ÚÛÒÛ Â∂¥ÓÌ¥‚ Ö‚ÓÔË. èËÓ‰-

ÌÓ, ˘Ó ÒËÚÛ‡ˆ¥fl ‚ ÍÓÊÌÓÏÛ ÓÍÂÏÓÏÛ Â∂¥ÓÌ¥, ÈÓ„Ó
ÔÓ·ÎÂÏË, ÔÓÚÂÌˆ¥‡Î ¥ ÓÁ‚ËÚÓÍ ÏÓÊÎË‚ÓÒÚÂÈ ·Û-
‰ÛÚ¸ ÔÂ¯ËÏË ˜ËÌÌËÍ‡ÏË, flÍ¥ ‡Ì‡Î¥ÁÛ‚‡ÚËÏÛÚ¸Òfl Á‡
ÛÏÓ‚, ˘Ó Â∂¥ÓÌË π ÒÓˆ¥Ó-ÂÍÓÌÓÏ¥˜ÌÓ, ÔËÓ‰ÌÓ ¥
ÔÓÎ¥ÚË˜ÌÓ ¥ÁÌËÏË Ó·’π‰Ì‡ÌÌflÏË, ‡ ªı Ì‡ˆ¥ÓÌ‡Î¸Ì‡
¥ÌÚÂ∂‡ˆ¥fl ÔÓÚfl„ÓÏ ÒÚÓÎ¥Ú¸, ‡ Ú‡ÍÓÊ ¥ Â‚ÓÔÂÈÒ¸Í‡
¥ÌÚÂ∂‡ˆ¥fl ‚ ÓÒÚ‡ÌÌ¥ ‰ÂÒflÚË¥˜˜fl, ÙÓÏÛ˛Ú¸ ÌÂÔÓ-
‰¥Î¸ÌÛ ˜‡ÒÚËÌÛ Â∂¥ÓÌ‡Î¸ÌÓ„Ó ¥‚Ìfl. í‡‰Ëˆ¥ÈÌÓ Â-
∂¥ÓÌ‡Î¥ÁÏ ÔÓ‚’flÁÛ‚‡ÎË ¥Á ÔÓÚË‰¥π˛ ÏÓ‰ÂÌ¥Á‡ˆ¥ª,
ÔÓ„ÂÒÛ ‰ÂÔÂÒË‚ÌËı, ÒÚÛÍÚÛÌÓ ÒÎ‡·ÍËı (ÔÂÂ-
‚‡ÊÌÓ Ò¥Î¸Ò¸ÍËı) Â∂¥ÓÌ¥‚, flÍ¥ Ì‡Ï‡„‡ÎËÒ¸ ÔÓÚËÒÚÓ-
flÚË ·Û‰¸-flÍËÏ ÁÏ¥Ì‡Ï, Á·Â¥„‡˛˜Ë ÂÚÌ¥˜ÌÛ ¥ ÍÛÎ¸ÚÛ-
ÌÛ Ò‡ÏÓ·ÛÚÌ¥ÒÚ¸. ì ˆ¸ÓÏÛ Á‚’flÁÍÛ ‰Óˆ¥Î¸ÌÓ ‚ËÓÍÂ-
ÏËÚË ‰‚‡ „ÓÎÓ‚ÌËı Ì‡ÔflÏË Â∂¥ÓÌ‡Î¥ÁÏÛ: «bottom-
up» – Â∂¥ÓÌ‡Î¥ÁÏ flÍ ÁÓÒÚ‡ÌÌfl ÔÓÎ¥ÚË˜ÌÓª ¥ ÂÍÓÌÓ-
Ï¥˜ÌÓª ‡ÍÚË‚ÌÓÒÚË ÒÛ·’πÍÚ¥‚ Â∂¥ÓÌÛ Ú‡ «top-down» –
Â∂¥ÓÌ‡Î¥ÁÏ flÍ ÙÓÏÛ‚‡ÌÌfl ‰ÂÊ‡‚ÌÓª Â∂¥ÓÌ‡Î¸ÌÓª
ÔÓÎ¥ÚËÍË ¥Á ‚‡ıÛ‚‡ÌÌflÏ ÒÔÂˆËÙ¥ÍË ÓÁ‚ËÚÍÛ Â∂¥Ó-
Ì¥‚.

í‡ÍÓÊ Á‡ÒÎÛ„Ó‚Ûπ Ì‡ Û‚‡„Û ¥ÌÚÂ∂‡ˆ¥ÈÌËÈ Â∂¥Ó-
Ì‡Î¥ÁÏ – flÍ ·‡Ê‡ÌÌfl ÏÓ‰ËÙ¥ÍÛ‚‡ÚË ¥‚ÂÌ¸ Â∂¥ÓÌ‡Î¸-
ÌÓ„Ó ÓÁ‚ËÚÍÛ Á ÏÂÚÓ˛ ¥ÌÚÂ∂Û‚‡ÌÌfl Â∂¥ÓÌ¥‚ Û Ì‡ˆ¥-
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У липнi 2000 р. за «скорочення повноважень губер-

наторiв i розширення можливостей федеральної влади

впливати на ситуацiю в ре¶iонах» висловилось 52% насе-

лення. Бiльше того, на те ж запитання, задане в додатко-

во конкретизованiй формi – «скорочення повноважень

губернатора Вашого ре¶iону i розширення можливостей

федеральної влади впливати на ситуацiю в Вашому ре¶iо-

нi» – дали ствердну вiдповiдь 48% громадян (при похиб-

цi 3,8%) [http://www.polit.ru/documents 275077.html].

Це – справжня цiна так званої «ре¶iоналiзацiї», не пiд-

крiпленої жодним демократичним iмпульсом.

Неорганiчнiсть росiйського федералiзму, вiдсутнiсть

у нього мiцного фундаменту не означають, втiм, фаталь-

ної його приречености. Якщо б нова соцiальна й полiтична

реальнiсть взагалi не могла виникнути за посередництва

волюнтаристського акту, то було б неможливим i утвер-

дження демократiї в Японiї чи Індiї (i навiть у Францiї), а

також виникнення свiтської держави в Туреччинi i т.д.

Зроблений на користь федерацiї багато в чому ситуатив-

ний вибiр може стати дiйсно невiдворотним. Бiльше того,

є причини вважати цей варiант розвитку подiй оптималь-

ним хоча б тому, що крах щойно розгорнутого федера-

тивного проекту стане занадто тяжким випробуванням

для всiєї росiйської полiтичної системи, для Росiї в цiлому.

Однак варто усвiдомити всю складнiсть цiєї справи.

Неорганiчну федерацiю слiд спецiально конструювати –

але її проект повинен бути повнiстю адекватний будiвель-

ному матерiалу, особливостям ¶рунту, характеру робо-

чої сили, що бере участь у будiвництвi, i т.д. Впадаючи у

тавтологiю, можна сказати, що погана не всяка соцiальна

iнженерiя, а погана лише та, що будує аби як, на дурняк

або ламає матерiал, який чинить опiр. Необхiднiсть надати

перетворенням росiйської державности осмислености i

доцiльности (вiдповiднiсть цiлi) не раз вiдзначалась: «Пот-

рiбна капiтальна державна реформа, мета котрої – приве-

сти природу держави у вiдповiднiсть iз методами управ-

лiння» [Ольшанский, 2000]. Видається, однак, що логiка

тут повинна бути прямо протилежною – модифiкувати

слiд методи управлiння, позаяк змiнити природу держа-

ви практично неможливо (а вiдповiднi спроби звичайно

мають прямо самовбивчий характер). Корекцiя ж modus

operandi, яка вимагає на порядок менше ресурсiв, дикту-

ється загальними мiркуваннями здорового глузду.

Так чи iнакше, не варто вважати возведений до сьо-

годнiшнього дня муляж федерацiї спорудою, придатною

для проживання i здатною витримати негоду. Росiйська

держава, хоча й пiшла вперед на шляху свого перетво-

рення у федерацiю, але поки що нею не стала – федера-
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ÓÌ‡Î¸ÌÛ ÂÍÓÌÓÏ¥ÍÛ Á‡ ÛÏÓ‚ ¥„ÌÓÛ‚‡ÌÌfl Â∂¥ÓÌ‡Î¸-
ÌÓª ÒÔÂˆËÙ¥ÍË; Ú‡ ÔÓÎ¥ÚË˜ÌËÈ Â∂¥ÓÌ‡Î¥ÁÏ flÍ ·‡Ê‡Ì-
Ìfl Â∂¥ÓÌ¥‚ Á‰Ó·ÛÚË ÔÓÎ¥ÚË˜ÌÛ ‡‚ÚÓÌÓÏ¥˛ ¥ ÒÔËflÌÌfl
ÔÓπ‰Ì‡ÚË Ò‡ÏÓ‚fl‰Ì¥ÒÚ¸ Á ÓÁ‚ËÚÍÓÏ ÂÍÓÌÓÏ¥˜ÌÓª
ÏÓ‰ÂÌ¥Á‡ˆ¥ª ‚ ÛÏÓ‚‡ı ÊÓÒÚÍÓª Ï¥ÊÂ∂¥ÓÌ‡Î¸ÌÓª
ÂÍÓÌÓÏ¥˜ÌÓª ÍÓÌÍÛÂÌˆ¥ª. ïÓ˜‡ Â∂¥ÓÌ‡Î¥ÁÏ Ì‡·‡„‡-
ÚÓ ÒÍÎ‡‰Ì¥¯¥È ÙÂÌÓÏÂÌ, ÂÔÂÁÂÌÚÛπ ÒÂ·Â ÔËÌ‡È-
ÏÌ¥ Û ‰‚Óı ÙÓÏ‡ı – ÙÓÏ¥ Ì‡ˆ¥ÓÌ‡Î¸ÌËı Â∂¥Ó-
Ì‡Î¸ÌËı ÔÓÎ¥ÚË˜ÌËı ÚÂ˜¥È, flÍ¥ ÌËÌ¥ ‰ÂÒÚ‡·¥Î¥ÁÛ˛˜Â
‚ÔÎË‚‡˛Ú¸ Ì‡ ÓÁ‚ËÚÓÍ Ï¥ÊÌ‡Ó‰ÌËı ‚¥‰ÌÓÒËÌ ‚Á‡-
„‡Î¥, ¥ ‚ ÔÓ„ÂÒË‚Ì¥È ÙÓÏ¥ Â∂¥ÓÌ‡Î¸ÌÓª ÂÍÓÌÓÏ¥˜-
ÌÓª Ú‡ ÔÓÎ¥ÚË˜ÌÓª ÏÓ·¥Î¥Á‡ˆ¥ª ÒÛ·’πÍÚ¥‚ Â∂¥ÓÌ¥‚.

çÂÓ·ı¥‰Ì¥ÒÚ¸ ¥ÌÒÚËÚÛˆ¥ÓÌ‡Î¥ÁÛ‚‡ÚË Â∂¥ÓÌ‡Î¸Ì¥
ÔÓÎ¥ÚË˜Ì¥ ÚÂ˜¥ª ÒÔËflÎ‡ ÔÓÎ¥ÚËÁ‡ˆ¥ª Â∂¥ÓÌ‡Î¸ÌÓ„Ó
ÓÁ‚ËÚÍÛ, ‚Ì‡ÒÎ¥‰ÓÍ ˜Ó„Ó ÁÓÒÎË ÔÓÚË¥˜˜fl Ï¥Ê
ˆÂÌÚÓÏ Ú‡ Â∂¥ÓÌ‡ÏË, ‡ Ú‡ÍÓÊ Û Â∂¥ÓÌ‡ı Á’fl‚ËÎË-
Òfl ÌÓ‚¥ ÒÓˆ¥‡Î¸Ì¥ ÒËÎË, ÒıËÎ¸Ì¥ ‰Ó ÏÓ‰ÂÌ¥Á‡ˆ¥ª Ì‡
Â∂¥ÓÌ‡Î¸Ì¥È ÓÒÌÓ‚¥, ÁÏ¥ÌË‚¯Ë ¥Ï¥‰Ê Â∂¥ÓÌ‡Î¥ÁÏÛ ¥Á
«‡ı‡ª˜ÌÓ„Ó» Á‡ıËÒÚÛ ÒÚ‡Ó„Ó Ì‡ ‰ËÌ‡Ï¥˜ÌÛ ÒËÎÛ
ÁÏ¥Ì. ç‡ÔÛ„‡ Ï¥Ê Ï¥ÒˆÂ‚ËÏ Â∂¥ÓÌ‡Î¥ÁÏÓÏ Ú‡ Â∂¥Ó-
Ì‡Î¥ÁÏÓÏ flÍ ÔÓÎ¥ÚËÍÓ˛ ‰ÂÊ‡‚Ë Á‡„ÓÒÚËÎ‡Òfl Ì‡-
ÔËÍ¥Ìˆ¥ 1970-ı ÓÍ¥‚, ÓÒÍ¥Î¸ÍË ˆÂÌÚ‡Î¸Ì¥ Ûfl‰Ë,

Ì‡‰‡˛˜Ë ·¥Î¸¯Ó„Ó Ô¥ÓËÚÂÚÛ ÁÏ‡„‡ÌÌ˛ Ì‡ Ò‚¥ÚÓ-
‚ÓÏÛ ËÌÍÛ, ÔÓ˜‡ÎË ÔÓÒÚÛÔÓ‚Ó ÁÏÂÌ¯Û‚‡ÚË ‚ËÚ‡-
ÚË Ì‡ Â∂¥ÓÌ‡Î¸ÌËÈ ÓÁ‚ËÚÓÍ. í‡ÍËÏ ˜ËÌÓÏ, Â∂¥ÓÌ
ÒÚ‡π ÍÎ˛˜Ó‚ËÏ ¥‚ÌÂÏ ÔÓÎ¥ÚË˜ÌÓ„Ó ‰¥‡ÎÓ„Û Ú‡ ‰¥È,
‰Â Ì‡ˆ¥ÓÌ‡Î¸Ì¥ Ú‡ ∂ÎÓ·‡Î¸Ì¥ ÒËÎË ÒÚËÍ‡˛Ú¸Òfl Á ÎÓ-
Í‡Î¸ÌËÏË ‚ËÏÓ„‡ÏË Ú‡ ÒÓˆ¥‡Î¸ÌËÏË ÒËÒÚÂÏ‡ÏË, ̆ Ó,
ÁÂ¯ÚÓ˛, ÔËÁ‚Ó‰ËÚ¸ ‰Ó ‚ËÏÛ¯ÂÌÓ„Ó ‚Á‡πÏÓÔËÒ-
ÚÓÒÛ‚‡ÌÌfl Ú‡ ÔÓÒÚÛÔÓÍ.

îéêåìÇÄççü äéçñÖèñß∫ êÖ¢ßéçÄãúçé∫
èéãßíàäà Öë
ì 1957 Óˆ¥ ‚ êËÏÒ¸ÍÓÏÛ ‰Ó„Ó‚Ó¥ ÔÓ ÛÚ‚ÓÂÌ-

Ìfl Ö‚ÓÔÂÈÒ¸ÍÓ„Ó ÂÍÓÌÓÏ¥˜ÌÓ„Ó ÒÔ¥‚ÚÓ‚‡ËÒÚ‚‡ (ÖÖë)
ÎË¯Â Û ÔÂ‡Ï·ÛÎ¥ ·ÛÎ‡ ‚ËÁÌ‡˜ÂÌ‡ ÌÂÓ·ı¥‰Ì¥ÒÚ¸ ÁÏÂÌ-
¯ÂÌÌfl ÒÛÚÚπ‚Ëı ‚¥‰Ï¥ÌÌÓÒÚÂÈ Û ÒÓˆ¥‡Î¸ÌÓ-ÂÍÓÌÓÏ¥˜-
ÌÓÏÛ ÊËÚÚ¥ ¥ÁÌËı Â∂¥ÓÌ¥‚ ‰ÂÊ‡‚ Öë. çËÌ¥, Û 2000
Óˆ¥, ÏÂÚ‡, Á‡ÒÓ·Ë Â‡Î¥Á‡ˆ¥ª, Á‡„‡ÎÓÏ ÍÓÌˆÂÔˆ¥fl ¥
ÒÚ‡ÚÂ„¥fl Â∂¥ÓÌ‡Î¸ÌÓª ÔÓÎ¥ÚËÍË Ö‚ÓÔÂÈÒ¸ÍÓ„Ó ëÓ-
˛ÁÛ ÁÌ‡˜ÌÓ ÏÓ‰ËÙ¥ÍÛ‚‡ÎËÒfl ÔÓfl‰ ¥Á Ú‡ÌÒÙÓÏ‡-
ˆ¥π˛ Ò‡ÏÓ„Ó Ö‚ÓÒÓ˛ÁÛ.

îÓÏÛ˛˜Ë ÒÚ‡ÚÂ„¥˛ Â∂¥ÓÌ‡Î¸ÌÓ„Ó ÓÁ‚ËÚÍÛ, Öë
ÔÓÚfl„ÓÏ ÛÊÂ ÔÓÌ‡‰ ÒÓÓÍ‡ ÓÍ¥‚ Ì‡Ï‡„‡πÚ¸Òfl ‰¥fl-
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цiя залишилася проблемою, а не реальнiстю. Росiйська

держава зберiгає ще дуже багато рис традицiйної для

себе етнополiтичної форми, збереженої упродовж май-

же всiєї iсторiї країни. У тому числi й совєцького перiо-

ду. Мова йде, звичайно, про iмперiю.

êéëßâëúäÄ îÖÑÖêÄñßü: ßåèÖêëúäàâ èêéÖäí
«Сучасна Росiя – звичайно, теж iмперiя, нехай усiче-

на i вбога» [Плешаков, 1997]. «Вона точно так само є ве-

ликим простором рiзноманiтних соцiальних утворень, з

очевидним розрiзненням iмперського центру i строкатою

периферiєю, з профiльованою, але не цiлком вiдокрем-

леною полiтичною системою, з типовими для iмперiї вза-

ємовiдносинами елiт» [Филиппов, 1992:113].

Думка ця висловлюється не так уже й рiдко, але далi

констатацiї самого лише факту справа, як правило, не

заходить. Так i залишилась непочутим застереження

А.Ф.Фiлiппова, зроблене ним ще 1992 року: «Росiйська

елiта пiдкреслює, що нинiшня Росiя – це просто «дуже

велика» держава в рядi iнших держав», але «нерозумiн-

ня своєї iмперської природи... може привести її до того,

до чого прийшла елiта Союзу» [Филиппов, 1992: 114].

Визнання iмперської природи Росiї – не Росiйської

Федерацiї як її однiєї з можливих iнституцiйних форм, а

саме Росiї як полiтичного органiзму – неминуче. На ко-

ристь такого визначення – i гiгантська величина росiй-

ського простору (яка займає сьогоднi хоча й не 1/6, а 1/

8 частину сушi), що є однiєю iз ключових детермiнант по-

лiтичної культури й ментальности країни; i збереження

етнокультурної i, ще важливiше, етнополiтичної гетеро-

генности цього простору; i наступнiсть нової росiйської

державности стосовно до попереднiх (як до, – так i пiс-

ляжовтневих), але все-таки iмперських форм.

Звiдси випливає, що сучасна дискусiя про те, унiтарний

чи федеративний етнотериторiальний устрiй є оптималь-

ним для Росiї, яка не виходить за рамки цiєї пари катего-

рiй, завiдомо безплiдна: назовницький апарат цiєї полемi-

ки треба радикально розширювати. Будь-який свiдомий

(причому iсторично обумовлений, а не волюнтаристський)

вибiр може вiдбутися лише у випадку i пiсля утвердження

паради¶ми територiяльної держави – держави, просто-

ровi кордони суверенiтету якої первiсно обмеженi (хоча,

можливо, i рухомi); держави, що в цих чiтко окреслених

межах зводить свiй суверенiтет в ранг посейбiчного аб-

солюту; держави, що силою суверенної волi визначає

структуру полiтiї шляхом або iнституцiоналiзацiї додат-

кового вертикального розподiлу влади (тобто федератив-

ним), або таким, що виключає цей розподiл (унiтарним).

ÚË Ú‡Í, ‡·Ë ˆfl ÒÚ‡ÚÂ„¥fl ·‡ÁÛ‚‡Î‡Òfl Ì‡ Ì‡fl‚ÌËı
ÏÓÊÎË‚ÓÒÚflı ¥ Á‡ ‰ÓÔÓÏÓ„Ó˛ flÍÓª ÏÓÊÌ‡ ·ÛÎÓ ·Ë
ÔÓÒËÎËÚË ÍÓÌÍÛÂÌÚÓÒÔÓÏÓÊÌ¥ÒÚ¸ Â∂¥ÓÌ¥‚ Ú‡ Ô‡-
‡ÎÂÎ¸ÌÓ Î¥Í‚¥‰Û‚‡ÚË ªı ‚¥‰ÒÚ‡Î¥ÒÚ¸. é‰Ì‡Í, flÍ ̂ Â ÌÂ
ÔËÍÓ ÍÓÌÒÚ‡ÚÛ‚‡ÚË, ‡ÎÂ ‚¥‰Ï¥ÌÌÓÒÚ¥ Ï¥Ê Â∂¥ÓÌ‡-
ÏË Öë Û XXI ÒÚÓÎ¥ÚÚ¥ ÌÂ Ú¥Î¸ÍË ÌÂ ÁÌËÍÌÛÚ¸, ‡ Ì‡‚Ô‡-
ÍË, ‚ÓÌË ÁÌÓ‚Û ÔÓÒËÎflÚ¸Òfl Á‡ ÛÏÓ‚ ‚ÒÚÛÔÛ Û 2004 –
2006 pp. ÌÓ‚Ëı Í‡ªÌ ñëÖ ‰Ó Ö‚ÓÔÂÈÒ¸ÍÓ„Ó ëÓ˛-
ÁÛ. í‡Í, Ì‡‚¥Ú¸ ÇÇè Ì‡ ‰Û¯Û Ì‡ÒÂÎÂÌÌfl ‚ ÂÍÓÌÓÏ¥˜-
ÌÓ Ì‡ÈÓÁ‚ËÌÂÌ¥¯Ëı ‰ÂÊ‡‚‡ı ñëÖ π ÌËÊ˜ËÏ ‚¥‰
50 ‚¥‰ÒÓÚÍ¥‚ ‡Ì‡ÎÓ„¥˜ÌÓ„Ó ÔÓÍ‡ÁÌËÍ‡ ‚ ÉÂˆ¥ª (Ì‡È-
ÌËÊ˜ËÈ ¥‚ÂÌ¸ ‚ Öë). èÓ ÒÛÚ¥, ÌËÁ¸ÍËÈ ÂÍÓÌÓÏ¥˜ÌËÈ
¥‚ÂÌ¸ ÓÁ‚ËÚÍÛ Ó·ËÚ¸ ‰Îfl Í‡ªÌ ñëÖ ÌÂÏÓÊÎË-
‚Ó˛ Û˜‡ÒÚ¸ Ï‡ÈÊÂ Û ‚Ò¥ı ÒÚÛÍÚÛÌËı ÙÓÌ‰‡ı. áÌ‡˜ÌÂ
ÁÌËÊÂÌÌfl ÒÂÂ‰Ì¸Ó„Ó ÇÇè Û Ö‚ÓÔÂÈÒ¸ÍÓÏÛ ëÓ˛Á¥
ÔËÁ‚Â‰Â ‰Ó ÁÌËÊÂÌÌfl ÔÓÓ„Û „ÓÎÓÒÛ‚‡ÌÌfl ‰Îfl ÚËı
Â∂¥ÓÌ¥‚, flÍ¥ Ò¸Ó„Ó‰Ì¥ Ï‡˛Ú¸ ÏÂÌ¯Â 75 ‚¥‰ÒÓÚÍ¥‚ ÇÇè
Ì‡ ‰Û¯Û Ì‡ÒÂÎÂÌÌfl ‚¥‰ ÒÂÂ‰Ì¸Ó„Ó ‚ Öë. Å¥Î¸¯Â
ÚÓ„Ó, ˆÂÈ ÛÏÓ‚ÌËÈ ÔÓ‰¥Î Ì‡ ‰ÓÌÓ¥‚ Ú‡ ÂˆËÔ¥πÌÚ¥‚
Ô¥‰ÒËÎËÚ¸Òfl Ú‡ÍÓÊ ¥ ·ÓÓÚ¸·Ó˛ (‡ÍÚË‚ÌÓ˛ ÎÓ·¥Ò-
ÚÒ¸ÍÓ˛ ‰¥flÎ¸Ì¥ÒÚ˛) Ï¥Ê Ò‡ÏËÏË ÂˆÂÔ¥πÌÚ‡ÏË, ÔÓÁ‡-
flÍ ÚÂ·‡ ·Û‰Â Á‰¥ÈÒÌ˛‚‡ÚË ÔÂÂÓÁÔÓ‰¥Î ÍÓ¯Ú¥‚ ¥Á

‚ÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌÓ„Ó ·˛‰ÊÂÚÛ Ú‡ ÙÓÌ‰¥‚ Ï¥Ê ·¥Î¸¯Ó˛ Í¥Î¸-
Í¥ÒÚ˛ Ú‡Í Á‚‡ÌËı «·¥‰ÌËı» ‰ÂÊ‡‚ Öë.

Ç‡ÊÎË‚ËÏ π ¥ Ú‡ÍËÈ Ù‡ÍÚ, ̆ Ó Ì‡ÈÔÓÚÛÊÌ¥¯‡ Í‡-
ªÌ‡ Â‚ÓÔÂÈÒ¸ÍÓª ¥ÌÚÂ∂‡ˆ¥ª – ç¥ÏÂ˜˜ËÌ‡ – ÌËÌ¥ ÒÔÎ‡-
˜Ûπ ‰Ó ·˛‰ÊÂÚÛ Öë Ì‡È·¥Î¸¯ËÈ ‚ÌÂÒÓÍ (Á‡ ÌÂ˛ –
ç¥‰ÂÎ‡Ì‰Ë, ò‚Âˆ¥fl, Ä‚ÒÚ¥fl), ˘Ó Ò‚¥‰˜ËÚ¸ ÔÓ Î‡-
ÚÂÌÚÌÂ ‚ËÁ¥‚‡ÌÌfl ÍÓÌÙÎ¥ÍÚÌÓª ÒËÚÛ‡ˆ¥ª, flÍÛ ÏÓÊÌ‡
ÔÓÔÂÂ‰ËÚË ÎË¯Â ÂÙÓÏÛ‚‡ÌÌflÏ ¥ÌÒÚËÚÛˆ¥È Ö‚Ó-
ÒÓ˛ÁÛ. Ä‰ÊÂ ÔÓÌ‡‰ 80 ‚¥‰ÒÓÚÍ¥‚ ‚Ë‰‡ÚÍ¥‚ ·˛‰ÊÂÚÛ
Öë ÔËÔ‡‰‡π Ì‡ ÒÔ¥Î¸ÌÛ ‡„‡ÌÛ ÔÓÎ¥ÚËÍÛ Ú‡ ÒÚÛÍ-
ÚÛÌÛ ÔÓÎ¥ÚËÍÛ Öë (Á„¥‰ÌÓ Á ÍÎ‡ÒËÙ¥Í‡ˆ¥π˛ Öë Â∂¥Ó-
Ì‡Î¸Ì‡ ÔÓÎ¥ÚËÍ‡ ‚·Ë‡π ‚ ÒÂ·Â ÒÓˆ¥‡Î¸ÌÛ Ú‡ ‡„‡-
ÌÛ ¥ π ÒÍÎ‡‰Ó‚Ó˛ ÒÚÛÍÚÛÌÓª ÔÓÎ¥ÚËÍË Öë) ¥ ˆÂ Á‡
ÛÏÓ‚, ÍÓÎË Ó˜¥ÍÛπÚ¸Òfl ‚ÒÚÛÔ ÌÓ‚Ëı «·¥‰ÌËı» ‰ÂÊ‡‚
ñëÖ ‰Ó Ö‚ÓÒÓ˛ÁÛ. ÇÁ‡„‡Î¥ Â∂¥ÓÌ‡Î¸Ì‡ ÔÓÎ¥ÚËÍ‡
Öë ÙÓÏÛπÚ¸Òfl flÍ ÓÍÂÏ‡ ÒÙÂ‡, flÍ‡ Á‡ ·˛‰ÊÂÚÓÏ
ÔÓÒ¥‰‡π ‰Û„Â Ï¥ÒˆÂ Ô¥ÒÎfl Ò¥Î¸Ò¸ÍÓ„ÓÒÔÓ‰‡Ò¸ÍÓª ÔÓ-
Î¥ÚËÍË ëÔ¥‚ÚÓ‚‡ËÒÚ‚‡.

Ç ¥ÌÒÚËÚÛˆ¥ÈÌÓÏÛ ÔÎ‡Ì¥ ÒÎ¥‰ ‚¥‰ÁÌ‡˜ËÚË, ̆ Ó Ö‚Ó-
ÔÂÈÒ¸ÍËÈ è‡Î‡ÏÂÌÚ ÛÁ„Ó‰Ë‚ Û êÂ∂¥ÓÌ‡Î¸Ì¥È ï‡Ú¥ª,
ëÚ‡ÚÛÚ¥ Ï¥Ì¥ÏÛÏ ‚ËÏÓ„, flÍ¥ ÓÁ„Îfl‰‡˛Ú¸Òfl flÍ ÔÓ‚ÌÓ-
‚‡ÊÂÌÌfl Â∂¥ÓÌ¥‚ ‚ ÛÒ¥ı Í‡ªÌ‡ı-˜ÎÂÌ‡ı Öë. èÓ·ÎÂ-
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Перехiд до паради¶ми територiяльної держави в Ро-

сiї, безумовно, не закiнчений, що пiдтверджується i вiд-

сутнiстю загального визнання актуальних росiйських кор-

донiв, i iснуючими в масовiй свiдомостi фантастичними

мiтологемами на зразок закiнчення уявного 99-рiчного

строку оренди Аляски Сполученими Штатами, i болiсної

для свiдомости (i не лише масової) теми зарубiжних «спiв-

вiтчизникiв» – за повної неможливости однозначно виз-

начити склад цiєї категорiї i небажання усвiдомлювати її

в термiнах громадянства, i багато iншого. Тим то сьогод-

нi – до вирiшення власне федеративних проблем Росiї i

остаточного вибору саме цiєї моделi – нашiй країнi на-

лежить довершити вже почате парадигматичне перетво-

рення з iмперiї в територiяльну державу – у тiй чи iншiй

формi. Максимально пом’якшити цю болiсну перебудо-

ву, безумовно, необхiдно; вважати ж її вже завершеною

абсолютно протипоказано.

Стосовно iмперiї, до розгляду якої я зараз приступаю,

то варто демiстифiкувати другий небезпечний стереотип

або, точнiше, цiлий набiр стереотипiв – хибне уявлення

про те, чим, властиво, є iмперiя, зокрема Росiйська. Так,

у лiберально-захiдницьких колах досить поширене ото-

тожнення iмперської спадщини з тоталiтарною, заснова-

ною на беззастереженому придушеннi людської особис-

тости i свободи у всiх її проявах: вiд економiчних до ек-

зистенцiяльних. Імперська традицiя нерiдко описується

«як iдеологiчний iнструмент, використовуваний для того,

щоб навiяти людинi любов до держави, яка стоїть над

людиною i цiлковито її собi пiдпорядковує» [Клямкин и

Кутковец, 1996]. Причини такої змiшаности очевиднi: со-

вєцький тоталiтарний режим в аспектi етнополiтичному

дiйсно набув iмперської форми. Однак це не означає си-

нонiмiчности двох понять – «iмперiї» i «тоталiтаризму»*.

Особистiсть в iмперiї виявляється пiдпорядкованою не

просто конкретнiй полiтичнiй структурi, а тим унiверсаль-

ним цiнностям, втiленням яких ця структура є. «Імперiя

не лише гнобить особистiсть, а й пiдносить найнiкчемнi-

шого iз своїх пiдданих на буденно недосяжну онтоло¶iч-

ну висоту, орiєнтуючи в просторi i часi. Вона, по сутi, по-

лiтично вирiшує проблему особистого безсмертя» [Бул-

даков, 1993]. Імперська iєрархiя повинна трактуватися в

первiсному сенсi слова як священновладдя, як спроба

встановлення iнституцiонального зв’язку мiж свiтами го-

рiшнiм i долiшнiм. І тiльки вiдчутний в якостi iстинного

контакт зi свiтом горiшнiм ле¶iтимiзує iмперiю у свiдомос-

тi її пiдданих – незалежно вiд того наскiльки такий кон-

такт можливий i успiшний з точки зору стороннього спос-

терiгача. Імперська «владна вертикаль» тому i функцiо-

СВЯТОСЛАВ
КАСПЕ
КОНСТРУЮВАТИ
ФЕДЕРАЦІЮ –
RENOVATIO
IMPERII ЯК МЕТОД
СОЦІАЛЬНОЇ
ІНЖЕНЕРІЇ

Ï‡ÚË˜ÌËÏ π Ú‡ÍÓÊ ¥ ÔËÚ‡ÌÌfl Â‡Î¥Á‡ˆ¥ª π‰ËÌÓª ‡„-
‡ÌÓª ÔÓÎ¥ÚËÍË ‰Îfl ‰ÂÊ‡‚ Öë, flÍÂ ÛÒÍÎ‡‰ÌËÚ¸Òfl ¥Á
‚ÒÚÛÔÓÏ ÌÓ‚Ëı ̃ ÎÂÌ¥‚ ‰ÂÊ‡‚ ñëÖ, ̆ Ó π ÔÂÂ‚‡ÊÌÓ
‡„‡ÌËÏË ‰ÂÊ‡‚‡ÏË. Ä‰ÊÂ ÒÂÂ‰ „ÓÎÓ‚ÌËı ÔËÌ-
ˆËÔ¥‚ Common agricultural policy (CAP) ÏÓÊÌ‡ ‚¥‰-
ÁÌ‡˜ËÚË π‰ËÌ¥ ̂ ¥ÌË, Ù¥Ì‡ÌÒÓ‚Û ÒÓÎ¥‰‡Ì¥ÒÚ¸ Ú‡ ÔÂÙÂ-
ÂÌˆ¥ª Öë – flÍ ‡„‡Ì¥ ÒÛ·ÒË‰¥ª ‰ÂÊ‡‚-˜ÎÂÌ¥‚ Öë.
ìÚ¥Ï, Â‡Î¥Á‡ˆ¥fl ∏‰ËÌÓª ‡„‡ÌÓª ÔÓÎ¥ÚËÍË ‚ Â∂¥Ó-
Ì‡ı Ö‚ÓÔÂÈÒ¸ÍÓ„Ó ëÓ˛ÁÛ ‚ËÏ‡„‡ÚËÏÂ ÂÒÚÛÍÚÛ-
ËÁ‡ˆ¥ª – ‚Ë¥¯ÂÌÌfl ÔËÚ‡ÌÌfl ‚Î‡ÒÌÓÒÚË Ì‡ ÁÂÏÎ˛,
Á·ÎËÊÂÌÌfl ¥‚Ì¥‚ ÓÁ‚ËÚÍÛ Ò¥Î¸Ò¸ÍÓ„Ó „ÓÒÔÓ‰‡ÒÚ‚‡
Ï¥Ê Â∂¥ÓÌ‡ÏË Öë, ÔÂÂÓÁÔÓ‰¥Î ÒËÒÚÂÏË Í‚ÓÚ ÚÓ˘Ó.

ôÓ‰Ó Ú‡ÍÓ„Ó ‚‡ÊÎË‚Ó„Ó ÒÂ„ÏÂÌÚÛ Â‚ÓÔÂÈÒ¸ÍÓª
Â∂¥ÓÌ‡Î¸ÌÓª ÔÓÎ¥ÚËÍË, flÍ ÍÓÌ‚Â„ÂÌˆ¥fl Ì‡ Ì‡ˆ¥ÓÌ‡Î¸-
ÌÓÏÛ ¥ ‰ÂÊ‡‚ÌÓÏÛ ¥‚Ìflı, ÚÓ ßÒÔ‡Ì¥fl (flÍ ÔÓ‚¥‰ÌËÈ
Î¥‰Â ˆ¥πª ˜ÂÚ‚¥ÍË), èÓÚÛ∂‡Î¥fl Ú‡ ßÎ‡Ì‰¥fl Ó·‡ÎË
ÒÚ‡ÚÂ„¥π˛ ÂÍÓÌÓÏ¥˜ÌÓ„Ó ÓÁ‚ËÚÍÛ Ì‡ˆ¥ÓÌ‡Î¸ÌÛ ÍÓÌ-
‚Â„ÂÌˆ¥˛ Á ÏÂÚÓ˛ ‰ÓÒfl„ÌÂÌÌfl ‚Ë˘Ëı Ï‡ÍÓÂÍÓÌÓ-
Ï¥˜ÌËı ÔÓÍ‡ÁÌËÍ¥‚ Ì‡ Á‡ÁÓÍ ÂÍÓÌÓÏ¥˜ÌÓ Ì‡ÈÓÁ‚Ë-
ÌÂÌ¥¯Ëı Í‡ªÌ-˜ÎÂÌ¥‚ Ö‚ÓÔÂÈÒ¸ÍÓ„Ó ëÓ˛ÁÛ. ñÂ ‚
ÂÁÛÎ¸Ú‡Ú¥ ÌÂ ÒÔËflÎÓ ÁÏÂÌ¯ÂÌÌ˛ Â∂¥ÓÌ‡Î¸ÌËı ‚¥‰-
Ï¥ÌÌÓÒÚÂÈ Ï¥Ê ÚÂËÚÓ¥flÏË ‚ÒÂÂ‰ËÌ¥ ˆËı ‰ÂÊ‡‚,

Ì‡‚Ô‡ÍË, ÎË¯Â ÔÓÒËÎËÎÓ Â∂¥ÓÌ‡Î¸ÌËÈ ‰ËÒ·‡Î‡ÌÒ Û
ÌËı. Ç¥‰Ï¥ÌÌËÏ ·Û‚ ÒÚ‡ÚÂ„¥˜ÌËÈ ‚Ë·¥ ÉÂˆ¥ª (Á‡ ÛÏÓ‚
«ÔÓÚÛÊÌÓ„Ó» ‚ÔÎË‚Û Á ·ÓÍÛ Öë), flÍ‡ „ÓÎÓ‚ÌÓ˛ ÏÂ-
ÚÓ˛ Ï‡Î‡ ‚ËÁÌ‡˜ËÚË Â∂¥ÓÌ‡Î¸ÌÛ ÍÓÌ‚Â„ÂÌˆ¥˛ flÍ
ÁÏÂÌ¯ÂÌÌfl Â∂¥ÓÌ‡Î¸ÌËı ‚¥‰Ï¥ÌÌÓÒÚÂÈ ‚ ‰ÂÊ‡‚¥. ÄÎÂ
flÍ Ò‚¥‰˜‡Ú¸ ÒÚ‡ÚËÒÚË˜Ì¥ ‰‡Ì¥, Á‡ ÂÍÓÌÓÏ¥˜ÌËÏ ÓÁ-
‚ËÚÍÓÏ ÉÂˆ¥fl ‚ ÒÚÛÍÚÛ¥ Öë π Ó‰Ì¥π˛ Á Ì‡È·¥‰Ì¥-
¯Ëı Í‡ªÌ.

èÓfl‰ ¥Á Â‡Î¥Á‡ˆ¥π˛ Â∂¥ÓÌ‡Î¸ÌÓª ÔÓÎ¥ÚËÍË ÓÍ-
ÂÏÓ ÍÓÊÌÓ˛ ‰ÂÊ‡‚Ó˛-˜ÎÂÌÓÏ Öë Ì‡ Ì‡ˆ¥ÓÌ‡Î¸-
ÌÓÏÛ ¥‚Ì¥ (Ì‡‚¥Ú¸ ÔÂÂ‰ ÚËÏ flÍ ̂ ¥ ‰ÂÊ‡‚Ë ‚ÒÚÛÔËÎË
‚ Öë, ‚ÓÌË ‚ÊÂ ‚ÔÓ‚‡‰ÊÛ‚‡ÎË Ò‚Ó˛ ÔÓÎ¥ÚËÍÛ Â∂¥-
ÓÌ‡Î¸ÌÓ„Ó ‚Ë¥‚Ì˛‚‡ÌÌfl, ÓÒÓ·ÎË‚Ó Á‡ ÛÏÓ‚ ¥ÒÌÛ-
‚‡ÌÌfl ÁÌ‡˜ÌËı Â∂¥ÓÌ‡Î¸ÌËı ÓÁ·¥ÊÌÓÒÚÂÈ – Ó‰ÌËÏ
¥Á Ì‡ÈÍ‡˘Ëı ÔËÍÎ‡‰¥‚ π ¥Ú‡Î¥ÈÒ¸Í‡ ÔÓÎ¥ÚËÍ‡ ˘Ó‰Ó
MEZZOGIORNO, ÒÔflÏÓ‚‡Ì‡ Ì‡ ‚Ë¥‚Ì˛‚‡ÌÌfl
ÒÚÛÍÚÛÌÓ ÒÎ‡·ÍÓ„Ó Ô¥‚‰Ìfl ‰Ó ÒÚ‡Ì‰‡Ú¥‚ «·‡„‡-
ÚÓª» Ô¥‚ÌÓ˜¥) ‚ Ö‚ÓÔ¥ Á ÒÂÂ‰ËÌË 1970-ı ÓÍ¥‚ ÓÁ-
ÔÓ˜‡‚Òfl ÔÓˆÂÒ ÙÓÏÛ‚‡ÌÌfl Ú‡ Â‡Î¥Á‡ˆ¥ª Ò‡ÏÂ
Â∂¥ÓÌ‡Î¸ÌÓª ÔÓÎ¥ÚËÍË Ö‚ÓÔÂÈÒ¸ÍÓ„Ó ëÔ¥‚ÚÓ‚‡ËÒ-
Ú‚‡ Á ÏÂÚÓ˛ ‰ÓÔÓÏÓ„Ë Ì‡È‰ÂÔÂÒË‚Ì¥¯ËÏ (‚¥‰ÒÚ‡Î¥-
¯ËÏ) Â∂¥ÓÌ‡Ï Í‡ªÌ‡Ï-˜ÎÂÌ‡Ï Öë (ÔÂÂ‰ÛÒ¥Ï, ˆÂ
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нує значно ефективнiше вiд нашвидкуруч сконструйова-

них сьогоднi її субiнститутiв, що не завершується на рiв-

нi земних володарiв, а пiдiймається i над ними.

Вiдмовляючись вiд ототожненя iмперiї i тоталiтариз-

му, ми тим самим маємо визнати, що завдання, якi сто-

ять перед сучасною Росiєю, зовсiм не вичерпуються роз-

чисткою завалiв, залишених комунiстичним режимом.

Подолання тоталiтарної спадщини – це швидше техно-

логiчна проблема; злоякiсну соцiяльну тканину тоталiтар-

ного режиму треба замiнити iншим матерiалом, якщо й

не зовсiм органiчним, то, в крайньому випадку, таким,

що не викличе негайного вiдторгнення.

Набагато важливiшим є питання – що робити зi спад-

щиною iмперською? Імперська державнiсть, яка не

сприймається як iнституцiоналiзована iєрофанiя, канал

«сакрального» змiсту, перетворюється на автопародiю,

втрачає довiру i услiд за тим – як i будь-який iдол, що

виявив свою оманливiсть, – зникає в небуттi. Саме та-

кою була доля Совєцького Союзу, миттєва i безболiсна

лiквiдацiя якого стала можливою передовсiм тому, що в

нього перестали вiрити – i елiти, i маси. Але проблема

«визволення вiд iмперiї» не була тим самим знята, ос-

кiльки постсовєцька росiйська державнiсть, побудована

на iмперському фундаментi i тому вимушено залишена

iмперською, зiштовхнулася сьогоднi з тим же наростаю-

чим дефiцитом ле¶iтимности, з тiєю ж спрагою iстинного

об’єкта вiри, яка, не знаходячи задоволення, здатна при-

вести Росiю до повторення долi СССР – навряд чи такою

ж безкровною.

Логiчно можливими (але, звiсно, не рiвноймовiрними)

уявляються чотири варiанти еволюцiї структури того де-

сакралiзованого iмперського простору, яким на сьогод-

нi є росiйська держава.

1. Подальша ерозiя даної структури i в кiнцевому

результатi – повна й безповоротна дезiнте¶рацiя.

Цей варiант не пiдлягає детальному розгляду не тiльки

тому, що об¶рунтованi прогнози тут неможливi в принци-

пi, але в основному через те, що при його обговореннi

мову треба вести не про Росiю, яка виступає предметом

мого аналiзу, а про деякий постросiйський простiр. Можу

лише зауважити, що наслiдки реалiзацiї цього сценарiю,

тобто полiтичне спустошення пiвнiчної Евразiї виявлять-

ся настiльки кривавими, що необхiднiсть уникнути такого

розвитку подiй перетвориться в iмператив.

2. Ревiталiзацiя старого сакрального змiсту. Мо-

вою практичної полiтики цей варiант означає необхiднiсть

реставрацiї монархiї, реституцiї експропрiйованої бiльшо-

·ÛÎË ‚Û„¥Î¸Ì¥ Ú‡ ÏÂÚ‡ÎÛ„¥ÈÌ¥ ÔÓÏËÒÎÓ‚¥ Â∂¥ÓÌË,
flÍ¥ ÁÌ‡ıÓ‰ËÎËÒfl ‚ ÛÏÓ‚‡ı ÂÍÓÌÓÏ¥˜ÌÓª ÒÚ‡∂Ì‡ˆ¥ª, ÔÓ-
Á‡flÍ Ó‰ÌËÏ ¥Á „ÓÎÓ‚ÌËı Á‡‚‰‡Ì¸ Â∂¥ÓÌ‡Î¸ÌÓª ÔÓÎ¥-
ÚËÍË Öë π Ô¥‰ÚËÏÍ‡ ÒÚÛÍÚÛÌÓ ÒÎ‡·ÍËı Â∂¥ÓÌ¥‚,
˘Ó ÍÎ‡ÒËÙ¥ÍÛ˛Ú¸Òfl Á‡ ¥‚ÌÂÏ ·ÂÁÓ·¥ÚÚfl, ‰ËÌ‡Ï¥-
ÍÓ˛ Ï¥∂‡ˆ¥ÈÌËı ÔÓÚÓÍ¥‚, ÔÓÍ‡ÁÌËÍÓÏ ÇÇè Ì‡ ‰Û¯Û
Ì‡ÒÂÎÂÌÌfl).

ì 1980-Ú¥ ÓÍË ¥ÒÚÓÚÌ¥ ‚¥‰Ï¥ÌÌÓÒÚË Û ÒÓˆ¥‡Î¸ÌÓ-
ÂÍÓÌÓÏ¥˜ÌÓÏÛ ÓÁ‚ËÚÍÛ Ï¥Ê ‰ÂÊ‡‚‡ÏË-˜ÎÂÌ‡ÏË Öë,
‡ Ú‡ÍÓÊ ÁÌ‡˜Ì¥ ‰ËÒÔÓÔÓˆ¥ª Ï¥Ê Â∂¥ÓÌ‡ÏË ‚ÒÂÂ-
‰ËÌ¥ Í‡ªÌ Öë Ì‡·ÛÎË ‡ÍÚÛ‡Î¸ÌÓÒÚË ¥ ÒÚ‡ÎË ÔÓ·ÎÂ-
ÏÓ˛, ˘Ó ‚ÊÂ ‚ËÏ‡„‡Î‡ ÌÂ„‡ÈÌÓ„Ó ÓÁ‚’flÁ‡ÌÌfl:

• èËπ‰Ì‡ÌÌfl Û 1973 Óˆ¥ ÇÂÎËÍÓ·ËÚ‡Ì¥ª ‰Ó
Öë ‰‡ÎÓ ÔÓ¯ÚÓ‚ı ‰Ó ÙÓÏÛ‚‡ÌÌfl ‚Î‡ÒÌÂ ÍÓÌˆÂÔˆ¥ª
Â∂¥ÓÌ‡Î¸ÌÓª ÔÓÎ¥ÚËÍË Ö‚ÓÔÂÈÒ¸ÍÓ„Ó ëÔ¥‚ÚÓ‚‡ËÒ-
Ú‚‡, flÍ‡ ‚ÊÂ ÙÓÏÛπÚ¸Òfl flÍ ÓÍÂÏ‡ ÒÙÂ‡ ¥ Á‡ ·˛-
‰ÊÂÚÓÏ ÔÓÒ¥‰‡π ‰Û„Â Ï¥ÒˆÂ Ô¥ÒÎfl Ò¥Î¸Ò¸ÍÓ„ÓÒÔÓ‰‡-
Ò¸ÍÓª ÔÓÎ¥ÚËÍË ÒÔ¥‚ÚÓ‚‡ËÒÚ‚‡. èÓÚfl„ÓÏ 1975-1988
ÓÍ¥‚ Öë ÛÊÂ ÍÓÓ‰ËÌÛ‚‡Î‡ Â∂¥ÓÌ‡Î¸ÌÛ ÔÓÎ¥ÚËÍÛ
Ò‡ÏÂ ̃ ÂÂÁ Ö‚ÓÔÂÈÒ¸ÍËÈ ÙÓÌ‰ Â∂¥ÓÌ‡Î¸ÌÓ„Ó ÓÁ-
‚ËÚÍÛ (Öîêê). èÓ ÒÛÚ¥, Â∂¥ÓÌ‡Î¸ÌÓª ÔÓÎ¥ÚËÍË ëÔ¥‚-
ÚÓ‚‡ËÒÚ‚‡ Â‡Î¸ÌÓ ÌÂ ¥ÒÌÛ‚‡ÎÓ ‰Ó ‚ÒÚÛÔÛ ‚ Ì¸Ó„Ó

ЄВА КІШ
РЕ¢ІОНАЛЬНА

ПОЛІТИКА
ЕВРОПЕЙСЬКОГО

СОЮЗУ:
СТРАТЕГІЧНІ

ІМПЕРАТИВИ
ДЛЯ УКРАЇНИ

é·’π‰Ì‡ÌÓ„Ó äÓÓÎ¥‚ÒÚ‚‡, ¥ ÔËÌˆËÔÓ‚‡ ÏÓÚË‚‡ˆ¥fl
˘Ó‰Ó ÌÂÓ·ı¥‰ÌÓÒÚË ÓÁÓ·ÍË ÍÓÌˆÂÔˆ¥ª Â∂¥ÓÌ‡Î¸-
ÌÓª ÔÓÎ¥ÚËÍË ·ÛÎ‡ ÁÛÏÓ‚ÎÂÌ‡ ÂÍÓÌÓÏ¥˜ÌËÏË, ÔÂÂ-
‰ÛÒ¥Ï, Ù¥Ì‡ÌÒÓ‚ËÏË ÔË˜ËÌ‡ÏË – flÍ Ô¥‰ÒËÎÂÌÌfl ÔÓ-
Î¥ÚË˜ÌÓª ÒıËÎ¸ÌÓÒÚË ·ËÚ‡ÌÒ¸ÍËı „ÓÏ‡‰flÌ ‰Ó ˜ÎÂÌ-
ÒÚ‚‡ ‚ Öë ¯ÎflıÓÏ ÔÓ‚ÂÌÂÌÌfl ‚ÌÂÒÍ¥‚ ˜ÂÂÁ Â∂¥Ó-
Ì‡Î¸ÌÛ ÔÓÎ¥ÚËÍÛ. Ç‡ÊÎË‚Ó˛ ·ÛÎ‡ Ú‡ÍÓÊ ¥ Ô¥‰ÚËÏÍ‡
ßÚ‡Î¥ª ‚ ̂ ÂÈ ÔÂ¥Ó‰, flÍ‡ ÚÂÊ ·ÛÎ‡ Á‡ˆ¥Í‡‚ÎÂÌ‡ Û ÙÓ-
ÏÛ‚‡ÌÌ¥ Â∂¥ÓÌ‡Î¸ÌÓª ÔÓÎ¥ÚËÍË ëÔ¥‚ÚÓ‚‡ËÒÚ‚‡, ·‡-
„‡ÚÓ¥˜Ì¥ ÁÛÒËÎÎfl flÍÓª Û ÔÓ‰ÓÎ‡ÌÌ¥ Ô¥‚Ì¥˜ÌÓ-Ô¥‚‰ÂÌ-
ÌÓ„Ó ‰ËÒ·‡Î‡ÌÒÛ ÌÂ ‰ÓÒfl„ÎË Â‡Î¸ÌËı ÂÁÛÎ¸Ú‡Ú¥‚.

• ÇÔÎË‚ ÁÓ‚Ì¥¯Ì¥ı ˜ËÌÌËÍ¥‚ ∂ÎÓ·‡Î¸ÌÓ„Ó ÂÍÓÌÓ-
Ï¥˜ÌÓ„Ó ÓÁ‚ËÚÍÛ (Ì‡ÒÎ¥‰ÍË ÂÍÓÌÓÏ¥˜ÌÓª ÍËÁË 70-ı
ÓÍ¥‚, ÒÚ‡„Ì‡ˆ¥fl, ÔÓ·ÎÂÏË ‚ËÓ·ÌËˆÚ‚‡ Ú‡ Á·ÛÚÛ
ÔÓ‰ÛÍˆ¥ª, ÁÓÒÚ‡ÌÌfl ¥ÌÙÎflˆ¥ª, Á·¥Î¸¯ÂÌÌfl Í¥Î¸ÍÓÒÚË
·ÂÁÓ·¥ÚÌËı Û Í‡ªÌ‡ı Öë, ¥ÒÚ ‰ÂÙ¥ˆËÚÛ ÚÓ„¥‚ÂÎ¸-
ÌÓ„Ó ·‡Î‡ÌÒÛ) ÚÂÊ ÒÔËfl‚ ÔËÒÍÓÂÌÌ˛ ÙÓÏÛ‚‡Ì-
Ìfl ‚Î‡ÒÌÂ ÍÓÌˆÂÔˆ¥ª Â∂¥ÓÌ‡Î¸ÌÓª ÔÓÎ¥ÚËÍË ëÔ¥‚ÚÓ-
‚‡ËÒÚ‚‡, ˜¥ÚÍÓ ‚ËÁÌ‡˜Ë‚¯Ë ‰‚‡ ÚËÔË Â∂¥ÓÌ¥‚, flÍ¥
ÔÓÚÂ·Û˛Ú¸ ‰ÓÔÓÏÓ„Ë: ÔÓ-ÔÂ¯Â, Ú¥, ̆ Ó ‚¥‰ÒÚ‡˛Ú¸ Û
Ò‚ÓπÏÛ ÓÁ‚ËÚÍÛ (ÁÓÍÂÏ‡ Â∂¥ÓÌË ßÚ‡Î¥ª Ú‡ ßÎ‡Ì‰¥ª)
¥ ÔÓ-‰Û„Â, Â∂¥ÓÌË, ˘Ó ÒÚ‡Ê‰‡˛Ú¸ ‚¥‰ Á‡ÌÂÔ‡‰Û
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виками власности i вiдновлення зв’язку з дореволюцiй-

ною правовою традицiєю – бiльшiсть прихильникiв цiєї

програми наполягає хоч би на останньому її пунктi, оче-

видно, у зв’язку з надмiрною утопiєю двох перших. З

формально-логiчної точки зору такий сценарiй навiть при-

вабливий, позаяк обiцяє Росiї повернення до органiчних

для неї форм державного буття i, вiдповiдно, якщо не

вирiшення, то принципову вирiшуванiсть порушених вище

проблем. Але подолання грандiозних труднощiв зовсiм

не ¶арантує, бiльше того i не особливо наближає, успiх

усiєї справи, у крайньому разi, з однiєї причини. Цей про-

ект передбачає насамперед реставрацiю монархiї. Однак

остання є не тiльки формою державного устрою, але й

феноменом, у якому нерозривно пов’язанi сакральне й

полiтичне. Вiдповiдно, умовою реставрацiї є i дiйсне, а

не формальне релi¶iйне вiдродження Росiї, причому пе-

редовсiм це стосується православ’я. Мiж тим, таке вiдро-

дження бачиться у кращому випадку справою достатньо

далекого майбутнього**. У цiй ситуацiї реставрована

монархiя перетвориться на псевдоморфоз, який навiть за

тотожности зовнiшнiх форм буде ле¶iтимiзуватися за

допомогою якихось iнших механiзмiв i полiтичних техно-

ло¶iй, можливо, ще вiддаленiших вiд iсторичного досвi-

ду Росiї, нiж чиннi сьогоднi. Умовою успiху цього сцена-

рiю дiйсно є «метанойя», «змiна розуму» нацiонального

масштабу [Салмин 1998], тодi як за її вiдсутности будь-

якi випереджувальнi iнституцiйнi перетворення стануть

спробою з непридатними засобами.

3. Експлуатацiя iмперської традицiї саме як пус-

тої форми, що маскує новий, нецiннiсний – а оскiльки

нецiннiсний, то неправдивий – змiст. Йдеться про при-

таманне значнiй частинi нацiонал-патрiотичного табору

iнструментальне сприйняття iмперської традицiї як додат-

кового ар¶ументу на користь етнонацiоналiстичної прог-

рами, котра абсолютизує претензiї, що висуваються вiд

iмени конкретного етносу, iсторично пов’язаного з iмпер-

ським ядром (за словами одного з прихильникiв подiб-

ного проекту, «вiдмiннiсть росiйського нацiоналiзму... по-

лягає в здiйсненнi «проекту» Росiйської iмперiї, що за-

безпечує росiйськiй нацiї життєвий простiр i матерiальнi

ресурси, вiдповiднi її iсторичним масштабам i самобут-

ностi») [Кольев 1996]. Цей варiант розглядався автором

в iншому текстi, де й була вiдзначена «явна невiдповiд-

нiсть такого рацiонального розумiння iмперської iдеї

(«простiр i ресурси») iсторичнiй iмперськiй традицiї в рам-

ках якої рацiональнi мiркування завжди вiдiгравали пiд-

порядковану роль» [Каспэ 1998]. Можлива короткостро-

кова ефективнiсть такого варiанту, пов’язана з високою
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ÔÓÏËÒÎÓ‚ÓÒÚË (ÔÂÂ‚‡ÊÌÓ ÚÂËÚÓ¥ª ÇÂÎËÍÓª ÅË-
Ú‡Ì¥ª).

• ßÁ ‚ÒÚÛÔÓÏ Û Öë ÌÓ‚Ëı «·¥‰ÌËı», ÔÂÂ‚‡ÊÌÓ
‡„‡ÌËı ‰ÂÊ‡‚ (ÉÂˆ¥ª, 1981 p.– ÇÇè Û ˆ¥È Í‡ªÌ¥
ÒÍÎ‡‰‡‚ ÏÂÌ¯Â ÔÓÎÓ‚ËÌË ‚¥‰ ÒÂÂ‰Ì¸Ó„Ó Û Öë, ‡
‚ÌÂÒÓÍ ÚÂÚËÌË Ô‡ˆÂÁ‰‡ÚÌÓ„Ó Ì‡ÒÂÎÂÌÌfl, Á‡ÈÌfl-
ÚÓ„Ó Û Ò¥Î¸Ò¸ÍÓÏÛ „ÓÒÔÓ‰‡ÒÚ‚¥, ÒÍÎ‡‰‡‚ 1/5 ÇÇè)
ÒÔ¥‚‚¥‰ÌÓ¯ÂÌÌfl 10 Ì‡È·‡„‡Ú¯Ëı Â∂¥ÓÌ¥‚ Ú‡ 10 Ì‡È-
·¥‰Ì¥¯Ëı Â∂¥ÓÌ¥‚ Á‡ ÇÇè Ì‡ ‰Û¯Û Ì‡ÒÂÎÂÌÌfl Á·¥Î¸-
¯ËÎÓÒfl Á 4:1 ‰Ó 5,1:1. èËπ‰Ì‡ÌÌfl èÓÚÛ„‡Î¥ª Ú‡
ßÒÔ‡Ì¥ª (1986 p.), ‰Â ‚ÊÂ Á 70-ı ÓÍ¥‚ Öë Á‡ÈÏ‡‚
ÓÒÌÓ‚ÌÂ Ï¥ÒˆÂ ‚ ÂÍÒÔÓÚÌÓ-¥ÏÔÓÚÌËı ÓÔÂ‡ˆ¥flı ̂ Ëı
Í‡ªÌ,– Ì‡‰‡ÎÓ ëÔ¥‚ÚÓ‚‡ËÒÚ‚Û ·¥Î¸¯Â Ò¥Î¸Ò¸ÍÓ„ÓÒ-
ÔÓ‰‡Ò¸ÍÓ„Ó ı‡‡ÍÚÂÛ Ú‡ ÔËÁ‚ÂÎÓ ‰Ó ÁÓÒÚ‡ÌÌfl
‚ËÚ‡Ú ÙÓÌ‰¥‚ Ú‡ ‚ÌÛÚ¥ÍÓÏÛÌ¥Ú‡ÌËı ÔÓ‰‡ÚÍ¥‚, ‡‰ÊÂ
ÌÓ‚¥ ‡„‡Ì¥ Â∂¥ÓÌË ÉÂˆ¥ª Ú‡ èÓÚÛ∂‡Î¥ª ‚ËÓ·Îfl-
ÎË ÇÇè Ì‡ ‰Û¯Û Ì‡ÒÂÎÂÌÌfl ·ÎËÁ¸ÍÓ 40 ‚¥‰ÒÓÚÍ¥‚ ‚¥‰
ÒÂÂ‰Ì¸Ó„Ó ÔÓÍ‡ÁÌËÍ‡ ÔÓ Öë, ÚÓ‰¥ flÍ «Ì‡È·¥‰Ì¥¯ËÈ»
Â∂¥ÓÌ ̆ Â «‰Â‚’flÚÍË» – Ô¥‚ÓÒÚ¥‚ ä‡Î‡·¥fl – Û 1973–
1981 pp. ‚ËÓ·Îfl‚ 59 ‚¥‰ÒÓÚÍ¥‚ ÇÇè.

èÓfl‰ ¥Á ÌÂÓ·ı¥‰Ì¥ÒÚ˛ Ô¥‰ÔÓfl‰ÍÛ‚‡ÌÌfl Í‡ªÌ–
˜ÎÂÌ¥‚ „ÓÎÓ‚ÌËÏ Ô‡‚ËÎ‡Ï ëÔ¥‚ÚÓ‚‡ËÒÚ‚‡, ¥Á ‚Â-

„ÛÎ˛‚‡ÌÌflÏ ÔÓ·ÎÂÏ Ë·‡Î¸ÒÚ‚‡, Ò¥Î¸Ò¸ÍÓ„Ó „ÓÒ-
ÔÓ‰‡ÒÚ‚‡, ¥ÏÏ¥∂‡ˆ¥ª Ó·Ó˜Óª ÒËÎË, Â‚ÓÔÂÈÒ¸ÍÓª
ÏÓÌÂÚ‡ÌÓª ÒËÒÚÂÏË, ÁÓÒÎË ¥ ‚ËÚ‡ÚË ë¥Î¸Ò¸ÍÓ„ÓÒ-
ÔÓ‰‡Ò¸ÍÓ„Ó ÙÓÌ‰Û, Ö‚ÓÔÂÈÒ¸ÍÓ„Ó ÙÓÌ‰Û Â∂¥ÓÌ‡Î¸-
ÌÓ„Ó ÓÁ‚ËÚÍÛ, Ö‚ÓÔÂÈÒ¸ÍÓ„Ó ÒÓˆ¥‡Î¸ÌÓ„Ó ÙÓÌ‰Û,
˘Ó ÁÛÏÓ‚Î˛‚‡ÎÓ ÌÂÓ·ı¥‰Ì¥ÒÚ¸ Á·¥Î¸¯ÂÌÌfl ·˛‰ÊÂÚ-
ÌËı ÂÒÛÒ¥‚ ëÔ¥‚ÚÓ‚‡ËÒÚ‚‡ ¥ ÔËÁ‚ÂÎÓ ‰Ó ÁÓÒ-
Ú‡ÌÌfl ‚ÌÛÚ¥ÍÓÏÛÌ¥Ú‡ÌËı ÔÓ‰‡ÚÍ¥‚ – èÑÇ Á·¥Î¸¯Ë‚Òfl
‰Ó 1,4 ‚¥‰ÒÓÚÍ‡.

éÚÊÂ, Á·¥Î¸¯ÂÌÌfl ‰ËÒÔÓÔÓˆ¥È Ï¥Ê Â∂¥ÓÌ‡ÏË
Öë, Ì‡Ï‡„‡ÌÌfl Â∂¥ÓÌ¥‚ ÔÓÒËÎËÚË Ò‚Óπ ÁÌ‡˜ÂÌÌfl Ì‡
ÔÓÚË‚‡„Û ̂ ÂÌÚ‡Î¥ÁÓ‚‡ÌËÏ ‰¥flÏ Öë, ÌÂÁ‰‡ÚÌ¥ÒÚ¸ Öë
¯‚Ë‰ÍÓ ‡‰‡ÔÚÛ‚‡ÚË Û Ò‚¥È ÂÍÓÌÓÏ¥˜ÌËÈ ÔÓÒÚ¥ ÌÓ‚¥
«·¥‰Ì¥¯¥» ‰ÂÊ‡‚Ë – ‚ÒÂ ˆÂ ‚ËÏ‡„‡ÎÓ ÙÓÏÛ‚‡ÌÌfl
ÌÓ‚Óª ÒÚ‡ÚÂ„¥ª Â∂¥ÓÌ‡Î¸ÌÓ„Ó ÓÁ‚ËÚÍÛ. èÓÚfl„ÓÏ
80-ı ÓÍ¥‚ XX ÒÚ. ·ÛÎ‡ ÓÁÓ·ÎÂÌ‡ ÌÓ‚‡ ÒÚ‡ÚÂ„¥fl
Â∂¥ÓÌ‡Î¸ÌÓª ÔÓÎ¥ÚËÍË Öë, ‰Â „ÓÎÓ‚ÌËÏË ÒÚ‡ÎË:

1) Ô¥ÓËÚÂÚ ¥ÌÚÂÂÒ¥‚ Ò‡ÏÂ ÂÍÓÌÓÏ¥˜ÌÓ„Ó ÓÁ-
‚ËÚÍÛ, Ì‡ ‚¥‰Ï¥ÌÛ ‚¥‰ ÍÓÎË¯Ì¸Ó„Ó ÔÂÂ‚‡Ê‡ÌÌfl ÒÓˆ¥-
‡Î¸ÌËı ˜ËÌÌËÍ¥‚;

2) ÒÚËÏÛÎ˛‚‡ÌÌfl ÔË‚‡ÚÌÓ„Ó Ô¥‰ÔËπÏÌËˆÚ‚‡,
Ï‡ÎÓ„Ó Ú‡ ÒÂÂ‰Ì¸Ó„Ó ·¥ÁÌÂÒÛ;
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емоцiйною принаднiстю теми iмперiї як механiзму полi-

тичної мобiлiзацiї повнiстю компенсується неминучим у

вiддаленiшiй, хоча й не дуже, перспективi рiзким погiр-

шенням як внутрiшнього етнополiтичного клiмату, так i

зовнiшньо-полiтичної ситуацiї – спершу (але не тiльки) в

постсовєцькому просторi. Очевидна контрпродуктивнiсть

уже майже завершеної монополiзацiї етнонацiоналiста-

ми прав на iмперську спадщину (супроводжувану тоталь-

ною фальсифiкацiєю останньої) змушує замислитися над

шляхами руйнування цiєї монополiї. Не варто спокуша-

тися явним послабленням нацiонал-патрiотичного табо-

ру, яке ми сьогоднi спостерiгаємо, позаяк усе ще зберi-

гається небезпека перехоплення i ефективнiшого вико-

ристання вiдповiдних механiзмiв полiтичної мобiлiзацiї

(з тими ж, зрештою результатами) iншими полiтичними

акторами, в першу чергу – владою.

4. Насамкiнець, ще одним логiчно припустимим варi-

антом є надання iмперськiй формi нового iдейного iм-

пульсу. Не буде помилкою припустити, що таким ле¶iти-

мiзуючим змiстом здатна стати не лише буквально вiд-

творена традицiйна державна паради¶ма (що неможли-

во) i не її фальсифiкат-iмiтатор (що на деякий час мож-

ливо, але не бажано), а й iнший iдейний комплекс, кот-

рий вiдповiдає двом умовам. Вiн повинен: а) бути якщо

не прямо сакральним, то iнтенцiйно граничним, унiвер-

сальним за своєю природою; б) володiти якщо не абсо-

лютною, то хоча б вiдносною сумiснiстю з росiйським

етно-культурним та етнополiтичним субстратом. Роль та-

кого iдеологiчного стабiлiзатора росiйської полiтiї – не-

зважаючи на зовнiшню парадоксальнiсть цього тверджен-

ня – цiлком може вiдiграти лiберально-демократичний

або, точнiше, лiберально-консервативний (аналогiчний

ан¶ло-американському правому консерватизму, але не

лiвому лiбералiзму) iдейний комплекс. Бiльше того, саме

вiдсутнiсть продуктивної взаємодiї з iмперською тради-

цiєю i була досi основною перешкодою до реалiзацiї в

Росiї лiберально-консервативного проекту. Що ж до вi-

домого уявлення про неможливiсть взаємодiї такого про-

екту з iмперською традицiєю, то це, за нашими пiдрахун-

ками, вже третiй хибний стереотип, який слiд побороти.

Свiтовий досвiд чiтко демонструє сумiснiсть iмперiї i

лiберальної демократiї. Захiдна наука перед лицем явної

недосконалости нацiонально-державної моделi, особли-

во яскраво висвiтленої подiями 1980-1990 рокiв у Схiднiй

Европi та на постсовєцькому просторi, i, навпаки, переваг

европейської iнте¶рацiї, вже вiдмовилася вiд одновимiр-

ного сприйняття iмперського досвiду й iсторичних iмпе-

рiї. В основi нової тематизацiї iмперiї у захiднiй соцiаль-

3) ÒÔËflÌÌfl ÓÁÓ·ˆ¥ Ú‡ Â‡Î¥Á‡ˆ¥ª ÌÂ ‚ÂÎËÍÓ-
Ï‡Ò¯Ú‡·ÌËı Â∂¥ÓÌ‡Î¸ÌËı ÔÓÂÍÚ¥‚, ‡ ÔÂÂ‰‡˜‡
Â∂¥ÓÌ‡Î¸ÌÓ„Ó ÔÎ‡ÌÛ‚‡ÌÌfl «ÌËÊ˜ËÏ» ÚÂËÚÓ¥‡Î¸-
ÌÓ-‡‰Ï¥Ì¥ÒÚ‡ÚË‚ÌËÏ Ó‰ËÌËˆflÏ;

4) ÔÓÒËÎÂÌÌfl ¥ÌÌÓ‚‡ˆ¥ÈÌÓª ÒÔÓÏÓÊÌÓÒÚË Ò‡ÏËı
Â∂¥ÓÌ¥‚;

5) ‚ËÓ·ÎÂÌÌfl ÌÓ‚Ëı ÏÂı‡Ì¥ÁÏ¥‚ ˘Ó‰Ó Â„ÛÎ˛-
‚‡ÌÌfl ÂÍÓÌÓÏ¥ÍË ‚¥‰ÒÚ‡ÎËı ÚÂËÚÓ¥È, ÔÓÁËÚË‚Ì‡
‰ËÒÍËÏ¥Ì‡ˆ¥fl ÔÂËÙÂ¥ÈÌËı ÔËÍÓ‰ÓÌÌËı ÚÂËÚÓ-
¥È, flÍ ÒÚ‚ÓÂÌÌfl ÛÏÓ‚ ‰Îfl ÓÁ‚ËÚÍÛ ‚ÊÂ ¥ÒÌÛ˛˜Ëı
Ô¥‰ÔËπÏÒÚ‚.

ÑÎfl ÒÔËflÌÌfl ·¥Î¸¯Óª ̂ ¥ÎÂÒÔflÏÓ‚‡ÌÓÒÚË Ú‡ ÔÓ-
ÁÓÓÒÚË Ù¥Ì‡ÌÒÛ‚‡ÌÌfl ‚¥‰ÒÚ‡ÎËı Â∂¥ÓÌ¥‚ ¥ ÍÎ‡ÒËÙ¥-
Í‡ˆ¥ª Ì‡È‚¥‰ÒÚ‡Î¥¯Ëı Â∂¥ÓÌ¥‚ Öë, Û 1983 Óˆ¥ ·ÛÎË
‚ËÁÌ‡˜ÂÌ¥ π‰ËÌ¥ ÍËÚÂ¥ª Á «ÔÓ·ÎÂÏÌËı» Â∂¥ÓÌ¥‚ Öë:

• Á ¥‚ÌÂÏ ÇÇè Ì‡ ‰Û¯Û Ì‡ÒÂÎÂÌÌfl ÌËÊ˜Â ÒÂ-
Â‰Ì¸Ó„Ó ÔÓ Öë;

• Á Ï¥Ì¥ÏÛÏÓÏ Û 20 ‚¥‰Ò. Á‡ÈÌflÚÓÒÚË Ì‡ÒÂÎÂÌÌfl ‚
‰ÂÔÂÒË‚ÌËı „‡ÎÛÁflı ÂÍÓÌÓÏ¥ÍË;

• Á ·¥Î¸¯Ó˛ ‡ÚÓ˛ Á‡ÈÌflÚÓÒÚË Ì‡ÒÂÎÂÌÌfl Û Ò¥Î¸-
Ò¸ÍÓÏÛ „ÓÒÔÓ‰‡ÒÚ‚¥, Ì¥Ê ‚ ¥Ì¯Ëı Â∂¥ÓÌ‡ı ‰ÂÊ‡‚-
˜ÎÂÌ¥‚ Öë;
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• Á ‚ËÒÓÍËÏ ¥‚ÌÂÏ ·ÂÁÓ·¥ÚÚfl (Ï¥Ì¥ÏÛÏ 3,5 ‚¥‰-
ÒÓÚÍ‡), ‡ Ú‡ÍÓÊ ÌÂ ÏÂÌ¯Â, Ì¥Ê Ì‡ 20 ‚¥‰Ò. ‚Ë˘Â
ÒÂÂ‰Ì¸Ó„Ó ÔÓ Í‡ªÌ¥;

• ¥Á ÒÚ¥ÈÍËÏ ÌÂ„‡ÚË‚ÌËÏ Ò‡Î¸‰Ó Ï¥∂‡ˆ¥È.
á„¥‰ÌÓ Á ̂ ¥π˛ ÍÎ‡ÒËÙ¥Í‡ˆ¥ª Û 1983 Óˆ¥ ‡Ú‡ «‚¥‰-

ÒÚ‡ÎËı» Â∂¥ÓÌ¥‚ ÒÚ‡ÌÓ‚ËÎ‡ ‚¥‰ÔÓ‚¥‰ÌÓ 100 ‚¥‰ÒÓÚÍ¥‚
Ì‡ÒÂÎÂÌÌfl ßÎ‡Ì‰¥ª, 51 – ßÚ‡Î¥ª, 36 – ÇÂÎËÍÓª ÅËÚ‡-
Ì¥ª, 33 – î‡Ìˆ¥ª, 32 – Ñ‡Ì¥ª, 17 – ÅÂÎ¸∂¥ª, 15 –
ç¥‰ÂÎ‡Ì‰¥‚, 12 – îêç Ú‡ 11 – ã˛ÍÒÂÏ·Û∂‡. ìÒ¸Ó„Ó
Ì‡ ÚÂËÚÓ¥ª ˆËı ‚¥‰ÒÚ‡ÎËı ˜Ë ÔÓ·ÎÂÏÌËı Â∂¥ÓÌ¥‚
ÔÓÊË‚‡ÎÓ 40 ‚¥‰ÒÓÚÍ¥‚ Ì‡ÒÂÎÂÌÌfl Ö‚ÓÔÂÈÒ¸ÍÓ„Ó
ëÔ¥‚ÚÓ‚‡ËÒÚ‚‡.

á ÏÂÚÓ˛ ÙÓÏÛ‚‡ÌÌfl π‰ËÌÓ„Ó Â‚ÓÔÂÈÒ¸ÍÓ„Ó
ËÌÍÛ Á 1988 ÓÍÛ ÓÁ‚ËÚÓÍ Â∂¥ÓÌ‡Î¸ÌÓª ÔÓÎ¥ÚËÍË
‚ËÓÍÂÏÎ˛πÚ¸Òfl flÍ Ô¥ÓËÚÂÚÌËÈ Ì‡ÔflÏ Öë. èÓ
˘Ó Ò‚¥‰˜ËÚ¸, ÁÓÍÂÏ‡, ∏‰ËÌËÈ Ö‚ÓÔÂÈÒ¸ÍËÈ ÄÍÚ
(1986 p.), flÍËÈ Ì‡·Û‚ ̃ ËÌÌÓÒÚË Û 1987 . (ÒÚ.130 ‡.):
«á ÏÂÚÓ˛ „‡ÏÓÌ¥ÈÌÓ„Ó ÓÁ‚ËÚÍÛ ‚ ˆ¥ÎÓÏÛ, ëÔ¥‚ÚÓ-
‚‡ËÒÚ‚Ó ÔÓ‰Ó‚ÊÛπ ÔÓ¯Ë˛‚‡ÚË ‰¥flÎ¸Ì¥ÒÚ¸, ÒÔfl-
ÏÓ‚‡ÌÛ Ì‡ Á‡Í¥ÔÎÂÌÌfl Ò‚Ó„Ó ÒÓˆ¥‡Î¸ÌÓ„Ó Ú‡ ÔÓÎ¥-
ÚË˜ÌÓ„Ó π‰Ì‡ÌÌfl. áÓÍÂÏ‡, ëÔ¥‚ÚÓ‚‡ËÒÚ‚Ó Ì‡Ï‡-
„‡πÚ¸Òfl ÒÍÓÓÚËÚË ‰ËÒÔÓÔÓˆ¥ª Ï¥Ê ¥ÁÌËÏË Â∂¥Ó-
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нiй науцi усвiдомлюється те, що сприйнятий як її архетип

«Рим дав сучасним демократичним суспiльствам те, що

дозволяє їм бути «гармонiйними» спiвтовариствами» [Ан-

тонос 1995]. Бiльше того, за твердженням Р.Бра¶а, «куль-

турне завдання, котре очiкує сьогоднi Европу, полягає в

тому, щоб знову стати римською» [Браг 1995]: у цiй, якщо

завгодно, «реставрацiї» багато хто бачить запоруку збе-

реження основоположних европейських цiнностей – сво-

боди, гiдности особи i т.д. – европейської iдентичности.

Разом з тим i лiберально-демократична iдея особли-

во сильна тодi, коли перестає маскувати поверховим ра-

цiоналiзмом свої справжнi коренi, що є, звичайно, об’єк-

том вiри, а не продуктом рацiонального вибору. Лише

абсолютне, а не релятивiстське сприйняття цiнностей сво-

боди надає побудованiй на них цивiлiзацiї готовности їх

вiдстоювати; так, немає жодних пiдстав сумнiватися, що

перемога Заходу в холоднiй вiйнi в кiнцевому результатi

була забезпечена, перш за все, подоланням цiннiсної дез-

орiєнтацiї 1970-их рокiв.

Уявляючи росiйський лiберальний проект як такий, що

зовсiм позбавлений цiннiсного вимiру, як такий, що несе

громадянам виключно шкурну вигоду (причому облуд-

нiсть цiєї обiцянки виявилася миттєво), як такий, що пор-

вав з остогидлою традицiєю, а не такий, що надає їй но-

вого iмпульсу, його архiтектори загнали самi себе у паст-

ку: програми такої приземлено-цинiчної якости не реалi-

зуються не тiльки в Росiї, а й взагалi нiде. Останнiм часом

i деякi лiберали почали визнавати, що у складi iмперської

традицiї є компоненти, повнiстю узгодженi з лiберальною

системою цiнностей. Наприклад, у програмнiй статтi од-

ного з визначних лiбералiв А.В. Улюкаєва «Правий по-

ворот» [Улюкаев 1999] знаходимо такi рядки: «Імперiя

тим i вiдрiзняється вiд колонiяльних держав або деспотiй,

що вона дає представникам усiх народiв рiвнi можливос-

тi для участи в суспiльному i полiтичному життi країни»,

– тою мiрою, додаю, якою цi народи включенi в загаль-

ну систему цiнностей (наприклад, лiберальну), iєрархiч-

но вищу у ставленнi до будь-яких локальних традицiй.

Мова, ясна рiч, iде не про створення повноцiнної iм-

перiї, в якiй «православ’я» було б замiщене лiбералiзмом,

«самодержавство», очевидно, якоюсь iз форм «делего-

ваної демократiї» [O’ Donnell 1994], а «народнiсть» – гро-

мадянським, конституцiйним патрiотизмом зi стертим

власне етнiчним змiстом (a la Ю. Габермас [Хабермас

1995]). Така утопiя була б не лише безглуздою, а й прос-

то шкiдливою, оскiльки саме її абсолютна безглуздiсть

перешкоджала б обговоренню реальних проблем. Реа-

нiмацiя або, точнiше, евокацiя iмперiї як такої в сучасно-
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Ì‡ÏË Ú‡ Î¥Í‚¥‰Û‚‡ÚË ‚¥‰ÒÚ‡Î¥ÒÚ¸ Â∂¥ÓÌ¥‚, flÍ¥ ÁÌ‡ıÓ-
‰flÚ¸Òfl Û ÌÂÒÔËflÚÎË‚Ëı ÛÏÓ‚‡ı».

ÑÎfl Á‰¥ÈÒÌÂÌÌfl ˆ¥πª ÏÂÚË ·ÛÎË ÂÙÓÏÓ‚‡Ì¥
ëÚÛÍÚÛÌ¥ îÓÌ‰Ë (ÒÂÍˆ¥fl Ö‚ÓÔÂÈÒ¸ÍÓ„Ó Ò¥Î¸Ò¸ÍÓ„Ó-
ÒÔÓ‰‡Ò¸ÍÓ„Ó Ó¥πÌÚ‡ˆ¥ÈÌÓ-„‡‡ÌÚ¥ÈÌÓ„Ó ÙÓÌ‰Û, Ö‚-
ÓÔÂÈÒ¸ÍËÈ ëÓˆ¥‡Î¸ÌËÈ îÓÌ‰), ‡ Ú‡ÍÓÊ ÏÂÂÊ‡ Ù¥-
Ì‡ÌÒÓ‚Ëı ¥ÌÒÚËÚÛÚ¥‚ (Ö‚ÓÔÂÈÒ¸ÍËÈ ¥Ì‚ÂÒÚËˆ¥ÈÌËÈ ·‡ÌÍ
ÚÓ˘Ó). ëÂÂ‰ „ÓÎÓ‚ÌËı Á‡ıÓ‰¥‚ ·ÛÎÓ ‚ËÁÌ‡˜ÂÌÓ ÏÓ-
‰ËÙ¥Í‡ˆ¥˛ ‰¥flÎ¸ÌÓÒÚË Ö‚ÓÔÂÈÒ¸ÍÓ„Ó ÙÓÌ‰Û Â∂¥ÓÌ‡-
Î¸ÌÓ„Ó ÓÁ‚ËÚÍÛ (Öîêê), flÍËÈ Á„¥‰ÌÓ ÒÚ.130 (Ò) ·Û‚
ÒÚ‚ÓÂÌËÈ Á ÏÂÚÓ˛ «‚ÌÂÒÚË ‚ÍÎ‡‰ ‚ ÛÒÛÌÂÌÌfl ÁÌ‡˜ÌËı
Â∂¥ÓÌ‡Î¸ÌËı ‰ËÒÔÓÔÓˆ¥È Û ëÔ¥‚ÚÓ‚‡ËÒÚ‚¥ ̄ ÎflıÓÏ
Û˜‡ÒÚË ‚ ÓÁ‚ËÚÍÛ Ú‡ ÒÚÛÍÚÛÌ¥È ÔÂÂ·Û‰Ó‚¥ Â∂¥ÓÌ¥‚,
˘Ó ‚¥‰ÒÚ‡˛Ú¸ Û ÓÁ‚ËÚÍÛ, ‡ Ú‡ÍÓÊ ¥ ‚ ÍÓÌ‚ÂÒ¥ª ¥Ì-
‰ÛÒÚ¥‡Î¸ÌËı Â∂¥ÓÌ¥‚, flÍ¥ ÔÂÂ·Û‚‡˛Ú¸ Û Á‡ÌÂÔ‡‰¥».

ëíêìäíìêçß îéçÑà Öë
ôÓ‰Ó ÓÁ‚ËÚÍÛ Â∂¥ÓÌ‡Î¸ÌÓª ÔÓÎ¥ÚËÍË Öë ÒÎ¥‰

‚Ë‰¥ÎËÚË Ú‡ÍËÈ ‚‡ÊÎË‚ËÈ ÒÂ„ÏÂÌÚ Ô‡‚Ó‚Óª ÓÒÌÓ‚Ë
ÓÁ‚ËÚÍÛ Â∂¥ÓÌ‡Î¸ÌÓª ÔÓÎ¥ÚËÍË Ö‚ÓÔÂÈÒ¸ÍÓ„Ó ëÔ¥‚-
ÚÓ‚‡ËÒÚ‚‡, flÍ ‰¥flÎ¸Ì¥ÒÚ¸ ëÚÛÍÚÛÌËı îÓÌ‰¥‚. ôÂ
è‡ËÁ¸ÍËÈ ‰Ó„Ó‚¥ (1952), ̆ Ó Á‡ÒÌÛ‚‡‚ Ö‚ÓÔÂÈÒ¸-

ÍÂ ÒÔ¥‚ÚÓ‚‡ËÒÚ‚Ó ‚Û„¥ÎÎfl Ú‡ ÒÚ‡Î¥, Ï¥ÒÚË‚ ÔÓÎÓÊÂÌÌfl
ÔÓ ÔÓÁËÍË Â∂¥ÓÌ‡Ï, ‰Â ÔÓ‚Ó‰ËÎ‡Òfl ÂÒÚÛÍÚÛË-
Á‡ˆ¥fl ̂ Ëı „‡ÎÛÁÂÈ ÔÓÏËÒÎÓ‚ÓÒÚË. á„¥‰ÌÓ Á êËÏÒ¸ÍËÏ
‰Ó„Ó‚ÓÓÏ (1957) ‚ÊÂ ·ÛÎÓ Á‡ÒÌÓ‚‡ÌÓ Ö‚ÓÔÂÈ-
Ò¸ÍËÈ ÒÓˆ¥‡Î¸ÌËÈ ÙÓÌ‰ Á ÏÂÚÓ˛ «ÔÓÎ¥Ô¯ÂÌÌfl Ô‡-
ˆÂ‚Î‡¯ÚÛ‚‡ÌÌfl Ó·¥ÚÌËÍ¥‚ ¥ Ô¥‰‚Ë˘ÂÌÌfl ªıÌ¸Óª ÔÓ-
ÙÂÒ¥ÈÌÓª ÏÓ·¥Î¸ÌÓÒÚË ‚ ‡ÏÍ‡ı ëÔ¥‚ÚÓ‚‡ËÒÚ‚‡».
ëÚ‡ÚÚfl 41 ÔÓ‰¥·ÌËÏ ˜ËÌÓÏ ÓÁ¯Ë˛‚‡Î‡ ÏÓÊÎË-
‚ÓÒÚ¥ ‚ËÍÓËÒÚ‡ÌÌfl Ò¥Î¸Ò¸ÍÓ„ÓÒÔÓ‰‡Ò¸ÍÓª ÔÓÎ¥ÚËÍË
flÍ ¥ÌÒÚÛÏÂÌÚ‡ Â∂¥ÓÌ‡Î¸ÌÓª ÔÓÎ¥ÚËÍË Û Ò¥Î¸Ò¸Í¥È Ï¥Ò-
ˆÂ‚ÓÒÚË. ÑÓ ‚ÒÚÛÔÛ ÇÂÎËÍÓª ÅËÚ‡Ì¥ª, ßÎ‡Ì‰¥ª ¥ Ñ‡Ì¥ª
·ÛÎÓ ÒÚ‚ÓÂÌÓ ¥ÌÒÚÛÏÂÌÚ ̄ Ë¯Óª Â∂¥ÓÌ‡Î¸ÌÓª ÔÓ-
Î¥ÚËÍË – Ö‚ÓÔÂÈÒ¸ÍËÈ ÙÓÌ‰ Â∂¥ÓÌ‡Î¸ÌÓ„Ó ÓÁ‚ËÚ-
ÍÛ.

ÑÓ„Ó‚¥ ÔÓ Ö‚ÓÔÂÈÒ¸ÍËÈ ëÓ˛Á (1991) – å‡-
‡ÒÚËıÚÒ¸ÍËÈ ‰Ó„Ó‚¥ – ‚Ì¥Ò ÔÓÔ‡‚ÍË ‰Ó êËÏÒ¸ÍÓ„Ó
‰Ó„Ó‚ÓÛ, ÒÚ‚ÓË‚¯Ë ÓÍÂÏËÈ ÓÁ‰¥Î (ïVI) ÔÓ ÂÍÓ-
ÌÓÏ¥˜ÌÛ ¥ ÒÓˆ¥‡Î¸ÌÛ Á„ÛÚÓ‚‡Ì¥ÒÚ¸ Á„¥‰ÌÓ Á ÔËÌˆË-
ÔÓÏ, ̆ Ó ‰¥flÎ¸Ì¥ÒÚ¸ ¥ÁÌËı ÙÓÌ‰¥‚ Ï‡π ·ÛÚË ÒÍÓÓ‰Ë-
ÌÓ‚‡ÌÓ˛. é‰Ì‡Í ‚ËÍÓËÒÚ‡ÌÌfl ÙÓÌ‰¥‚ ÛÒÂ ̆ Â Á‰¥È-
ÒÌ˛‚‡ÎÓÒfl ̃ ÂÂÁ ÓÍÂÏ¥ ‚ÒÚ‡ÌÓ‚Î˛˛˜¥ ÒÚ‡ÚÚ¥ ¥ Ù‡∂-
ÏÂÌÚ‡ÌÓ ‚ÔÓ‚‡‰ÊÛ‚‡ÎÓÒfl ˜ÂÂÁ 7 (Ô¥ÁÌ¥¯Â 8) ˆ¥-
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му свiтi неможлива внаслiдок її несумiсности з цiлою

низкою фундаментальних особливостей посттрадицiйно-

го суспiльства: соцiальних, полiтичних, економiчних, на-

рештi ментальних [Каспе 2000]. Йдеться винятково про

те, що росiйська лiберальна демократiя може бути ус-

пiшною тiльки тодi, коли буде пiдкрiплена етнополiтич-

ними технологiями, природними для її культурного – тоб-

то саме iмперського – субстрату.

Наслiдком такого лiберально-iмперського синтезу

може бути модель, у багатьох вiдношеннях достатньо

близька до описаного А. Лейпгардом на зразок «суспiль-

ної демократiї», для якої характерна солiдарнiсть вклю-

чених у полiтичний процес диференцiйованих елiт i, вiд-

повiдно, обмеження прямої полiтичної участи мас. При

такому устрої очолюваний елiтною групою «се¶мент вi-

дiграє роль структури-посередника мiж iндивiдом i сус-

пiльством» [Лейпгарт 1997]. Неважко побачити подiб-

нiсть даної системи до структури iмперських мiжелiтних

вiдносин: iмперiї також перетворюють «вiдмiннi суспiль-

ства з їх автономними iнститутами й ре¶iональними елi-

тами в полiтично пiдпорядкованi суспiльнi одиницi»

[Motyl 1992], зберiгаючи при цьому за локальними елi-

тами роль посередникiв у трансляцiї волi центральної

елiти, забезпеченнi функцiювання каналiв зворотного

зв’язку й перерозподiлi iмперських ресурсiв. «Імперiя

виявляється знову й знову вiдтворюваною, гнучкою фор-

мою полiтичної органiзацiї великого простору iз двох тiс-

но пов’язаних причин: вона утримує разом рiзнорiднi еле-

менти, обходячись без їхньої iнспiрованої центром гли-

бокої внутрiшньої трансформацiї, й вона ж забезпечує

центральнiй елiтi необхiднi ресурси, обходячись без до-

рогих механiзмiв контролю та репресiй [Tilly 1977], поза-

як «ре¶iональнi правителi використовують iснуючi прак-

тики, домовленостi та зв’язки» [Tilly 1977].

Важко заперечувати, що приблизно так виглядає сьо-

годнi росiйський полiтичний процес, який складається iз

майже без винятку внутрiелiтних взаємодiй за вiдчуже-

ности вiд полiтики мас, – окрiм хiба що солiдарности елiт,

викликаної навiть не вiдсутнiстю у них спiльної системи

цiнностей (її роль зараз продовжує вiдiгравати лiбераль-

ний iдейний комплекс), а тотальною неефективнiстю дер-

жавних iнститутiв. Слiд, утiм, зробити застереження, що

деякi аспекти «спiльної демократiї» – право взаємного

вето се¶ментiв, винятково пропорцiйний виборчий поря-

док – саме стосовно до Росiї викликають серйознi сумнi-

ви [Каспэ 1999], тим-то мова може йти тiльки про частко-

ву, але в жодному разi не про повну сумiснiсть цiєї моделi

з вiтчизняними реалiями.

ÎÂÈ (objectives), flÍ¥ ÔÂÂÒ¥Í‡˛Ú¸ flÍ ¥ÁÌ¥ ÙÓÌ‰Ë, Ú‡Í
¥ ¥Ì¥ˆ¥‡ÚË‚Ë „ÓÏ‡‰ (Community Initiatives), ˘Ó ÒÚÓ-
ÒÛ˛Ú¸Òfl ÓÍÂÏËı ÔÓ·ÎÂÏ, ÒÔ¥Î¸ÌËı ‰Îfl Â∂¥ÓÌ¥‚.

ëÚÛÍÚÛÌ‡ ÔÓÎ¥ÚËÍ‡, ÓÒÓ·ÎË‚Ó Â∂¥ÓÌ‡Î¸Ì‡ Ô¥‰-
ÚËÏÍ‡, ÒÚ‡Î‡ Ó‰Ì¥π˛ Á Ì‡È‚‡ÊÎË‚¥¯Ëı ‚ Öë. ∫ª ‰Óˆ¥-
Î¸Ì¥ÒÚ¸ ‚ËÁÌ‡˜‡πÚ¸Òfl ÔÂÂ‰ÛÒ¥Ï ¥Á Ó„Îfl‰Û Ì‡ ‚Ë‰‡ÚÍË
Ì‡ ÒÚÛÍÚÛÌÛ Ô¥‰ÚËÏÍÛ, ̆ Ó Û 1992 Óˆ¥ ÒÚ‡ÌÓ‚ËÎË
·¥Î¸¯Â, Ì¥Ê ˜‚ÂÚ¸ ÛÒ¸Ó„Ó ·˛‰ÊÂÚÛ Öë. èÓ-‰Û„Â,
Öë Ì‡·Û‚ ̄ ËÓÍÓª ÍÓÏÔÂÚÂÌˆ¥ª Û ̂ ¥È „‡ÎÛÁ¥, ÁÌ‡˜ÌÓ˛
Ï¥Ó˛ ‚ÔÎË‚‡π Ì‡ ÓÙÓÏÎÂÌÌfl ¥ ÓÁÏ‡ı Á‡ÒÓ·¥‚
Â∂¥ÓÌ‡Î¸ÌÓª Ô¥‰ÚËÏÍË ‚ ‰ÂÊ‡‚‡ı-˜ÎÂÌ‡ı. ì ÚÓÈ
ÊÂ ̃ ‡Ò Â∂¥ÓÌ‡Î¸Ì‡ ÔÓÎ¥ÚËÍ‡ – ̂ Â Ó‰Ì‡ Á ÚËı ÒÙÂ,
flÍ‡ π ÒÔÓ·Ó˛ ÓÁ‚ËÚÍÛ Â‚ÓÔÂÈÒ¸ÍÓª ÂÍÓÌÓÏ¥˜ÌÓª
¥ÌÚÂ∂‡ˆ¥ª ¯ÎflıÓÏ ‡ÍÚË‚¥Á‡ˆ¥ª ÔÓÎ¥ÚË˜ÌËı ¥Ì¥ˆ¥‡ÚË‚.
èÓ ÒÛÚ¥, ëÚÛÍÚÛÌ¥ îÓÌ‰Ë ÒÎÛ„Û˛Ú¸ Ô‡‚Ó‚Ó˛ ÓÒ-
ÌÓ‚Ó˛ ÂÙÓÏÛ‚‡ÌÌfl Â∂¥ÓÌ‡Î¸ÌÓª ÔÓÎ¥ÚËÍË Ö‚Ó-
ÔÂÈÒ¸ÍÓ„Ó ëÔ¥‚ÚÓ‚‡ËÒÚ‚‡. ëÚÛÍÚÛÌ‡ ‰ÓÔÓÏÓ„‡
ÒÎÛ„Û‚‡Î‡ ÙÓÏÓ˛ ÍÓÏÔÂÌÒÛ‚‡ÌÌfl Á‡ Â‡Î¸Ì¥ ‡·Ó
ÔÂÂ‰·‡˜Û‚‡Ì¥ ‚Ú‡ÚË ‚ ÂÁÛÎ¸Ú‡Ú¥ ¥ÌÚÂ∂‡ˆ¥ª. éÚÊÂ,
ıÓ˜‡ ÔÂ¯¥ ˆ¥Î¥ Â∂¥ÓÌ‡Î¸ÌÓª ÔÓÎ¥ÚËÍË Ï‡ÎË ‰Û„Ó-
fl‰ÌÛ ÓÎ¸, ‚Ú¥Ï ˆfl ÔÓÎ¥ÚËÍ‡ ·ÛÎ‡ ÔÂ¯Ó˛ ÒÔÓ-
·Ó˛ ÛÒÛÌÛÚË ÌÂ„‡ÚË‚Ì¥ ‰ËÒÔÓÔÓˆ¥ª ‚ Â∂¥ÓÌ‡ı.

ì ˆ¸ÓÏÛ ÍÓÌÚÂÍÒÚ¥ Á‡ÒÎÛ„Ó‚Ûπ Ì‡ Û‚‡„Û ÓÒÚ‡ÌÌfl
ÂÙÓÏ‡ ëÚÛÍÚÛÌËı îÓÌ‰¥‚ Ì‡ ÔÂ¥Ó‰ 2000-2006
ÓÍ¥‚. í‡Í, 24-25 Ú‡‚Ìfl 1999 ÓÍÛ Ö‚ÓÔÂÈÒ¸Í‡
äÓÏ¥Ò¥fl Û ÅÂÎ¥Ì¥ ‰ÓÒfl„Î‡ Á„Ó‰Ë ̆ Ó‰Ó Ô‡ÍÂÚ‡ «Ä∂ÂÌ-
‰‡-2000». flÍËÈ ÒÍÎ‡‰‡πÚ¸Òfl ¥Á ‚ËÁÌ‡˜ÂÌËı Ù¥Ì‡ÌÒÓ-
‚Ëı ÔÂÒÔÂÍÚË‚ Ì‡ ÔÂ¥Ó‰ 2000-2006 ÓÍ¥‚ Ú‡ ÔÎ‡-
ÌÛ Â„ÛÎ˛‚‡ÌÌfl ¥ ÛÔ‡‚Î¥ÌÌfl ëÚÛÍÚÛÌËÏË îÓÌ‰‡-
ÏË, Á‡„‡Î¸ÌÓ˛ Ò¥Î¸Ò¸ÍÓ„ÓÒÔÓ‰‡Ò¸ÍÓ˛ ÔÓÎ¥ÚËÍÓ˛.
ßÒÚÓÚÌÓ˛ ÒÍÎ‡‰Ó‚Ó˛ Â‡Î¥Á‡ˆ¥ª ÂÙÂÍÚË‚ÌÓª Â∂¥ÓÌ‡Î¸-
ÌÓª ÔÓÎ¥ÚËÍË Ö‚ÓÔÂÈÒ¸ÍÓ„Ó ëÓ˛ÁÛ π Ú‡ÍÓÊ ¥ ‚Ú¥ÎÂÌ-
Ìfl ÔÓ„‡ÏË ÍÓÏÔÎÂÍÒÌÓ„Ó Ô‡ÍÂÚÛ ‰ÓÍÛÏÂÌÚ¥‚ «Ä∂ÂÌ-
‰‡-2000», (2000-2006 pp.), flÍËÈ Ï¥ÒÚËÚ¸ ‚Ë˜ÂÔÌËÈ
ÔÂÂÎ¥Í ‚‡ÊÎË‚Ëı Á‡ıÓ‰¥‚ – ÔÓ‚Â‰ÂÌÌfl Ù¥Ì‡ÌÒÓ‚Óª
ÂÙÓÏË, ÂÙÓÏÛ‚‡ÌÌfl ‡„‡ÌÓª ¥ ÔÓ‰‡ÚÍÓ‚Óª
ÔÓÎ¥ÚËÍË, ‚Ë¥¯ÂÌÌfl ÔËÚ‡Ì¸, ÔÓ‚‘flÁ‡ÌËı ¥Á ÓÁ¯Ë-
ÂÌÌflÏ Ö‚ÓÒÓ˛ÁÛ. á„¥‰ÌÓ Á ˆËÏ ‰ÓÍÛÏÂÌÚÓÏ ÔÂ-
Â‰·‡˜‡πÚ¸Òfl ÒÍÓÓ˜ÂÌÌfl ̂ ¥Î¸Ó‚Ëı Í‡ÚÂ„Ó¥È ëÚÛÍ-
ÚÛÌËı îÓÌ‰¥‚ ‰Ó Ú¸Óı:

• I Í‡ÚÂ„Ó¥fl – Ì‡È‚Ë˘ËÈ ÒÚÛÔ¥Ì¸ ÒÔËflÌÌfl ÚËÏ
Â∂¥ÓÌ‡Ï, ‰Â ÇÇè Ì‡ ‰Û¯Û Ì‡ÒÂÎÂÌÌfl ÒÚ‡ÌÓ‚ËÚ¸
ÏÂÌ¯Â 75 ‚¥‰Ò. ÇÇè Û ÒÂÂ‰Ì¸ÓÏÛ ÔÓ Öë.

• II Í‡ÚÂ„Ó¥˛ ÒÚ‡ÌÓ‚ËÚËÏÛÚ¸ Â∂¥ÓÌË ¥Á ‚ËÒÓÍËÏ
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Однак, прийняття такої надлокальної системи цiннос-

тей повинно бути доповнене, як уже пiдкреслювалося,

iнвентаризацiєю й реформою того арсеналу етнополiтич-

них технологiй (з жодною iдеоло¶iєю не асоцiйованих!),

що його сьогоднi посiдає Росiя. Вже просте усвiдомлен-

ня реальної мiри рiзноманiтности росiйської етнополiтич-

ної палiтри, поєднане з намiром його врахувати (а не лiк-

вiдувати як патоло¶iю) й доповнене уважним вивченням

нашого iмперського минулого, могло би принести чима-

ло користи. Рамки журнальної статтi не дозволяють за-

пропонувати систематичного перелiку необхiдних захо-

дiв, але деякi конкретнi зауваження все-таки необхiднi.

Приклад iмперського способу дiй – метод проведен-

ня переговорiв з чеченськими старiйшинами, що практи-

кувався командувачем угруповання морської пiхоти в Чеч-

нi генералом А.І.Отраковскiм (помер 6 березня 2000 року

вiд гострої серцевої недостатности): «Враховуючи тон-

кощi чеченської психологiї всi переговори з мiсцевими

генерал вiв у параднiй формi. Спецiально з собою вiз. На

чеченцiв вона справляла бiльший вплив, анiж армiйський

камуфляж i гармати. Так, йому, наприклад, вдалося до-

мовитися про здачу без жодного пострiлу селища Новог-

розненского»*** [Гудков и Матяш 2000].

Як приклад iмперської полiтики варто назвати систе-

му органiзацiї влади, прийняту в Да¶естанi, – котра, мож-

ливо, й уразлива для критики з точки зору демократичних

принципiв, але зате є унiкальним етнополiтичним стабiлi-

затором i тому повинна охоронятися вiд будь-яких зазi-

хань. Вiдповiдає тому ж – iмперському – пiдходу i почасти

анало¶iчна дода¶естанська формула примирення карача-

євцiв i черкесiв, яка нiбито була прийнята восени 1999

року, але пiзнiше не без потурання Кремля знову постав-

лена пiд загрозу. Слiд, зрештою, звернути увагу не лише

на iмперськi механiзми управлiння конфлiктами (хоча во-

ни, iз зрозумiлих причин, сьогоднi на першому мiсцi). Так,

досвiд органiзацiї iмперських фiнансiв виявиться цiнним

у контекстi сучасних проблем бюджетного федералiзму

i забезпечення випереджувального розвитку депресив-

них ре¶iонiв. Педагогiка Н.І.Ільмiнского, яка передбачає

широкомасштабну реабiлiтацiю «iнородних» говiрок як

каналу трансляцiї загально-iмперських цiнностей, мож-

ливо, i не позбавлена недолiкiв, але, у всякому разi, ра-

зюче контрастує з нинiшнiм хаосом у нацiональнiй освiтi

(до речi, тiльки як результат недогадливости слiд квалi-

фiкувати вiдсутнiсть у Росiї перекладiв тексту Конститу-

цiї на мови народiв, якi її населяють, що провокує сприй-

няття основного закону країни не як загального надбан-

ня, а як продукту чужої, виключно росiйської традицiї).

СВЯТОСЛАВ
КАСПЕ
КОНСТРУЮВАТИ
ФЕДЕРАЦІЮ –
RENOVATIO
IMPERII ЯК МЕТОД
СОЦІАЛЬНОЇ
ІНЖЕНЕРІЇ

¥‚ÌÂÏ ·ÂÁÓ·¥ÚÚfl (ÏÂÚ‡ – Ô¥‰ÚËÏÍ‡ ÒÚÛÍÚÛÌÓ
ÒÎ‡·ÍËı Â∂¥ÓÌ¥‚).

• III Í‡ÚÂ„Ó¥fl – Á‰¥ÈÒÌÂÌÌfl Ô¥‰ÚËÏÍË ¥Ì¥ˆ¥‡ÚË‚ ‚
ÓÒ‚¥Ú¥, ÔÂÂÍ‚‡Î¥Ù¥Í‡ˆ¥ª (ÏÂÚ‡ – ÓÁ‚ËÚÓÍ Î˛‰Ò¸ÍËı
ÂÒÛÒ¥‚).

çËÌ¥ Ó‰ÌËÏ ¥Á ÓÒÌÓ‚ÌËı Ô¥ÓËÚÂÚ¥‚ Â‡Î¥Á‡ˆ¥ª
Â∂¥ÓÌ‡Î¸ÌÓª ÔÓÎ¥ÚËÍË Öë π ‚ËÏÓ„‡ ÂÙÂÍÚË‚Ì¥¯Â
‚ËÍÓËÒÚÓ‚Û‚‡ÚË ‚ÊÂ Ì‡fl‚Ì¥ ÂÒÛÒË, ÏÓÊÎË‚ÓÒÚ¥
Â∂¥ÓÌ¥‚. Ä‰ÊÂ ÔÓfl‰ ¥Á Ú‡ÍËÏË ‚‡ÊÎË‚ËÏË ÔËÌˆË-
Ô‡ÏË Â‡Î¥Á‡ˆ¥ª Â∂¥ÓÌ‡Î¸ÌÓª ÔÓÎ¥ÚËÍË Öë, flÍ ÒÛ·ÒË-
‰¥‡Ì¥ÒÚ¸, ‰ÂˆÂÌÚ‡Î¥Á‡ˆ¥fl Ú‡ ¥Ì¯¥, Ì‡ÈÔÓÚÛÊÌ¥¯ËÏ
‚ «Ä∂ÂÌ‰¥-2000» ‚ËÁÌ‡˜ÂÌÓ ÔËÌˆËÔ ÂÙÂÍÚË‚ÌÓÒÚË.

í‡ÍËÏ ˜ËÌÓÏ, ÏÓÊÌ‡ ÁÓ·ËÚË ‚ËÒÌÓ‚ÓÍ, ˘Ó ˆfl
ÓÒÚ‡ÌÌfl ÏÓ‰ËÙ¥Í‡ˆ¥fl Â‚ÓÂ∂¥ÓÌ‡Î¸ÌÓª ÔÓÎ¥ÚËÍË ‚
ÒÚÛÍÚÛ¥ ÔÓÂÍÚÛ «Ä∂ÂÌ‰‡-2000» ÌÂ ‚ËıÓ‰ËÚ¸ Á‡
ÏÂÊ¥ ÔÂ‚¥ÒÌÓª ¥‰Âª «Ö‚ÓÔË Â∂¥ÓÌ¥‚». Å¥Î¸¯Â ÚÓ„Ó,
Ì‡ÔËÍ¥Ìˆ¥ XX ÒÚÓÎ¥ÚÚfl ˆÂÈ ‰ÓÍÛÏÂÌÚ ÎË¯Â Ô¥‰Ú‚Â-
‰ÊÛπ Ù‡ÍÚ ÔÓÒËÎÂÌÌfl ÓÎ¥ Â∂¥ÓÌ¥‚ Û Ö‚ÓÔ¥, ‡ÍÚÛ-
‡Î¸Ì¥ÒÚ¸ ÔÓ‚Â‰ÂÌÌfl ÂÙÂÍÚË‚Ì¥¯Óª Â∂¥ÓÌ‡Î¸ÌÓª
ÔÓÎ¥ÚËÍË.

ëíÄíìë êÖ¢ßéçßÇ Ç ÖÇêéëéûáß
ÄÌ‡Î¥ÁÛ˛˜Ë ÔÓˆÂÒ ÓÁ‚ËÚÍÛ ¥ÌÚÂ∂‡ˆ¥ª ‰ÂÊ‡‚

Ö‚ÓÔË Û ‰Û„¥È ÔÓÎÓ‚ËÌ¥ XX ÒÚÓÎ¥ÚÚfl, ˆ¥ÎÍÓÏ ÒÔ‡-
‚Â‰ÎË‚Ó Ú‡ Ó·’πÍÚË‚ÌÓ ÏÓÊÌ‡ ÒÚ‚Â‰ÊÛ‚‡ÚË, ˘Ó
Â∂¥ÓÌË Ö‚ÓÔÂÈÒ¸ÍÓ„Ó ëÓ˛ÁÛ Ò¸Ó„Ó‰Ì¥ ÁÌ‡˜ÌÓ ÔÓ-
ÒËÎËÎË Ò‚¥È ÂÍÓÌÓÏ¥˜ÌËÈ Ú‡ ÔÓÎ¥ÚË˜ÌËÈ ÒÚ‡ÚÛÒ ¥ ‚ÊÂ
ÌÂ ÒÔËÈÏ‡˛Ú¸Òfl ÎË¯Â flÍ Á‚Ë˜‡ÈÌ¥ ‡‰Ï¥Ì¥ÒÚ‡ÚË‚-
ÌÓ-ÚÂËÚÓ¥‡Î¸Ì¥ Ó·’π‰Ì‡ÌÌfl.

èÓÁËÚË‚ÌËÏË ÔËÍÎ‡‰‡ÏË ̆ Ó‰Ó ÙÓÏÛ‚‡ÌÌfl ‚ÊÂ
Û Ì‡È·ÎËÊ˜ÓÏÛ Ï‡È·ÛÚÌ¸ÓÏÛ «Ö‚ÓÔË Â∂¥ÓÌ¥‚», π
Ú‡Í¥ Í‡ªÌË, flÍ ßÒÔ‡Ì¥fl (flÍ‡ ÔÓ„ÓÎÓÒËÎ‡ ‚ äÓÌÒÚËÚÛ-
ˆ¥ª 1978 ÓÍÛ, ˘Ó π «‰ÂÊ‡‚Ó˛ ‡‚ÚÓÌÓÏÌËı ÒÔ¥Î¸-
ÌÓÚ (Â∂¥ÓÌ¥‚)» ¥ «‚ËÁÌ‡˜‡π Ó„‡Ì¥Á‡ˆ¥˛ ‰ÂÊ‡‚Ë Û
‚Á‡πÏÓ‰¥ª ¥ÁÌËı, ÔÓ ÒÛÚ¥, ¥‚ÌËı ÚÂËÚÓ¥‡Î¸ÌËı ‚Î‡‰
‡·Ó Ì‡‚¥Ú¸ Ì‡ˆ¥ÓÌ‡Î¸ÌÓÒÚÂÈ») Ú‡ î‡Ìˆ¥fl, ‰ÂÊ‡‚‡,
˘Ó Ù‡ÍÚË˜ÌÓ ÔÂÁÂÌÚÛπ Ì‡ÈÒËÎ¸Ì¥¯¥ ÌÂÈÚ‡Î¥ÒÚÒ¸Í¥
Ú‡‰Ëˆ¥ª, Û 1982 p. ÔËÈÌflÎ‡ Á‡ÍÓÌË ̆ Ó‰Ó ÌÂÁ‡ÎÂÊ-
ÌÓÒÚË Â∂¥ÓÌ¥‚. ç‡‚¥Ú¸ Ú‡Í¥ ÌÂ‚ÂÎËÍ¥ Í‡ªÌË Öë, flÍ
ÅÂÎ¸∂¥fl, ÌËÌ¥ ÔÓ˜‡Î‡ «ÒÔÓ‚¥‰Û‚‡ÚË ‚¥Ì¥ÒÚ¸» ÔËÌˆËÔÛ
ÙÂ‰Â‡Î¥ÁÏÛ, ‡ Ä‚ÒÚ¥fl ‚Á‡„‡Î¥ Ï‡π ÒËÎ¸Ì¥ ÍÓÌÒÚËÚÛ-
ˆ¥ÈÌ¥ Ú‡‰Ëˆ¥ª ÙÂ‰Â‡Î¥ÁÏÛ, ‰ÓÒËÚ¸ ÂÙÂÍÚË‚ÌÓ ‚ÔÓ-
‚‡‰ÊÛπ ÔËÌˆËÔË ÒÛ·ÒË‰¥‡ÌÓÒÚË Ú‡ ‰ÂˆÂÌÚ‡Î¥Á‡ˆ¥ª.
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Такий пiдхiд до сучасних проблем державного будiв-

ництва придатний лише для того, щоб укрiпити дефект-

ний вiтчизняний федералiзм, нежиттєздатнiсть якого в

iснуючому станi очевидна, – i тому такою великою є спо-

куса поспiшних дiй, що усувають найяскравiшi його не-

долiки, наприклад, неприродну асиметрiю. Очевидно,

саме таким чином можна квалiфiкувати здiйснену в Крем-

лi навеснi-влiтку 2000 року реформу федеративного ус-

трою. До речi, той факт, що ця реформа виявилася пер-

шим системним перетворенням, розпочатим новим Пре-

зидентом, тобто саме стан Федерацiї був визнаний та-

ким, що вимагав негайного втручання, не можна не вва-

жати втiшним. Саме по собi утворення семи федераль-

них округiв та iнституту намiсникiв (термiн цей вкоренився

настiльки швидко, що вже, здається, не потребує лапок)

поки що не вийшло за межi суто технологiчної рацiона-

лiзацiї державного устрою. Мабуть, воно дiйсно сприя-

тиме ефективнiшому функцiонуванню державної маши-

ни, хоча, звичайно, не можна забувати, чим традицiйно

вгамовується суворiсть росiйських законiв. Але якщо

правi алармiсти, якi оцiнюють реформи як перший крок

на шляху до повної лiквiдацiї всiх хоча б стосовно авто-

номних щодо Кремля ре¶iональних центрiв влади, до ра-

дикальної гомо¶енiзацiї полiтичного простору i до роз-

будови абсолютно унiтарної держави, то слiд визнати, що

обраний шлях заведе у глухий кут.

Поспiшна механiчна унiфiкацiя простору вiд Калiнiн-

¶рада до Чукотки не вирiшить проблеми, оскiльки виявить-

ся не менш неорганiчною, нiж хаотичний «парад сувере-

нiтетiв». Надзвичайно важливо усвiдомити, що сама по

собi асиметрiя федерацiї не погана, погана її неприрод-

нiсть. Росiйська Федерацiя сьогоднi асиметрична випад-

ковим, щоб не сказати безглуздим, чином унаслiдок по-

ширеного на державний суверенiтет i похiдний вiд нього

полiтичний капiтал (право хапка), яким однi локальнi елi-

ти змогли скористатися бiльше, нiж iншi. Фактичне зак-

рiплення в Конституцiї (яка одночасно встановлює i рiв-

нiсть, i нерiвнiсть суб’єктiв Федерацiї [Рыжков, 1999]) ор-

веллiвського принципу «деякi тварини рiвнiшi вiд iнших»,

навряд чи можна вважати вдалим вирiшенням. А слiд було

б передовсiм визнати, що всi цi «тварини» рiзнi, однак усi

вони надiленi рiвними правами з урахуванням власної спе-

цифiки i, вже вiдштовхуючись вiд цiєї точки, будувати

федерацiю (котра, звичайно, теж виявиться асиметрич-

ною, але на принципово новiй основi). Взагалi постсовєць-

ка Росiя являє собою складний, багатошаровий, об’єк-

тивно асиметричний етнополiтичний кон¶ломерат, вби-

тий у такий же асиметричний, але не тотожний йому за

ëÚ‡ÚÛÒ 11 Ì¥ÏÂˆ¸ÍËı Â∂¥ÓÌ¥‚ (Lander) ‚ËÁÌ‡˜‡π
ÔÓÒËÎÂÌÌfl ªı ÓÎ¥ Ú‡ Á‰Ó·ÛÚÚfl ÌËÏË ÔÂ‚ÌËı ÔÂÂ‚‡„
Û Ö‚ÓÔÂÈÒ¸ÍÓÏÛ ëÓ˛Á¥ ÔÓ¥‚ÌflÌÓ Á 50-60-ÏË Ó-
Í‡ÏË, ÍÓÎË ̂ ¥ Â∂¥ÓÌË-Î‡Ì‰ÂË ÎË¯Â Ò‡ÏÓÒÚ‚Â‰ÊÛ-
‚‡ÎËÒfl Á„¥‰ÌÓ Á äÓÌÒÚËÚÛˆ¥π˛ 1949 ÓÍÛ. Ä·Ó, ÔË-
Ï¥ÓÏ, ‚ËÏÓ„‡ ÙÓÏÛ‚‡ÌÌfl Â∂¥ÓÌ¥‚ ‚ ßÚ‡Î¥ª Á„¥‰ÌÓ
‰Ó ÔËÌˆËÔÛ ‰ÂˆÂÌÚ‡Î¥Á‡ˆ¥ª (˘Ó Á‡ÁÌ‡˜ÂÌÓ Û ÒÚ. 5
äÓÌÒÚËÚÛˆ¥ª ßÚ‡Î¥ª) ·ÛÎ‡ ‚Ú¥ÎÂÌ‡ ÎË¯Â Û 70-Ú¥ ÓÍË,
·Ó Ù‡ÍÚ ÌÂÁ‡ÎÂÊÌÓÒÚË Â∂¥ÓÌ¥‚ ¥Á ‚Î‡ÒÌËÏ ÍÓÌÒÚË-
ÚÛˆ¥ÈÌËÏ ÒÚ‡ÚÛÒÓÏ ÒÔËfl‚ ·Ë Â∂¥ÓÌ‡Î¸Ì¥È ‡‚ÚÓÌÓ-
Ï¥ª ‚ Ö‚ÓÔÂÈÒ¸ÍÓÏÛ ÒÔ¥‚ÚÓ‚‡ËÒÚ‚¥ ‚Á‡„‡Î¥ Ú‡ ÔÓ-
ÒËÎË‚ ·Ë ÔÓÁËˆ¥˛ Â∂¥ÓÌ¥‚ ÛÒÂÂ‰ËÌ¥ ‰ÂÊ‡‚Ë ÁÓÍ-
ÂÏ‡.

ìÔÂ¯Â Ì‡ ¥ÌÒÚËÚÛˆ¥ÈÌÓÏÛ ¥‚Ì¥ Ò‡ÏÂ å‡‡ÒÚËıÚ-
Ò¸Í¥ Û„Ó‰Ë Ì‡‰‡ÎË ÏÓÊÎË‚¥ÒÚ¸ Â∂¥ÓÌ‡Î¸ÌËÏ Ï¥Ì¥Ò-
ÚÂÒÚ‚‡Ï ÔÂÁÂÌÚÛ‚‡ÚË Ò‚Óª ¥ÌÚÂÂÒË Û ê‡‰¥ å¥Ì¥ÒÚ-
¥‚, ‡ÎÂ ÒÎ¥‰ Ô¥‰ÍÂÒÎËÚË, ̆ Ó Â∂¥ÓÌ‡Î¸Ì¥ ÔÂ‰ÒÚ‡‚-
ÌËÍË ÔÓ‚ËÌÌ¥ ÔÂÁÂÌÚÛ‚‡ÚË ̂ ¥ÎÛ ‰ÂÊ‡‚Û, ‡ ÌÂ Ú¥Î¸-
ÍË Â∂¥ÓÌË, ¥ ˘Ó ÔÓ„Ó‰ÊÂÌ¥ ÔÓÎÓÊÂÌÌfl Ï‡˛Ú¸ ·ÛÚË
‰ÓÒfl„ÌÛÚ¥ ÒÔÓ˜‡ÚÍÛ Ì‡ Ì‡ˆ¥ÓÌ‡Î¸ÌÓÏÛ ¥‚Ì¥ ÔÂÂ‰
ÚËÏ, flÍ ÒÔ‡‚‡ ÔÂÂÈ‰Â ‰Ó ê‡‰Ë å¥Ì¥ÒÚ¥‚. ÇÚ¥Ï,
ê‡‰‡ å¥Ì¥ÒÚ¥‚ (ÔÂÁÂÌÚÛ˛˜Ë ¥ÌÚÂÂÒË Í‡ªÌ-˜ÎÂÌ¥‚),
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ДЛЯ УКРАЇНИ

flÍ ¥ Ì‡ˆ¥ÓÌ‡Î¸Ì¥ Ûfl‰Ë, ÌÂÒÂ Ú‡ÍÛ Ê Ò‡ÏÛ ‚¥‰ÔÓ‚¥-
‰‡Î¸Ì¥ÒÚ¸. éÚÊÂ, ÎÓ·¥˛‚‡ÌÌfl „ÓÎÓ‚ÌËÏ ˜ËÌÓÏ ÒÍÓÌ-
ˆÂÌÚÓ‚‡ÌÓ Û äÓÏ¥Ò¥ª Á ÔÓÒÚ¥ÈÌËÏË ‰ÂÎÂ„‡ˆ¥flÏË ‚ÍÎ˛˜-
ÌÓ ¥ Â∂¥ÓÌ¥‚.

íÂÔÂ Ï¥ÊÛfl‰Ó‚Â ÒÔ¥‚Ó·¥ÚÌËˆÚ‚Ó ‚ Ö‚ÓÔ¥ ‚ÒÂ
·¥Î¸¯Ó˛ Ï¥Ó˛ ÒıËÎflπÚ¸Òfl ‰Ó ÔÓÒËÎÂÌÌfl ÓÎ¥ ‚ËÍÓ-
Ì‡‚˜Óª ‚Î‡‰Ë, ÔÓ ˘Ó Ò‚¥‰˜‡Ú¸, ÁÓÍÂÏ‡, ¥ ÔÓˆÂ‰Û-
Ë ‚Úfl„ÌÂÌÌfl Â∂¥ÓÌ¥‚ Û ÔËÈÌflÚÚfl ¥¯ÂÌ¸ ëÔ¥Î¸ÌÓÚË
flÍ ˜‡ÒÚËÌË ÚÓªÒÚÓª ÒËÒÚÂÏË Ï¥ÊÛfl‰Ó‚Ëı ‚¥‰ÌÓÒËÌ.

á ÚÓ˜ÍË ÁÓÛ ÔÓÒËÎÂÌÌfl Ú‡ ‡ÍÚË‚¥Á‡ˆ¥ª ‚Î‡ÒÌÂ
Â∂¥ÓÌ¥‚ flÍ ÒÛ·’πÍÚ¥‚ Â‚ÓÔÂÈÒ¸ÍÓª ÔÓÎ¥ÚËÍË, Á„¥‰ÌÓ
‰Ó å‡‡ÒÚËıÚÒ¸ÍÓª Û„Ó‰Ë ·ÛÎÓ ÒÚ‚ÓÂÌÓ äÓÏ¥ÚÂÚ Â-
∂¥ÓÌ¥‚, ̆ Ó ÏÓÊÌ‡ ‚‚‡Ê‡ÚË ÔÂ¯Ó˛ ÒÔÓ·Ó˛ ‚‡ıÛ-
‚‡ÌÌfl Â∂¥ÓÌ‡Î¸ÌÓ„Ó ̃ ËÌÌËÍ‡ Û Â‚ÓÔÂÈÒ¸ÍÓÏÛ Ô‡-
‚Ó‚ÓÏÛ ÂÍÓÌÓÏ¥˜ÌÓÏÛ Ú‡ ÔÓÎ¥ÚË˜ÌÓÏÛ ÔÓÒÚÓ¥. ìÚ¥Ï,
Ù‡ÍÚË˜ÌÓ Â∂¥ÓÌ ‚ Ö‚ÓÔÂÈÒ¸ÍÓÏÛ ëÓ˛Á¥ ̆ Â ÌÂ Á‡‚-
Ê‰Ë ÓÁ„Îfl‰‡πÚ¸Òfl flÍ ÙÛÌ‰‡ÏÂÌÚ‡Î¸ÌËÈ Ú‡ „ÓÎÓ‚ÌËÈ
‰ÂÚÂÏ¥Ì‡ÌÚ ¥‰ÂÌÚË˜ÌÓÒÚË Á ÒÛÒÔ¥Î¸ÒÚ‚ÓÏ ˜Ë Á ‰Â-
Ê‡‚Ó˛, ‡ ‚ËÍÓËÒÚÓ‚ÛπÚ¸Òfl ÌÂ˛ ÎË¯Â flÍ Á‡Ò¥· ‰Îfl
‰ÓÒfl„ÌÂÌÌfl ÔÂ‚ÌËı ˆ¥ÎÂÈ. èÓ ˘Ó Ò‚¥‰˜ËÚ¸, ÁÓÍÂ-
Ï‡, ¥ ‡ÍÚË‚ÌÂ ‚ËÍÓËÒÚ‡ÌÌfl ÔËÌˆËÔÛ ÒÛ·ÒË‰¥‡ÌÓÒÚË
Á ÚÓ˜ÍË ÁÓÛ Ú‡ÍÚËÍË ÎË¯Â Û ÔÎÓ˘ËÌ¥ Í‡ªÌ‡–˜ÎÂÌ
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формою i структурою iнституцiйний каркас. Правильна

полiтика полягає у приведеннi другого у вiдповiднiсть iз

першим.

Імперський характер вiтчизняної полiтичної системи

багато в чому вирiшує вибiр для неї саме федеративного

устрою. Справдi, неважко помiтити вiдому близькiсть

прийнятих в науцi визначень iмперiї («велика внутрiшня

неоднорiдна полiтiя, елементи якої пов’язанi з централь-

ною владою системою опосередкованого управлiння»

[Tilly 1997: 3]) i федерацiї («федеральна структура ба-

зується на багаторiвневому зв’язку бiльш або менш гете-

ро¶енних одиниць другого порядку, що тягне за собою

анiзотропiю державного простору i множиннiсть центрiв,

якi утворюють iєрархiю, але в кiнцевому результатi пiд-

порядкованi загальному центровi» [Бешлер 1994]). В

обох випадках санкцiонується i набуває нормативного ха-

рактеру внутрiшня неоднорiднiсть полiтичної спiльноти.

Очевидно, саме необхiднiсть збереження i нормативiза-

цiї в Росiї внутрiшньої, i передовсiм етнополiтичної, не-

однорiдности визначає коридор можливих рiшень: будь-

яка спроба її послiдовної елiмiнацiї призведе до воiстину

катастрофiчних наслiдкiв (тут використовується той же

об’єктивний критерiй «цiни питання»). І федерацiя, i унi-

таризм поки що неорганiчнi для нашої країни, оскiльки

буквально до сьогоднiшнього дня її державнiсть в прин-

ципi не пiддається опису в цих термiнах; але ця цiлком

реальна iмперська специфiка Росiї дозволяє припустити,

що її етнополiтичний дизайн повинен конструюватися в

федеративному дусi. Перефразовуючи вiдомi слова

Р.П.Воррена, можна сказати: «Ми повиннi зробити фе-

дерацiю з iмперiї, тому що її бiльше немає з чого роби-

ти»; бiльше того, якщо вже ми повиннi перетворити iмпе-

рiю у щось iнше, то краще i безпечнiше перетворювати її

в федерацiю.

Паралелi мiж iмперiєю i федерацiєю уже проводи-

лись, i саме стосовно Росiї [Hagen: 393-410]. З академiч-

ної точки зору «така перспектива має великий потенцiал

для перегляду iмперського (i совєцького) минулого»

[Hagen 1997: 399], але з точки зору практичної, можли-

во, важливiший зворотний хiд: варто не лише проєкту-

вати федерацiю на iмперiю (що врештi-решт залишаєть-

ся лише спекулятивною дiєю), а й федерацiю як iмперiю

проєктувати.

СВЯТОСЛАВ
КАСПЕ
КОНСТРУЮВАТИ
ФЕДЕРАЦІЮ –
RENOVATIO
IMPERII ЯК МЕТОД
СОЦІАЛЬНОЇ
ІНЖЕНЕРІЇ

Öë ¥ Ö‚ÓÒÓ˛Á, Ú‡ ¥„ÌÓÛ‚‡ÌÌfl ÔÓ‰ÂÍÓÎË ̂ ¸Ó„Ó ÔËÌ-
ˆËÔÛ Ò‡ÏÂ Û ‚ÌÛÚ¥¯Ì¥È ÔÓÎ¥ÚËˆ¥ ‰ÂÊ‡‚ Öë.

ëÚ‚ÓÂÌÌfl äÓÏ¥ÚÂÚÛ Â∂¥ÓÌ¥‚ ÒÔËflÎÓ Ú‡ÍÓÊ ¥
Á‡‚Â¯ÂÌÌ˛ ‰Ó‚„ÓÚË‚‡ÎÓª ‰ËÒÍÛÒ¥ª ˘Ó‰Ó ÔÓÌflÚÚfl
«Â∂¥ÓÌ», ‡‰ÊÂ ‚ËÁÌ‡˜ÂÌÌfl, ˘Ó ‰‡πÚ¸Òfl è‡Î‡ÏÂÌ-
ÚÓÏ Û ï‡Ú¥ª êÂ∂¥ÓÌ‡Î¥Á‡ˆ¥ª Öë, π ‰ÓÒËÚ¸ Á‡„‡Î¸ÌËÏ,
ıÓ˜‡ ̃ ¥ÚÍÓ ‚ËÓÍÂÏÎ˛π ÔÓ‚ÌÓ‚‡ÊÂÌÌfl ¥ ‚¥‰ÔÓ‚¥‰‡Î¸-
Ì¥ÒÚ¸ «Â∂¥ÓÌ‡Î¸ÌÓ„Ó Ù‡ÍÚÓÛ» Û Ö‚ÓÔÂÈÒ¸ÍÓÏÛ
ëÓ˛Á¥. Å¥Î¸¯Â ÚÓ„Ó,– Ì‡‚¥Ú¸ ‚ËÁÌ‡˜‡π ÈÏÓ‚¥Ì¥ ̄ ‡ÌÒË
¥ÏÔÎÂÏÂÌÚ‡ˆ¥ª. ÑÎfl ÔËÍÎ‡‰Û ‰ÓÂ˜ÌÓ Ì‡‚ÂÒÚË ‚ËÁ-
Ì‡˜ÂÌÌfl Â∂¥ÓÌÛ, ÒÙÓÏÛÎ¸Ó‚‡ÌÂ ÄÒ‡Ï·ÎÂπ˛ Ö‚Ó-
ÔÂÈÒ¸ÍËı Â∂¥ÓÌ¥‚: «Â∂¥ÓÌ – ˆÂ ÚÂËÚÓ¥‡Î¸ÌÂ Ó·’-
π‰Ì‡ÌÌfl Ô¥‰ ·ÂÁÔÓÒÂÂ‰Ì¸Ó˛ ̨ ËÒ‰ËÍˆ¥π˛ ÒÛ‚ÂÂÌ-
ÌÓª ‰ÂÊ‡‚Ë Á ÒËÒÚÂÏÓ˛ Ò‡ÏÓ‚fl‰Û‚‡ÌÌfl. êÂ∂¥ÓÌ
ÔÓ‚ËÌÂÌ Ï‡ÚË Ò‚Ó˛ ÍÓÌÒÚËÚÛˆ¥˛, ÒÚ‡ÚÛÒ ‡‚ÚÓÌÓÏ¥ª
˜Ë ¥Ì¯ËÈ Á‡ÍÓÌ, flÍËÈ π ÒÍÎ‡‰Ó‚Ó˛ Á‡ÍÓÌÓ‰‡‚ÒÚ‚‡
‰ÂÊ‡‚Ë, flÍ‡ ‚ËÁÌ‡˜‡π Ó„‡Ì¥Á‡ˆ¥˛ Ú‡ ÔÓ‚ÌÓ‚‡ÊÂÌÌfl
Â∂¥ÓÌÛ».

éÚÊÂ, ÏÓÊÌ‡ ÁÓ·ËÚË ‚ËÒÌÓ‚ÓÍ, ˘Ó Â∂¥ÓÌ‡Î¥-
Á‡ˆ¥fl ÌÂ Á‚Ó‰ËÚ¸Òfl ‰Ó ÔÓˆÂÒÛ Á‚Ë˜‡ÈÌÓª ‡‰Ï¥Ì¥Ò-
Ú‡ÚË‚ÌÓª ‰ÂˆÂÌÚ‡Î¥Á‡ˆ¥ª. ßÒÌÛπ ·‡„‡ÚÓ ‡„ÛÏÂÌÚ¥‚
flÍ ‰Îfl ‚Ë·Ó¥‚ ‰ÂÏÓÍ‡ÚË˜ÌËı ÎÂ„¥ÚËÏÌËı Ó„‡Ì¥‚

Â∂¥ÓÌ‡Î¸ÌÓ„Ó ÔÂ‰ÒÚ‡‚ÌËˆÚ‚‡, Ú‡Í ¥ ‰Îfl ÔÂÂ‰‡˜¥
Ú‡ÍËÏ Ó„‡Ì‡Ï ÓÒÌÓ‚ÌÓª ÍÓÏÔÂÚÂÌˆ¥ª vis-a-vis Ï¥Ò-
ˆÂ‚ËÏË ‚Î‡‰‡ÏË ÎÓÍ‡Î¸ÌËı Â∂¥ÓÌ¥‚, ÔÓ‚¥Ìˆ¥È, ‰Â-
Ô‡Ú‡ÏÂÌÚ¥‚ Ú‡ ÏÛÌ¥ˆËÔ‡Î¥ÚÂÚ¥‚. üÍ˘Ó ÔÂÂÙ‡ÁÛ-
‚‡ÚË ‚ËÒÎ¥‚ ÖÌÂÒÚ‡ êÂÌ‡Ì‡, ÚÓ‰¥ Â∂¥ÓÌ‡Ï ÔÓÚ¥-
·ÂÌ «˘Ó‰ÂÌÌËÈ ·ÂÁÍ¥ÌÂ˜ÌËÈ ÔÎÂ·¥ÒˆËÚ», flÍ˘Ó ‚ÓÌË
ÒÔ‡‚‰¥ ıÓ˜ÛÚ¸ ·ÛÚË ÒÛ·’πÍÚ‡ÏË ÔÓÎ¥ÚË˜ÌËı Ú‡ ÂÍÓ-
ÌÓÏ¥˜ÌËı ‚¥‰ÌÓÒËÌ. ñ¥ÎÍÓÏ Ô‡„Ï‡ÚË˜ÌÓ ÏÓÊÌ‡
ÒÚ‚Â‰ÊÛ‚‡ÚË, ˘Ó Á‡ ÛÏÓ‚ ÓÚËÏ‡ÌÌfl Â∂¥ÓÌ‡ÏË
Â‡Î¸ÌËı ÔÓ‚ÌÓ‚‡ÊÂÌ¸, Û Ï‡È·ÛÚÌ¸ÓÏÛ ¥‚ÂÌ¸ ÒÔËÈ-
ÌflÚÚfl Â∂¥ÓÌ‡ÏË ‰ËÌ‡Ï¥˜ÌÓ ÁÏ¥Ì˛‚‡ÚËÏÂÚ¸Òfl, ÁÓÒÂ-
Â‰ÊÛ˛˜ËÒ¸ Ì‡‚ÍÓÎÓ ˆÂÌÚ‡Î¸ÌËı ‡ÒÔÂÍÚ¥‚ ÔÓÁËˆ¥È
Â∂¥ÓÌÛ Á ÏÂÚÓ˛ ÔÓ‰ÓÎ‡ÌÌfl ÒÚÛÍÚÛÌÓª ÍËÁË.

îìçäñß∫ ß äãÄëàîßäÄñßü êÖ¢ßéçßÇ
ÉÓÎÓ‚ÌËÏ Á‡‚‰‡ÌÌflÏ Â∂¥ÓÌ¥‚ π ªı ÍÓÏÔÎÂÏÂÌ-

Ú‡Ì‡ (‰ÓÔÓ‚Ì˛˛˜‡) ÙÛÌÍˆ¥fl, ˘Ó ÔÓ‚’flÁ‡ÌÓ ¥Á ÔÓ-
ˆÂÒÓÏ Â‚ÓÔÂÈÒ¸ÍÓª ¥ÌÚÂ∂‡ˆ¥ª. î‡ÍÚË˜ÌÓ Â‚ÓÔÂª-
Á‡ˆ¥fl flÍ ÔÓˆÂÒ ÔËÁ‚Ó‰ËÚ¸ ‰Ó ÁÏ¥ÌË ‚Ò¥πª ÒËÒÚÂÏË
‚Á‡πÏÓÁ‚’flÁÍ¥‚ – ÓÎ¥, ÍÓÏÔÂÚÂÌˆ¥ª Ú‡ ÒÔ¥‚‚¥‰ÌÓ¯ÂÌ-
Ìfl ÙÛÌÍˆ¥È Ó„‡Ì¥‚ ‚ËÍÓÌ‡‚˜Óª ‚Î‡‰Ë,– ÏÓ‰ËÙ¥ÍÛ-
πÚ¸Òfl ÒËÒÚÂÏ‡ ÔËÈÌflÚÚfl ¥¯ÂÌÌfl Ì‡ˆ¥ÓÌ‡Î¸ÌËÏË
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* «В совєцькому соцiалiзмi не було внутрiшньої необ-

хiдности iмперiї, i в iмперiї не було внутрiшньої необ-

хiдности совєцького соцiалiзму» [Каспе 2000] – у по-

переднiй роботi автора подається ар¶ументацiя на ко-

ристь цiєї тези.

** Згiдно з соцiологiчними даними, що наводилися в

пресi, значна частина – близько 40% населення, яке

визнає себе сьогоднi православним, або не має вiдно-

шення до церкви, або не вiрить у фундаментальнi дог-

ми Церкви, або, врештi-решт протиприродним чином

поєднує їх формальне визнання з окультно-неоязич-

ницькими уявленнями (див., напр., публiкацiю Т.І.Вар-

занової, яка ¶рунтується на даних Центру соцiологiч-

них дослiджень МДУ [Варзанова 1977]). Точнiше оцi-

нити рiвень справжньої, а не номiнальної релiгiйности

в Росiї дозволяють непрямi показники: за результата-

ми опитування, проведеного ВЦІОМ у травнi 2000 р.,

серед рис, якi батьки хотiли би виховати у своїх дiтях,

вiру в Бога, причому незалежно вiд її конфесiйного ви-

раження, назвали лише 7% населення i стiльки ж вис-

тупили за те, щоб придiлити особливу увагу викладан-

ню в школi закону Божого [http://www.wciom.ru/

EDITION/ Obrazovan.asp]

*** Взагалi сьогоднiшня чеченська полiтика Росiї без-

перспективна, оскiльки знищення традицiйних для Чеч-

нi, але несумiсних з росiйським менталiтетом соцiаль-

них практик (абрекства i т.д.), можлива лише цiною ¶е-

ноциду. Альтернативою виступає тiльки тонка адапта-

цiя нацiональних традицiй, тiльки виявлення взаємови-

гiдного модусу спiвiснування – над цим сьогоднi мало

хто задумується. Прагнути до тотального роззброєння

Чечнi, очевидно, недоречно i навiть небезпечно, поза-

як подiбне вторгнення в серцевинну зону етнiчної сис-

теми цiнностей неминуче приведе до жорстко негатив-

ної реакцiї, а ось «приступити до формування на кон-

курснiй основi iсламського легiону – нацiональних вiй-

ськових загонiв покликаних захищати вiд бандитiв цiн-

ности справжнього iсламу» [Арутюнов 2000] було б

достатньо розумним кроком. Надалi можна було б по-

думати про вiдтворення Дикої дивiзiї як елiтної части-

ни спецiального призначення i немає жодних пiдстав

уважати, що її боєздатнiсть виявиться нижчою, нiж,

примiром, британських загонiв непальських гуркхiв.

Саме ж її iснування прив’язало б Чечню до Росiї мiцни-

ми узами, вказуючи на наявнiсть мiсця – i почесного! –

для чеченської традицiї у складi вiдновленої традицiї

росiйської.

Ó„‡Ì‡ÏË ‚Î‡‰Ë (national decision-making), ̆ Ó Á ÛÒ¥-
π˛ ˜¥ÚÍ¥ÒÚ˛ ‚Ëfl‚ËÎÓÒfl ‚ÊÂ Û ÔÓˆÂÒ¥ ‡ÚËÙ¥Í‡ˆ¥ª
å‡‡ÒÚËıÚÒ¸ÍÓª Û„Ó‰Ë. ë‡ÏÂ ÚÛÚ ‚Ëfl‚ÎflπÚ¸Òfl ‰ÓÔÓ‚-
Ì˛˛˜‡, ÍÓÏÔÎÂÏÂÌÚ‡Ì‡ ÙÛÌÍˆ¥fl Â∂¥ÓÌ¥‚, ˘Ó Á‡-
ÎÂÊËÚ¸ ‚¥‰ «‚‡„Ë» ÔÂ‚ÌÓª ‰ÂÊ‡‚Ë ‚ ÒÚÛÍÚÛ¥ Ö‚Ó-
ÒÓ˛ÁÛ.

ì ÍÓÌÚÂÍÒÚ¥ ÔÓ¯ÛÍ¥‚ ¥ÌÚÂÌÒË‚ÌËı ÙÓÏ ÍÓÓÔÂ‡-
ˆ¥ª Ì‡ ‚Ò¥ı ¥‚Ìflı ÛÒÂÂ‰ËÌ¥ Ö‚ÓÔÂÈÒ¸ÍÓ„Ó ëÓ˛ÁÛ
‚Í‡È ‚‡ÊÎË‚Ó˛ π ÙÛÌÍˆ¥fl ÒÛÏ¥ÒÌÓÒÚË (compatibility)
Â∂¥ÓÌ¥‚. êÓÁÏ¥ ‡‰Ï¥Ì¥ÒÚ‡ÚË‚ÌÓ„Ó Ó·’π‰Ì‡ÌÌfl Ï‡π
‚‡ÊÎË‚Â ÁÌ‡˜ÂÌÌfl ‰Îfl ‰ÂÊ‡‚Ë ¥ ÏÂÌ¯Ó˛ Ï¥Ó˛
ÒÚÓÒÛπÚ¸Òfl Â∂¥ÓÌÛ. èËÏ¥ÓÏ, Û ç¥ÏÂ˜˜ËÌ¥ ‚¥‰Ï¥Ì-
Ì¥ÒÚ¸ Ï¥Ê ÓÁÏ¥‡ÏË Â∂¥ÓÌ¥‚ ÁÌ‡˜Ì¥¯‡, Ì¥Ê Û ˆÂÌ-
Ú‡Î¥ÁÓ‚‡ÌËı ‰ÂÊ‡‚‡ı, ‰Â ‡‰Ï¥Ì¥ÒÚ‡ÚË‚ÌÂ ¥ Â∂¥-
ÓÌ‡Î¸ÌÂ ÔÎ‡ÌÛ‚‡ÌÌfl ‚ËÏ‡„‡π ÒÚ‡Ì‰‡ÚËÁÓ‚‡ÌËı ÓÁ-
Ï¥¥‚ Ó·’π‰Ì‡Ì¸. ì ÚÓÈ ÊÂ ˜‡Ò Â∂¥ÓÌË ‚ ‰ÂˆÂÌÚ‡-
Î¥ÁÓ‚‡ÌËı ‰ÂÊ‡‚‡ı Öë ÒÔËfl˛Ú¸ Ò‡ÏÂ ÁÏÂÌ¯ÂÌ-
Ì˛ ‚¥‰ÒÚ‡Ì¥ Ï¥Ê ‚ÂÎËÍËÏË ¥ Ï‡ÎËÏË ‰ÂÊ‡‚‡ÏË-˜ÎÂ-
Ì‡ÏË Öë.

ì ̂ ¸ÓÏÛ Á‚’flÁÍÛ ‰Óˆ¥Î¸ÌÓ ‚ËÓÍÂÏËÚË Ú‡ÍËÈ ‚‡Ê-
ÎË‚ËÈ ÒÂ„ÏÂÌÚ ÒÓˆ¥‡Î¸ÌÓ-ÂÍÓÌÓÏ¥˜ÌÓ„Ó Ú‡ Â∂¥ÓÌ‡Î¸-
ÌÓ„Ó ÔÎ‡ÌÛ‚‡ÌÌfl, flÍ ‚ËÏÓ„‡ Ò‡ÏÓ‰ÓÒÚ‡ÚÌ¸Ó„Ó ÓÁ-

ЄВА КІШ
РЕ¢ІОНАЛЬНА

ПОЛІТИКА
ЕВРОПЕЙСЬКОГО

СОЮЗУ:
СТРАТЕГІЧНІ

ІМПЕРАТИВИ
ДЛЯ УКРАЇНИ

Ï¥Û (self-sufficient size) ‰Îfl Â∂¥ÓÌ¥‚. ÅÂÁÔÂÂ˜ÌÓ, ̆ Ó
ÓÁÏ¥ – ˆÂ ‰ÓÒflÊÌ‡ ÏÂÚ‡: ˜ËÏ ·¥Î¸¯Â Â∂¥ÓÌ‡Î¸Ì¥
ÍÓ‰ÓÌË ÔÓ‚’flÁ‡Ì¥ Á Ï¥ÒˆÂ‚Ó˛ ¥ÒÚÓ¥π˛, ÚËÏ ÏÂÌ¯Â
‚ÓÌË ÏÓÊÛÚ¸ ·ÛÚË ÁÏ¥ÌÂÌ¥ ÍËÁÓ˛. í‡ÍÓÊ Â∂¥ÓÌË
ÏÓÊÛÚ¸ ‚¥‰˜ÛÚË Ì‡ ÒÓ·¥ ¥ ∂ÎÓ·‡Î¸Ì¥ ‚ÔÎË‚Ë – ÌÂ„‡-
ÚË‚Ì¥ ¥ ÔÓÁËÚË‚Ì¥ Ì‡ÒÎ¥‰ÍË ÓÁ‚ËÚÍÛ ËÌÍÓ‚Óª ÂÍÓÌÓ-
Ï¥ÍË. ë‡ÏÓÂÙÓÏÛ‚‡ÌÌfl ÏÓÊÂ ‚¥‰·Û‚‡ÚËÒfl Ì‡ ¥‚-
Ì¥ Í¥Î¸ÍÓı ÌÂ‚ÂÎËÍËı Â∂¥ÓÌ¥‚ Á ÏÂÚÓ˛ Ì‡·ÛÚÚfl Ò‡ÏÓ-
‰ÓÒÚ‡ÚÌÓÒÚË ÒÂÂ‰ ¥Ì¯Ëı Â‚ÓÔÂÈÒ¸ÍËı Â∂¥ÓÌ¥‚, ‡‰ÊÂ
Ô¥ÓËÚÂÚ Ï‡˛Ú¸ Ú¥ Â∂¥ÓÌË, ˘Ó ÓÚËÏ‡ÎË ÍÓÏÔÂ-
ÚÂÌˆ¥˛, ‚¥‰ÔÓ‚¥‰ÌÛ ‰Ó ªı ÁÌ‡˜ÂÌÌfl ¥ ÓÁÏ¥Û ‰Îfl ÔËÈ-
ÌflÚÚfl ¥¯ÂÌ¸.

êÂ∂¥ÓÌË ÏÓÊÛÚ¸ ÔÓÒËÎËÚË Ò‚Óπ ÁÌ‡˜ÂÌÌfl Í¥Î¸ÍÓ-
Ï‡ Á‡ÒÓ·‡ÏË, flÍ¥, ÔËÏ¥ÓÏ, ÁÓÒÂÂ‰ÊÛ˛Ú¸Òfl Û „Ó-
ËÁÓÌÚ‡Î¸Ì¥È ÍÓÓÔÂ‡ˆ¥ª Ú‡ ¥‚ÌÓÒÚ¥ ¥ÌÚÂÂÒ¥‚. ì
ÔÂ¯Û ̃ Â„Û ̂ Â ‚¥‰·Û‚‡πÚ¸Òfl ‚ Ì‡ˆ¥ÓÌ‡Î¸ÌËı ‰ÂÊ‡-
‚‡ı, ̃ ÂÂÁ Ì‡ˆ¥ÓÌ‡Î¸Ì¥ ÍÓ‰ÓÌË Ú‡ Ì‡ ¥‚Ì¥ Öë. Ä‰ÊÂ
Ï¥ÊÌ‡ˆ¥ÓÌ‡Î¸Ì‡ ÍÓÓÔÂ‡ˆ¥fl ÔÂÂ‰·‡˜‡π (Û ÚÂÓÂ-
ÚË˜Ì¥È ÔÎÓ˘ËÌ¥), ̆ Ó ‰ÓÒfl„ÌÛÚ¥ Û„Ó‰Ë Ô¥‰ÔËÒ‡Ì¥ ‚ ¥ÌÚÂ-
ÂÒ‡ı ÚÂËÚÓ¥È. ïÓ˜‡ ˆÂ ÏÓÊÂ ÔËÁ‚ÂÒÚË ‰Ó ÒÚ‚Ó-
ÂÌÌfl ‡Î¸flÌÒ¥‚ ̃ Ë ÒÓ˛Á¥‚ Ì‡‚ÍÓÎÓ ÔÓÎ¥ÚË˜ÌËı Ô‡Ú¥È,
‡·Ë ÔÓÒËÎËÚË ÔÓÁËˆ¥˛ Â∂¥ÓÌÛ ‚ ÍÓÌÒÚËÚÛˆ¥ÈÌ¥È ÒÚÛÍ-
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СВЯТОСЛАВ
КАСПЕ
КОНСТРУЮВАТИ
ФЕДЕРАЦІЮ –
RENOVATIO
IMPERII ЯК МЕТОД
СОЦІАЛЬНОЇ
ІНЖЕНЕРІЇ

ÚÛ¥ ‰ÂÊ‡‚Ë. íÓÏÛ ‚‡ÊÎË‚ËÏ π ÒÚÛÔ¥Ì¸, ‰Ó flÍÓ„Ó
Ï‡˛Ú¸ Ô¥‰ÌflÚËÒfl Â‚ÓÔÂÈÒ¸Í¥ Â∂¥ÓÌË – Á ÓÁÓ·ÎÂ-
ÌËÏË ¥Ì¥ˆ¥‡ÚË‚‡ÏË ¥ ÍÓÌˆÂÔÚÛ‡Î¸ÌËÏË ¥¯ÂÌÌflÏË
Ò‡ÏÂ Á ÏÂÚÓ˛ ÔÓÒËÎÂÌÌfl Ò‚Ó„Ó ‚ÔÎË‚Û.

áÌ‡˜ÂÌÌfl ˜ÂÚ‚ÂÚÓª ÙÛÌÍˆ¥ª – «Ô¥‰¯ÚÓ‚ıÛ‚‡ÌÌfl»
(impulse function) Â∂¥ÓÌ¥‚ – ÔÓÎfl„‡π ‚ ÔÂ¯Ó˜Â„Ó-
‚¥È Á‰‡ÚÌÓÒÚ¥ ‰Ó Ó¥πÌÚ‡ˆ¥ª ¥ ‰ÓÔÓÏÓ„Ë ‚ ÔÓÒËÎÂÌÌ¥
ÒÔ¥Î¸ÌËı ÂÎÂÏÂÌÚ¥‚ ÒÂÂ‰ Ï¥ÒˆÂ‚Ó„Ó Ì‡ÒÂÎÂÌÌfl ‚¥‰
ÓÁ‚ËÚÍÛ ÏÓ‚Ë, ÍÛÎ¸ÚÛË, ¥ÒÚÓË˜ÌËı Ú‡‰Ëˆ¥È ‰Ó
‡ÍÚË‚¥Á‡ˆ¥ª ÂÍÓÌÓÏ¥˜ÌËı Ú‡‰Ëˆ¥È Ú‡ ¥ÌÚÂÂÒ¥‚, ˘Ó
Ì‡ÈÓÔÚËÏ‡Î¸Ì¥¯Â ÏÓÊÌ‡ Á‰¥ÈÒÌËÚË Ò‡ÏÂ Ì‡ „ÓË-
ÁÓÌÚ‡Î¸ÌÓÏÛ ¥ ÎÓÍ‡Î¸ÌÓÏÛ ¥‚Ìflı. ÇËÓ·ÎÂÌ¥ ‚ ˆ¸Ó-
ÏÛ ÍÓÌÚÂÍÒÚ¥ Â∂¥ÓÌ‡Î¸Ì¥ ÒÚ‡ÚÂ„¥ª Ï‡˛Ú¸ ÒÔËflÚË
ÙÓÏÛ‚‡ÌÌ˛ Ú‡ ÓÁ‚’flÁ‡ÌÌ˛ Ú‡ÍËı ÔÓ·ÎÂÏ Â∂¥Ó-
ÌÛ, ÍÓÎË ‚ÓÌË ‚ ÍÓÏÔÂÚÂÌˆ¥ª Ò‡ÏÂ Â∂¥ÓÌ¥‚.

ì ÔÓˆÂÒ¥ ÓÁ‚ËÚÍÛ ÏÂÂÊ¥ Á‚’flÁÍ¥‚ (networking)
Â∂¥ÓÌ¥‚, flÍ ÙÛÌÍˆ¥ª, ‚Ëfl‚ÎflπÚ¸Òfl ªıÌfl Á‰‡ÚÌ¥ÒÚ¸ ÒÚ‚Ó-
˛‚‡ÚË Á‚’flÁÍË Ï¥Ê ÒÓ·Ó˛ ‚ ¥ÁÌËı ÒÙÂ‡ı Ì‡ ÓÒ-
ÌÓ‚¥ ¥‚ÌÓÔ‡‚’fl Ú‡ Ô‡ÚÌÂÒÚ‚‡, ˘Ó π ‰ÛÊÂ ÂÙÂÍ-
ÚË‚ÌËÏ flÍ Ï¥Ê Â∂¥ÓÌ‡ÏË ‚ÒÂÂ‰ËÌ¥ Öë, Ú‡Í ¥ Ï¥Ê
Ú‡ÌÒÍÓ‰ÓÌÌËÏË Â∂¥ÓÌ‡ÏË. ë‡ÏÂ ‚ ˆ¸ÓÏÛ ÒÂÌÒ¥
‰ÛÊÂ ‚‡ÊÎË‚ËÏ π ‰‚ÓÒÚÓÓÌÌπ Ú‡ ·‡„‡ÚÓÒÚÓÓÌÌπ

Ï¥ÊÂ∂¥ÓÌ‡Î¸ÌÂ ÒÔ¥‚Ó·¥ÚÌËˆÚ‚Ó Á ÏÂÚÓ˛ ÓÁ‚’flÁ‡ÌÌfl
ÓÍÂÏËı ÍÓÌÙÎ¥ÍÚ¥‚ ¥ÌÚÂÂÒ¥‚ ¥ Â‡Î¥Á‡ˆ¥ª Ú‡ÌÒÍÓ-
‰ÓÌÌÓª ÒÔ¥‚Ô‡ˆ¥ Ì‡ „ÓËÁÓÌÚ‡Î¸ÌÓÏÛ ¥‚Ì¥. üÍ ÔÓ-
ÁËÚË‚, ÒÎ¥‰ ‚¥‰ÁÌ‡˜ËÚË, ̆ Ó ÔÂÂ‰ÛÏÓ‚Ó˛ Ú‡ÍËı Á‚’flÁ-
Í¥‚ π ‚¥‰ÒÛÚÌ¥ÒÚ¸ ÔÂÂ¯ÍÓ‰ ‰Îfl Â‡Î¥Á‡ˆ¥ª «‚ÌÛÚ¥¯-
Ì¸Óª» Ú‡ «ÁÓ‚Ì¥¯Ì¸Óª» ÔÓÎ¥ÚËÍË Â∂¥ÓÌ¥‚.

èËÌˆËÔ Â∂¥ÓÌ‡Î¸ÌÓ„Ó Ô‡ÚÌÂÒÚ‚‡ ‚ËÁÌ‡˜‡πÚ¸-
Òfl, ÁÓÍÂÏ‡, ÒÚÛÔÂÌÂÏ ‡ÍÚË‚ÌÓÒÚË Ì‡ÒÂÎÂÌÌfl Â∂¥Ó-
ÌÛ, ‰¥flÎ¸Ì¥ÒÚ˛ ‡ÒÓˆ¥‡ˆ¥È, ÒÓˆ¥‡Î¸ÌËı ‡ÍÚÓ¥‚ ¥ ÓÁ‚ËÚ-
ÍÛ ÌËÏË Ò‚Óªı ¥‰ÂÈ ‰Îfl Á‡„‡Î¸ÌËı ˆ¥ÎÂÈ. å‡È·ÛÚÌ¥È
ÔÓˆÂÒ Â∂¥ÓÌ‡Î¥Á‡ˆ¥ª (ÔÓ ˘Ó Ò‚¥‰˜‡Ú¸ ÔÂÂ‰ÛÒ¥Ï
å‡‡ÒÚËıÚÒ¸Í¥ Û„Ó‰Ë, «Ä∂ÂÌ‰‡-2000») ‚ ‡ÏÍ‡ı Ö‚-
ÓÔÂÈÒ¸ÍÓ„Ó ëÓ˛ÁÛ ‚ËÁÌ‡˜‡πÚ¸Òfl ÚËÏ, flÍËÏ ˜ËÌÓÏ,
flÍÓ˛ Ï¥Ó˛ ¥ Á flÍÓ˛ ÏÂÚÓ˛ Û Ô‡ÍÚË˜Ì¥È ÔÎÓ˘ËÌ¥
Â∂¥ÓÌ‡Î¸Ì¥ ÓÁÏ¥Ë Á‡ÎÂÊ‡Ú¸ ‚¥‰ ÒÓˆ¥‡Î¸ÌËı ‡ÍÚÓ¥‚.

è¥‰·Ë‚‡˛˜Ë Ô¥‰ÒÛÏÓÍ ˘Ó‰Ó ‚Ë˘ÂÁ‡ÁÌ‡˜ÂÌËı
ÙÛÌÍˆ¥È Â∂¥ÓÌ¥‚, ÒÎ¥‰ ‚¥‰ÁÌ‡˜ËÚË, ̆ Ó ̂ ¥ ÙÛÌÍˆ¥ª ÚÂ-
·Ë ÓÁ„Îfl‰ËÚË ÎË¯Â ÍÓÏÔÎÂÍÒÌÓ ¥ ‚ ÍÓÌÚÂÍÒÚ¥ ‚ËÁ-
Ì‡˜ÂÌÌfl Â∂¥ÓÌÛ flÍ Ì‡È‚‡ÊÎË‚¥¯Ó„Ó ÂÁÂ‚Û ‰Îfl
‚ÌÛÚ¥¯Ì¸Óª π‰ÌÓÒÚË Ö‚ÓÔÂÈÒ¸ÍÓ„Ó ëÓ˛ÁÛ (pure
cohension potential). ë‡ÏÂ ̂ ÂÈ ‡∂ÛÏÂÌÚ π ‰ÛÊÂ ‚‡Ê-
ÎË‚ËÏ Ì‡‚¥Ú¸ Á ÔÓÎ¥ÚË˜ÌÓª ÚÓ˜ÍË ÁÓÛ, ·Ó ÛÒÛ‚‡π
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·Û‰¸-flÍ¥ ÒÛÏÌ¥‚Ë ˘Ó‰Ó ÏÓÊÎË‚Ó„Ó ÔÂÂ‚‡Ê‡ÌÌfl ‚¥-
‰ÓÍÂÏÎ˛˛˜Ëı ˜Ë ‚¥‰ˆÂÌÚÓ‚Û˛˜Ëı ÚÂÌ‰ÂÌˆ¥È, flÍ¥
ÏÓÊÛÚ¸ ÔËÁ‚ÂÒÚË ‰Ó ‰ÂÁ¥ÌÚÂ∂‡ˆ¥ª ˜Ë ÒÔË˜ËÌËÚË
Á·ÓÈÌËÈ ÎÓÍ‡Î¸ÌËÈ ÍÓÌÙÎ¥ÍÚ.

í‡ÍËÏ ˜ËÌÓÏ ‚‡ÊÎË‚¥ÒÚ¸ ˆËı ÙÛÌÍˆ¥È, ‡ Ú‡ÍÓÊ ¥
ÔËÌˆËÔ¥‚ Â∂¥ÓÌ‡Î¸ÌÓª ÔÓÎ¥ÚËÍË Ö‚ÓÒÓ˛ÁÛ (ÁÓÍ-
ÂÏ‡ ÒÚ‡ÚÛÒ, ˘Ó Ì‡‰‡ÒÚ¸Òfl Â∂¥ÓÌ‡Ï Á„¥‰ÌÓ „ÓÎÓ‚-
ÌËı ˆ¥ÎÂÈ Öë, acquis communautaire – flÍ Á·ÂÂ-
ÊÂÌÌfl Á‡·ÂÁÔÂ˜ÂÌËı ‰ÓÒ¥ ‰ÓÒfl„ÌÂÌ¸ ÒÔ¥‚ÚÓ‚‡ËÒÚ‚‡)
ÔÓÎfl„‡π ‚ ÚÓÏÛ, ̆ Ó ‰Îfl ÛÁ„Ó‰ÊÂÌÓ„Ó ÔÂÂıÓ‰Û ÍÓÏ-
ÔÂÚÂÌˆ¥È ¥ ‚¥‰ÔÓ‚¥‰ÌÓª ÁÏ¥ÌË ÓÍÂÏËı Ô‡‚ Ì‡ ¥‚Ì¥
ÔËÈÌflÚÚfl ¥¯ÂÌ¸ (˘Ó ı‡‡ÍÚÂËÁÛπ ÔÓˆÂÒ «ÁÌËÁÛ
‚„ÓÛ» (bottom up) ¥ÌÚÂ∂‡ˆ¥ª ‚¥‰ Ì‡ˆ¥È ‰Ó ëÔ¥‚ÚÓ‚‡-
ËÒÚ‚‡) ÌÂÓ·ı¥‰Ì¥ ÒÔ¥Î¸Ì¥ π‰ËÌ¥ Ô‡‚ËÎ‡.

ì 1988 Óˆ¥ Á ÏÂÚÓ˛ Ì‡‰‡ÌÌfl Öë Ù¥Ì‡ÌÒÓ‚Ëı
ÂÒÛÒ¥‚ ÔÂÂ‰ÛÒ¥Ï Ì‡È‚¥‰ÒÚ‡Î¥¯ËÏ Â∂¥ÓÌ‡Ï ·ÛÎ‡
ÓÁÓ·ÎÂÌ‡ π‰ËÌ‡ ÒËÒÚÂÏ‡ ÍÎ‡ÒËÙ¥Í‡ˆ¥ª NUTS
(Nomenclature of Territorial Units for Statistical
Purposes), flÍ‡ ÔÓÎÂ„¯Ûπ ÔÓ‚Â‰ÂÌÌfl ÒÚ‡ÚËÒÚË˜ÌÓ„Ó
‡Ì‡Î¥ÁÛ ‚¥‰ÒÚ‡ÎËı Â∂¥ÓÌ¥‚, ÁÓÍÂÏ‡, ¥ Â∂¥ÓÌ¥‚ Öë,
‡ Ú‡ÍÓÊ ÒÔËflπ ˜¥ÚÍÓÏÛ ‚ËÁÌ‡˜ÂÌÌ˛ ¥ÁÌÓ„Ó ¥‚Ìfl
ÓÁ‚ËÚÍÛ Â∂¥ÓÌ¥‚, Í‡ÚÂ„ÓËÁÛ˛˜Ë ªı flÍ ÚÂËÚÓ¥-

ЄВА КІШ
РЕ¢ІОНАЛЬНА

ПОЛІТИКА
ЕВРОПЕЙСЬКОГО

СОЮЗУ:
СТРАТЕГІЧНІ

ІМПЕРАТИВИ
ДЛЯ УКРАЇНИ

‡Î¸Ì¥ Ó‰ËÌËˆ¥. ìÒ¸Ó„Ó NUTS ÔÓ‰¥ÎflπÚ¸Òfl Ì‡ 5 ¥‚Ì¥‚
(ÚË Á flÍËı NUTS 1-3 Â∂¥ÓÌ‡Î¸Ì¥, ‡ ‰‚‡ NUTS 4-5-
Ï¥ÒˆÂ‚¥ Ó‰ËÌËˆ¥ Â∂¥ÓÌ‡Î¸ÌÓª ÒÚ‡ÚËÒÚËÍË Öë).

ë‡ÏÂ ¥‚ÂÌ¸ NUTS 2 ‚ËÏ‡„‡π Û ·¥Î¸¯ÓÒÚ¥ ‚ËÔ‡‰-
Í¥‚ flÍÓÏÓ„‡ ÔÓ‚ÌÓª ‚¥‰ÔÓ‚¥‰ÌÓÒÚË – ÛÌ¥Ù¥Í‡ˆ¥ª ÚÂË-
ÚÓ¥‡Î¸ÌÓ„Ó ‡‰Ï¥Ì¥ÒÚ‡ÚË‚ÌÓ„Ó ÔÓ‰¥ÎÛ ‰ÂÊ‡‚Ë-˜ÎÂ-
Ì‡ Öë ‰Ó ÍËÚÂ¥ª‚ Â∂¥ÓÌ‡Î¸ÌÓ„Ó ÔÓ‰¥ÎÛ (NUTS 2)
Ö‚ÓÔÂÈÒ¸ÍÓ„Ó ëÓ˛ÁÛ. Ä‰ÊÂ ‚¥‰ ‚ËÍÓÌ‡ÌÌfl ̂ ¥πª ÛÏÓ‚Ë
Á‡ÎÂÊËÚ¸, ÔÓ ÒÛÚ¥, Ì‡‰‡ÌÌfl Ù¥Ì‡ÌÒÛ‚‡ÌÌfl ¥ ‰ÓÚ‡ˆ¥È
¥Á îÓÌ‰¥‚ Öë. éÚÊÂ, ‚¥‰ÔÓ‚¥‰Ì¥ÒÚ¸ NUTS 2, ÔÓ ÒÛÚ¥, π
ÌÂÓ·ı¥‰ÌÓ˛ ÛÏÓ‚Ó˛ ‰Îfl ‰ÂÊ‡‚-‡ÔÎ¥Í‡ÌÚ¥‚ ñÂÌÚ-
‡Î¸ÌÓ-ëı¥‰ÌÓª Ö‚ÓÔË, ‡ Ú‡ÍÓÊ ¥ ‰Îfl ìÍ‡ªÌË.

ÉéãéÇçß èêàçñàèà êÖ¢ßéçÄãúçé∫ èéãßíàäà Öë
ëÛÚ¸ ÔËÚ‡ÌÌfl ÔÓÎfl„‡π ‚ Â‡Î¥Á‡ˆ¥ª Ò‡ÏÂ „ÓÎÓ‚ÌËı

ÔËÌˆËÔ¥‚ Â‚ÓÔÂÈÒ¸ÍÓª Â∂¥ÓÌ‡Î¸ÌÓª ÔÓÎ¥ÚËÍË Á Û‡-
ıÛ‚‡ÌÌflÏ ÒÔÂˆËÙ¥ÍË ‰ÂÊ‡‚ Ö‚ÓÔË, ÁÓÍÂÏ‡ ñëÖ
Ú‡ ìÍ‡ªÌË. í‡Í, Á„¥‰ÌÓ Á ÍÎ‡ÒËÙ¥Í‡ˆ¥π˛ Â∂¥ÓÌ‡Î¸-
ÌÓª ÔÓÎ¥ÚËÍË Öë ‚ËÁÌ‡˜ÂÌÓ Ú‡Í¥ ·‡ÁÓ‚¥ ÍËÚÂ¥ª:

• ÒÛ·ÒË‰¥‡Ì¥ÒÚ¸;
• ‰ÂˆÂÌÚ‡Î¥Á‡ˆ¥fl;
• Ô‡ÚÌÂÒÚ‚Ó;



151

h t t p : / / w w w . j i - m a g a z i n e . l v i v . u a  h t t p : / / w w w . j i - m a g a z i n e . l v i v . u a

Empire / Казань, Москва, Петербург: Российская

империя взглядом из разных углов. М.

Motyl, A.J. 1992. From Imperial Decay to Imperial

Collapse: The Fall of the Soviet Empire in Comparative

Perspective. – Nationalism and Empire: The Habsburg

Empire and the Soviet Union. N. Y.

O’Donnell, G. 1994. Delegate Democracy. – Journal of

Democracy. № 5, p. 55-69.

Tilly, С. 1997. How Empires End. – After Empire:

Multiethnic Societies and Nation Building. N. Y.-L.

• ÔÓ„‡ÏÛ‚‡ÌÌfl;
• ÍÓÌˆÂÌÚ‡ˆ¥fl;
• ‡‰Ëˆ¥ÓÌ‡Î¥ÁÏ.
ëÛ·ÒË‰¥‡Ì¥ÒÚ¸ („ÓÏ‡‰Ò¸ÍÓ-ÔÓÎ¥ÚË˜ÌËÈ ÔËÌˆËÔ,

Á‡ flÍËÏ ‚Ë˘¥ ÒÛÒÔ¥Î¸Ì¥ Ó‰ËÌËˆ¥ Ï‡˛Ú¸ Ô‡‚Ó ¥ ÔÓ-
‚ËÌÌ¥ ÓÁ‚’flÁÛ‚‡ÚË ÎË¯Â Ú¥ ÔÓ·ÎÂÏË, Ì‡ ‚ËÍÓÌ‡Ì-
Ìfl flÍËı ÌËÊ˜¥ ÒÚÛÍÚÛË ÌÂ Á‰‡ÚÌ¥), flÍ ·‡ÁÓ‚ËÈ ÔËÌ-
ˆËÔ, ‰¥ÈÒÌËÈ Á ˜‡ÒÛ Ô¥‰ÔËÒ‡ÌÌfl Û„Ó‰Ë ÔÓ Ö‚ÓÔÂÈ-
Ò¸ÍËÈ ëÓ˛Á, ÌËÌ¥ ÔÂÂÊË‚‡π Ò‚Óπ¥‰ÌËÈ ÂÌÂÒ‡ÌÒ.
Ä‰ÊÂ Á„¥‰ÌÓ ‰Ó å‡‡ÒÚËıÚÒ¸ÍÓª Û„Ó‰Ë, ˆÂÈ ÔËÌˆËÔ
π ·‡ÁÓ‚ËÏ ‰Îfl Öë (ÒÚ.á): «ì ÒÙÂ‡ı, flÍ¥ ÌÂ ‚ıÓ‰flÚ¸
‰Ó ÓÍÂÏÓª ̨ ËÒ‰ËÍˆ¥ª ëÔ¥‚ÚÓ‚‡ËÒÚ‚‡, ‚ÓÌÓ Á„¥‰ÌÓ
ÔËÌˆËÔÛ ÒÛ·ÒË‰¥‡ÌÓÒÚË ÔÓ˜ËÌ‡π Ò‚Ó˛ ‰¥flÎ¸Ì¥ÒÚ¸
ÎË¯Â ‚ ÚÓÏÛ ‚ËÔ‡‰ÍÛ, ÍÓÎË ·Û‰Â ÌÂÏÓÊÎË‚Ó ‰ÓÒ-
Ú‡ÚÌ¸Ó˛ Ï¥Ó˛ ‰ÓÒfl„ÌÛÚË ˆ¥Î¥ ‚ËÁÌ‡˜ÂÌËı Á‡ıÓ‰¥‚
Ì‡ ¥‚Ì¥ ‰ÂÊ‡‚-˜ÎÂÌ¥‚, ¥ ÚÓÏÛ ‚ ÒËÎÛ ªı Ï‡Ò¯Ú‡·Û
˜Ë ‰¥πÁ‰‡ÚÌÓÒÚË ÏÓÊÛÚ¸ ·ÛÚË Á‰¥ÈÒÌÂÌ¥ ÂÙÂÍÚË‚Ì¥¯Â
Ì‡ ¥‚Ì¥ ëÔ¥‚ÚÓ‚‡ËÒÚ‚‡».

ÑÂˆÂÌÚ‡Î¥Á‡ˆ¥fl. é‰‚¥˜ÌÓ˛ ‰ËÎÂÏÓ˛ Â∂¥ÓÌ‡Î¸-
ÌÓ„Ó ÓÁ‚ËÚÍÛ π ÔÂÂÓÁÔÓ‰¥Î ‚Î‡‰ÌËı ÔÓ‚ÌÓ‚‡ÊÂÌ¸,
ÂÒÛÒ¥‚, ·˛‰ÊÂÚÛ, Ì‡‰‡ÌÌfl ‰ËÙÂÂÌˆ¥ÈÓ‚‡ÌËı ‰ÓÚ‡-
ˆ¥È ¥Á ÒÔ¥Î¸ÌÓ„Ó ·˛‰ÊÂÚÛ Ú‡ ÙÓÌ‰¥‚ Öë Ì‡ ÍÓËÒÚ¸

ÏÂÌ¯ ÓÁ‚ËÌÛÚËı Â∂¥ÓÌ¥‚ Á ÏÂÚÓ˛ ‰ÓÒfl„ÌÂÌÌfl ÔÂ‚ÌÓ-
„Ó ‚Ë¥‚Ì˛‚‡ÌÌfl ÂÍÓÌÓÏ¥˜ÌÓ„Ó ÓÁ‚ËÚÍÛ Ú‡ ‰ÓÒfl„-
ÌÂÌÌfl ÔÓÎ¥ÚË˜ÌÓª ÒÚ‡·¥Î¸ÌÓÒÚË. éÚÊÂ, ÔÓfl‰ ¥Á ÒÛ·-
ÒË‰¥‡Ì¥ÒÚ˛, Ò‡ÏÂ ‰ÂˆÂÌÚ‡Î¥Á‡ˆ¥fl, flÍ ÔÂÂÓÁÔÓ-
‰¥Î ÔÓ‚ÌÓ‚‡ÊÂÌ¸ Â∂¥ÓÌ¥‚ Á ÏÂÚÓ˛ ªı ÂÙÂÍÚË‚ÌÓ„Ó
‚ËÍÓËÒÚ‡ÌÌfl Ú‡ Á‡ÓıÓ˜ÂÌÌfl Â∂¥ÓÌ‡Î¸ÌËı ¥Ì¥ˆ¥‡ÚË‚,
ÓÔÚËÏ¥Á‡ˆ¥ª Ô‡ÍÚË˜ÌÓ„Ó ‚Ë¥¯ÂÌÌfl ÔËÚ‡Ì¸ Ò‡ÏÂ Ì‡
Â∂¥ÓÌ‡Î¸ÌÓÏÛ ¥‚Ì¥, ‡ Ú‡ÍÓÊ ÓÁÏÂÊÛ‚‡ÌÌfl ÙÛÌ-
Íˆ¥È Ú‡ ÔÓ‚ÌÓ‚‡ÊÂÌ¸ Ï¥Ê ¥ÁÌËÏË ¥‚ÌflÏË ÛÔ‡‚Î¥Ì-
Ìfl Öë, ÒÚ‡ÌÓ‚ÎflÚ¸ ‰‚¥ „ÓÎÓ‚Ì¥ ÓÒÌÓ‚Ë Â∂¥ÓÌ‡Î¸ÌÓª
ÔÓÎ¥ÚËÍË Öë. Ç‡ÊÎË‚¥ÒÚ¸ ˆËı ‰‚Óı ÔËÌˆËÔ¥‚ ·ÂÁÔÂ-
Â˜Ì‡. Ä‰ÊÂ ªı Â‡Î¥Á‡ˆ¥fl (˘Ó π ÏÂÚÓ˛ ÂÙÂÍÚË‚ÌÓª»
Â‚ÓÔÂÈÒ¸ÍÓª ¥ÌÚÂ∂‡ˆ¥ª) ÔÓÒËÎ˛π ‚¥‰ÔÓ‚¥‰‡Î¸Ì¥ÒÚ¸ Ì‡
Ï¥ÒˆÂ‚ÓÏÛ ¥‚Ì¥ Ú‡ ‡ÍÚË‚¥ÁÛπ ÎÓÍ‡Î¸Ì¥ ¥Ì¥ˆ¥‡ÚË‚Ë. Ç
ˆ¸ÓÏÛ ÍÓÌÚÂÍÒÚ¥ ÔÓÒËÎÂÌÌfl Ï¥ÒˆÂ‚Óª ÍÓÏÔÂÚÂÌˆ¥ª
‚‡ÊÎË‚Ó ¥ Á ÚÓ˜ÍË ÁÓÛ ÔÓÒÎ‡·ÎÂÌÌfl (˜Ë ÁÌËÊÂÌÌfl)
Ì‡‰Ï¥ÌÓ„Ó ‚ÔÎË‚Û Ì‡ˆ¥ÓÌ‡Î¸ÌÓ„Ó ¥‚Ìfl. Ç‡ÊÎË‚Ó,
˘Ó· ̂ ¥ ¥‚Ì¥ ÒÚ‡ÎË ÔÓÁÓËÏË. Ç ¥ÌÌÓ‚‡ˆ¥ÈÌËı ÔÓ„-
‡Ï‡ı Â‡Î¸Ì¥ ÒÛ·’πÍÚË Â∂¥ÓÌ‡Î¸ÌÓ„Ó ÓÁ‚ËÚÍÛ
Ï‡˛Ú¸ Ó·’π‰ÌÛ‚‡ÚË Ò‚Óª ÁÛÒËÎÎfl, ‡ ‚ÊÂ ‚ Ù¥Ì‡ÌÒÛ-
‚‡ÌÌ¥ ˆÂÌÚ‡Î¸Ì¥ ˜Ë Ì‡‰Ì‡ˆ¥ÓÌ‡Î¸Ì¥ ¥‚Ì¥ Ï‡˛Ú¸
Ô¥ÓËÚÂÚ Û Ô¥‰ÚËÏˆ¥ Â∂¥ÓÌ‡Î¸ÌÓ„Ó ÓÁ‚ËÚÍÛ.

СВЯТОСЛАВ
КАСПЕ
КОНСТРУЮВАТИ
ФЕДЕРАЦІЮ –
RENOVATIO
IMPERII ЯК МЕТОД
СОЦІАЛЬНОЇ
ІНЖЕНЕРІЇ
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è‡ÚÌÂÒÚ‚Ó. î‡ÍÚË˜ÌÓ, Ô‡ÚÌÂÒÚ‚Ó π ÒÔ¥‚Ó-
·¥ÚÌËˆÚ‚ÓÏ Ï¥Ê ÒÛ·’πÍÚ‡ÏË ¥ÁÌËı ¥‚Ì¥‚ (Ö‚ÓÒÓ˛Á,
‰ÂÊ‡‚‡, Â∂¥ÓÌ) ÚÂËÚÓ¥‡Î¸ÌÓ-‡‰Ï¥Ì¥ÒÚ‡ÚË‚ÌËı
Ó‰ËÌËˆ¸ Á ˜‡ÒÛ ‚ËÁÌ‡˜ÂÌÌfl ÏÂÚË ‰Ó Á‡‚Â¯ÂÌÌfl
Â‡Î¥Á‡ˆ¥ª ÍÓÌÍÂÚÌÓ„Ó ÔÓÂÍÚÛ. ñÂÈ ÔËÌˆËÔ ·‡-
ÁÛπÚ¸Òfl Ì‡ Ú¥È ÛÏÓ‚¥, ̆ Ó ‰¥flÎ¸Ì¥ÒÚ¸ Ú‡ ÓÁ‚ËÚÓÍ Â∂¥-
ÓÌ¥‚ ÏÓÊÂ Á‰¥ÈÒÌ˛‚‡ÚËÒfl ÎË¯Â ÚÓ‰¥ (‚Î‡ÒÌÂ ÚÓ‰¥ Ê
Â‡Î¥ÁÛπÚ¸Òfl ¥ ÔËÌˆËÔ ÒÛ·ÒË‰¥‡ÌÓÒÚË), ÍÓÎË ÒÛ·’-
πÍÚË ÒÔ¥‚Ó·¥ÚÌËˆÚ‚‡ ÔÓÒÚ¥ÈÌÓ Ú‡ ÔÓÒÎ¥‰Ó‚ÌÓ ÒÔ¥‚-
Ô‡ˆ˛˛Ú¸ Á ÏÂÚÓ˛ ‰ÓÒfl„ÌÂÌÌfl ÒÔ¥Î¸ÌÓª ÏÂÚË. ÇÂ-
ÚËÍ‡Î¸ÌËÈ ÒÂ„ÏÂÌÚ ˆ¸Ó„Ó ÒÔ¥‚Ó·¥ÚÌËˆÚ‚‡ ‚¥‰Ó·‡-
Ê‡π Ú‡ÍÓÊ ¥ „ÓÎÓ‚ÌÛ ÛÏÓ‚Û, ÒÔÂˆËÙ¥ÍÛ ‚Á‡πÏÓÁ‚’flÁ-
Í¥‚, ‡ Ò‡ÏÂ: Ö‚ÓÒÓ˛Á Ú‡ ‰ÂÊ‡‚Ë-˜ÎÂÌË Ï‡˛Ú¸
‚ËÁÌ‡˜ËÚË ˆ¥Î¥ Ú‡ ÓÁÓ·ËÚË ÒÚ‡ÚÂ„¥˜Ì¥ ÔÎ‡ÌË ÓÁ-
‚ËÚÍÛ ÒÔ¥Î¸ÌÓ Á Â∂¥ÓÌ‡ÏË ¥Á flÍÌ‡È¯Ë¯ËÏ Á‡ÎÛ-
˜ÂÌÌflÏ „ÓÏ‡‰, Ï¥ÒˆÂ‚Ëı ¥Ì¥ˆ¥‡ÚË‚, ÂÍÓÌÓÏ¥˜ÌËı Ú‡
ÔÓÎ¥ÚË˜ÌËı ÒÛ·’πÍÚ¥‚ Â∂¥ÓÌ¥‚. ëÔ¥‚Ô‡ˆfl Û ÔÎÓ˘ËÌ¥
Â∂¥ÓÌ-Â∂¥ÓÌ, flÍ ÓÁ‚ËÚÓÍ Ú‡ÌÒÍÓ‰ÓÌÌÓ„Ó ÒÔ¥‚-
Ó·¥ÚÌËˆÚ‚‡, Ú‡ ÒÔ¥‚Ô‡ˆfl ÎÓÍ‡Î¸ÌËı ÚÂËÚÓ¥‡Î¸-
ÌËı Ó‰ËÌËˆ¸, „ÓÏ‡‰ Ú‡ÍÓÊ π ‚‡ÊÎË‚ËÏ ÒÂ„ÏÂÌÚÓÏ
‚ÂÚËÍ‡Î¸ÌÓ„Ó ÒÔ¥‚Ó·¥ÚÌËˆÚ‚‡.

Ç‡ÊÎË‚ËÏ ‡ÒÔÂÍÚÓÏ Ô‡ÚÌÂÒÚ‚‡ (‚Î‡ÒÌÂ Â‡Î¥-

Á‡ˆ¥ª ˆ¸Ó„Ó ÔËÌˆËÔÛ) π Â‡Î¥Á‡ˆ¥fl flÍ ¥Ì¥ˆ¥‡ÚË‚ ÌËÊ-
˜Ëı ¥‚Ì¥‚, Ú‡Í ¥ ‚Ú¥ÎÂÌÌfl ‚ ÊËÚÚfl ÍÓÓ‰ËÌ‡ˆ¥ª Á ·ÓÍÛ
ÒÛ·’πÍÚ¥‚ Â∂¥ÓÌ‡Î¸ÌËı Ú‡ Ì‡ˆ¥ÓÌ‡Î¸ÌËı ¥‚Ì¥‚ (ÔÂ‚-
Ì‡ ¥˜, ‚‡ıÓ‚Û˛˜Ë ªı ÙÛÌÍˆ¥ª). ëÔ¥‚Ô‡ˆfl Û ÔÎÓ˘ËÌ¥
Â∂¥ÓÌ-Â∂¥ÓÌ, flÍ, ÔËÏ¥ÓÏ, ÓÁ‚ËÚÓÍ Ú‡ÌÒÌ‡ˆ¥Ó-
Ì‡Î¸ÌËı ÔÓÒÚÓÓ‚Ëı Á‚’flÁÍ¥‚, Ú‡ÌÒÍÓ‰ÓÌÌÂ ÒÔ¥‚-
Ó·¥ÚÌËˆÚ‚Ó Â∂¥ÓÌ¥‚ Ú‡ ÒÔ¥‚Ô‡ˆfl ÎÓÍ‡Î¸ÌËı ÚÂË-
ÚÓ¥‡Î¸ÌËı Ó‰ËÌËˆ¸, „ÓÏ‡‰ Ú‡ÍÓÊ π ‚‡ÊÎË‚ËÏ ÒÂ„-
ÏÂÌÚÓÏ ‚ÂÚËÍ‡Î¸ÌÓ„Ó ÒÔ¥‚Ó·¥ÚÌËˆÚ‚‡. Ä‰ÊÂ Ò‡ÏÂ
Â∂¥ÓÌ, Â∂¥ÓÌ‡Î¸ÌËÈ ¥‚ÂÌ¸ π Ô¥ÓËÚÂÚÌËÏ Ì‡Ôfl-
ÏÓÏ Ö‚ÓÔÂÈÒ¸ÍÓ„Ó ëÓ˛ÁÛ ˘Ó‰Ó ÒÔËflÌÌfl ÔÓÒÚÓ-
Ó‚ÓÏÛ ÓÁ‚ËÚÍÛ Ò‚Óªı Â∂¥ÓÌ¥‚. ìÚ¥Ï, ‚Ë˘ÂÁ‡ÁÌ‡˜Â-
Ì¥ ‰¥ª ÌÂ ÏÓÊÛÚ¸ ·ÛÚË Á‰¥ÈÒÌÂÌ¥ ·ÂÁ ÓÁÓ·ÍË, flÍÌ‡È-
¯Ë¯Ó„Ó Á‡ÎÛ˜ÂÌÌfl ‰Ó ÔÓˆÂÒÛ Â‡Î¥Á‡ˆ¥ª ÒÛ·’πÍÚ¥‚
ÎÓÍ‡Î¸ÌÓ„Ó ¥‚Ìfl, ‚ËÍÓÌ‡ÌÌfl Ú‡ ÍÓÌÚÓÎ˛ ÒÚ‡ÚÂ-
„¥˜ÌÓª ÔÓ„‡ÏË Á ·ÓÍÛ ÒÛ·’πÍÚ¥‚ Ì‡ Ï¥ÒˆÂ‚ÓÏÛ ¥‚Ì¥.

èÓ„‡ÏÛ‚‡ÌÌfl. è¥‰ ÔÓ„‡ÏÛ‚‡ÌÌflÏ ÒÎ¥‰ ÓÁÛ-
Ï¥ÚË ÓÁÓ·ÍÛ Ì‡ ÓÒÌÓ‚¥ Ô‡ÚÌÂÒÚ‚‡ ÒÚ‡ÚÂ„¥È
ÓÁ‚ËÚÍÛ Á Û‡ıÛ‚‡ÌÌflÏ Ô¥ÓËÚÂÚÌËı ‰Ó‚„ÓÒÚÓÍÓ-
‚Ëı Ú‡ ÍÓÓÚÍÓÒÚÓÍÓ‚Ëı ̂ ¥ÎÂÈ. ì Â∂¥ÓÌ‡Î¸Ì¥È ÔÓÎ¥-
ÚËˆ¥ Ö‚ÓÔÂÈÒ¸ÍÓ„Ó ëÓ˛ÁÛ ÔËÌˆËÔ Ô‡ÚÌÂÒÚ‚‡
‚ËÁÌ‡˜‡π Ô¥ÓËÚÂÚ ¥Ì‚ÂÒÚÛ‚‡ÌÌfl ÌÂ ÓÍÂÏËı ÔÓ-

населення львова

в дзеркалі опитування

громадської думки

(грудень 2000 року)

© Ä.ë‡‰Ó‚ËÈ, 2001
© ßÌÒÚËÚÛÚ ÓÁ‚ËÚÍÛ Ï¥ÒÚ‡, 2001
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Ç¥‰ÒÓÚÓÍ Ê¥ÌÓÍ Û Ì‡ÒÂÎÂÌÌ¥ ã¸‚Ó‚‡ Á‡ ‰‡ÌËÏË
ÔÂÂÔËÒ¥‚

1989 51,6 52,4
52,1 53,0

1970 52,2 53,2
1959 54,5 56,0
1950 58,9
1931 54,5 55,7
1926 55,1
1921 54,7
1910 52,8
1900 53,1
1890 53,4
1880 52,7
1869 51,4
1857 51,3
1850 52,1
1841 51,9

Û ‚Ò¸ÓÏÛ
Ì‡ÒÂÎÂÌÌ¥

Û ‰ÓÓÒÎÓÏÛ
Ì‡ÒÂÎÂÌÌ¥

ÂÍÚ¥‚ ˜Ë ‰¥È, ‡ ÔÓ„‡Ï, flÍ¥ Ï‡˛Ú¸ „ÎË·ËÌÌËÈ ‚ÔÎË‚
Ì‡ ÓÁ‚ËÚÓÍ ÛÒ¸Ó„Ó Â∂¥ÓÌÛ. ëÚ‡ÚÂ„¥fl ÚÂËÚÓ¥‡Î¸-
ÌÓ„Ó ÔÓ„‡ÏÛ‚‡ÌÌfl ·‡ÁÛπÚ¸Òfl Ì‡ ˜¥ÚÍÓ ÓÁÓ·ÎÂ-
Ì¥È ÒËÒÚÂÏ¥ ˆ¥ÎÂÈ, ·Ó ÒÎ¥‰ Û‡ıÓ‚Û‚‡ÚË flÍ ¥ÌÚÂÂÒË
«ÁÌËÁÛ» Â∂¥ÓÌ¥‚, „ÓÏ‡‰ Û ÍÓÌÚÂÍÒÚ¥ ÒÔËflÌÌfl ÔÓÒ-
ÚÓÓ‚¥È ÂÙÂÍÚË‚ÌÓÒÚË, Ú‡Í ¥ ‰Óˆ¥Î¸Ì¥ÒÚ¸ ‚‡ıÛ‚‡ÌÌfl
Á‡„‡Î¸ÌÓÌ‡ˆ¥ÓÌ‡Î¸ÌËı Ô¥ÓËÚÂÚ¥‚ «Á„ÓË» flÍ ÒÔË-
flÌÌfl ÓÁ‚ËÚÍÛ Ì‡ˆ¥ÓÌ‡Î¸ÌÓª ÂÍÓÌÓÏ¥ÍË.

èÓ„‡ÏÛ‚‡ÌÌfl Ú‡ÍÓÊ ÔÂÂ‰·‡˜‡π ‚ËÁÌ‡˜ÂÌÌfl
‰¥È, ‚ËÍÓÌ‡‚ˆ¥‚, ‰ÊÂÂÎ Ù¥Ì‡ÌÒÛ‚‡ÌÌfl, ÏÓÌ¥ÚÓËÌ-
„Û, ‚Ë‡ıÛ‚‡ÌÌfl ÈÏÓ‚¥ÌËı ÔÓÁËÚË‚ÌËı Ú‡ ÌÂ„‡ÚË‚-
ÌËı ‚ÔÎË‚¥‚ Ì‡ ÒÓˆ¥Ó-ÂÍÓÌÓÏ¥˜ÌËÈ ÓÁ‚ËÚÓÍ Â∂¥ÓÌÛ
‚Á‡„‡Î¥ Ú‡ ‰Ó‚Í¥ÎÎfl, ÁÓÍÂÏ‡.

í‡ÍËÏ ˜ËÌÓÏ, ÔÓ„‡ÏÛ‚‡ÌÌfl – ˆÂ ˆ¥ÎÂÒÔflÏÓ-
‚‡ÌËÈ ÔÓˆÂÒ ÔÓÒÎ¥‰Ó‚ÌÓ„Ó ‚ËÍÓÌ‡ÌÌfl ÔÂ‚ÌËı ÍÓ-
Í¥‚ ‚¥‰ ‚ËÁÌ‡˜ÂÌÌfl ÏÂÚË ‰Ó ÔÓ‚ÌÓª Â‡Î¥Á‡ˆ¥ª ÔÓÂÍ-
ÚÛ, ̆ Ó Ú‡ÍÓÊ ÒÚ‚Ó˛π ÛÏÓ‚Ë ‰Îfl ·¥Î¸¯Óª ÔÓÁÓÓÒ-
ÚË ‰ÊÂÂÎ, ªı ÍÓÓ‰ËÌ‡ˆ¥ª Û ÔÓÒÚÓ¥ ¥ ˜‡Ò¥ Ú‡ ªı
ÏÓÌ¥ÚÓËÌ„Û.

äÓÌˆÂÌÚ‡ˆ¥fl, ‡‰Ëˆ¥ÓÌ‡Î¥ÁÏ. êÂ‡Î¥Á‡ˆ¥fl ÔËÌˆË-
Ô¥‚ ÍÓÌˆÂÌÚ‡ˆ¥ª Ú‡ ‡‰Ëˆ¥ÓÌ‡Î¥ÁÏÛ ÓÁÌ‡˜‡π, ˘Ó Ù¥-
Ì‡ÌÒÓ‚¥ ÂÒÛÒË, flÍ¥ Ì‡‰‡π Öë ÓÍÂÏËÏ ‰ÂÊ‡‚‡Ï-

˜ÎÂÌ‡Ï ˜Ë ÒÛ·’πÍÚ‡Ï ÚÂËÚÓ¥‡Î¸ÌÓ„Ó, Â∂¥ÓÌ‡Î¸-
ÌÓ„Ó ÓÁ‚ËÚÍÛ, Ï‡˛Ú¸ ·ÛÚË ‰ÓÔÓ‚ÌÂÌ¥ Á‡ ‡ıÛÌÓÍ
Ï¥ÒˆÂ‚Ëı ‰ÊÂÂÎ. èÓ ÒÛÚ¥, ˆ¥ ‰‚‡ ÔËÌˆËÔË Ï‡˛Ú¸
‚Á‡πÏÓ‰ÓÔÓ‚Ì˛˛˜ËÈ ı‡‡ÍÚÂ ¥ „ÓÎÓ‚ÌÓ˛ ÛÏÓ‚Ó˛
ÒÚ‡‚ÎflÚ¸ ÍÓÓÔÂÛ‚‡ÌÌfl Ú‡ ÂÙÂÍÚË‚ÌÂ ‚ËÍÓËÒÚ‡ÌÌfl
¥Ì¥ˆ¥‡ÚË‚; ÔÓ¯ÛÍ Ú‡ ÓÁ‚ËÚÓÍ ‚Î‡ÒÌËı ‰ÊÂÂÎ Ù¥-
Ì‡ÌÒÛ‚‡ÌÌfl ÔÓ„‡Ï Â∂¥ÓÌ‡Î¸ÌÓ„Ó ÓÁ‚ËÚÍÛ. á‡-
„‡Î¸ÌÓÔËÈÌflÚÓ, ˘Ó 50 ‚¥‰ÒÓÚ. ÚÓ„Ó ˜Ë ¥Ì¯Ó„Ó ÔÓ-
ÂÍÚÛ Ù¥Ì‡ÌÒÛπ ‰ÂÊ‡‚‡-˜ÎÂÌ Öë, ‡ ‚ÌÂÒÓÍ ‰ÂÔÂ-
ÒË‚ÌËı Â∂¥ÓÌ¥‚ ÒÚ‡ÌÓ‚ËÚ¸ Ï¥Ì¥ÏÛÏ 20 ‚¥‰Ò. éÚÊÂ,
‚ÂÒ¸ Úfl„‡ ‰Ó‰‡ÚÍÓ‚Ó„Ó Ù¥Ì‡ÌÒÛ‚‡ÌÌfl Îfl„‡π Ì‡ Ì‡-
ˆ¥ÓÌ‡Î¸Ì¥ ·˛‰ÊÂÚË. ÖÙÂÍÚË‚Ì‡ Â‡Î¥Á‡ˆ¥fl ÔËÌˆË-
Ô¥‚ ÍÓÌˆÂÌÚ‡ˆ¥ª Ú‡ ‡‰Ëˆ¥ÓÌ‡Î¥ÁÏÛ ‚ Â∂¥ÓÌ‡Î¸Ì¥È
ÔÓÎ¥ÚËˆ¥ Ö‚ÓÔÂÈÒ¸ÍÓ„Ó ëÓ˛ÁÛ Ï‡π ÔÓ‰‚¥ÈÌÛ ÏÂÚÛ,
˘Ó ÔÂÂ‰·‡˜‡π: ÔÓÒËÎÂÌÌfl Ú‡ ÍÓÌˆÂÌÚ‡ˆ¥˛ Ì‡fl‚-
ÌËı ÂÒÛÒ¥‚ Á‡‰Îfl ÒÔËflÌÌfl Â‡Î¥Á‡ˆ¥ª ‚ËÁÌ‡˜ÂÌËı
ˆ¥ÎÂÈ Â∂¥ÓÌ‡Î¸ÌÓ„Ó ÓÁ‚ËÚÍÛ; ‚Ëfl‚ÎÂÌÌfl Ú‡ÍËı ÚÂ-
ËÚÓ¥‡Î¸ÌËı Ó‰ËÌËˆ¸, flÍ¥ Ï‡˛Ú¸ Ó‰Ì‡ÍÓ‚¥ ̃ Ë ÔÓ‰¥·-
Ì¥ ÔÓ·ÎÂÏË (ÌËÁ¸ÍÛ ˜‡ÒÚÍÛ ‰ÓıÓ‰¥‚, ‚ÂÎËÍËÈ ¥‚ÂÌ¸
·ÂÁÓ·¥ÚÚfl ÚÓ˘Ó), ˘Ó ‚‡ÊÎË‚Ó ‰Îfl ÒÚ‚ÓÂÌÌfl ÒÚ‡-
ÚËÒÚË˜ÌÓª ·‡ÁË Ì‡È‚¥‰ÒÚ‡Î¥¯Ëı Â∂¥ÓÌ¥‚.

áÄÉÄãúçß ïÄêÄäíÖêàëíàäà
éÔËÚÛ‚‡ÌÌfl „ÓÏ‡‰Ò¸ÍÓª ‰ÛÏÍË ÏÂ¯Í‡Ìˆ¥‚ ã¸‚Ó-

‚‡, ÂÁÛÎ¸Ú‡ÚË flÍÓ„Ó ÏË ÔÓÔÓÌÛπÏÓ ‚‡¯¥È Û‚‡Á¥, ÔÓ-
‚Ó‰ËÎÓÒfl Ì‡ ÔÓ˜‡ÚÍÛ „Û‰Ìfl ÏËÌÛÎÓ„Ó ÓÍÛ Ì‡ Á‡-
ÏÓ‚ÎÂÌÌfl ßÌÒÚËÚÛÚÛ ÓÁ‚ËÚÍÛ Ï¥ÒÚ‡ ÒÓˆ¥ÓÎÓ„¥˜ÌÓ˛ „Û-
ÔÓ˛ Ô¥‰ ÍÂ¥‚ÌËˆÚ‚ÓÏ Å.çÂ‚ÂÎ˛Í‡. ÇË·¥Í‡ 500 ˜ÓÎÓ-
‚¥Í – ÂÔÂÁÂÌÚË‚Ì‡ Á‡ ÒÚ‡ÚÚ˛, ‚¥ÍÓÏ, ÓÒ‚¥ÚÓ˛ Ú‡ Ì‡ˆ¥Ó-
Ì‡Î¸Ì¥ÒÚ˛.

ëíÄíú
á‡ ‰‡ÌËÏË Ó·Î‡ÒÌÓ„Ó ÛÔ‡‚Î¥ÌÌfl ÒÚ‡ÚËÒÚËÍË Ì‡

ÔÓ˜‡ÚÓÍ 2000 ÓÍÛ Ê¥ÌÍË Û Ì‡ÒÂÎÂÌÌ¥ ã¸‚Ó‚‡ ÒÍÎ‡‰‡-
ÎË 51,8%, ‡ ÒÂÂ‰ ‰ÓÓÒÎÓ„Ó Ì‡ÒÂÎÂÌÌfl – 52,5% (‚
ÔÓ‚Â‰ÂÌÓÏÛ ÓÔËÚÛ‚‡ÌÌ¥ – 52,2%). ÇÍ‡Á‡Ì¥ ‚¥‰ÒÓÚÍË π
Ì‡ÈÌËÊ˜ËÏË Á‡ ÏËÌÛÎÂ ÒÚÓÎ¥ÚÚfl; ıÓ˜‡ ‚¥‰ÒÓÚÓÍ ıÎÓÔ-
ˆ¥‚ ÒÂÂ‰ ÌÓ‚ÓÌ‡Ó‰ÊÂÌËı ÛÔÓ‰Ó‚Ê ‚Ò¸Ó„Ó ̃ ‡ÒÛ ÔÓ-
‚Â‰ÂÌÌfl ÒÚ‡ÚËÒÚË˜ÌËı ÒÔÓÒÚÂÂÊÂÌ¸ Û ã¸‚Ó‚¥ ÍÓÎË-
‚‡‚Òfl ‚ ÏÂÊ‡ı 51-52%; ˜ÂÂÁ ·¥Î¸¯Û ÒÏÂÚÌ¥ÒÚ¸ ÏÛÊ-
˜ËÌ ¥Á Á·¥Î¸¯ÂÌÌflÏ ‚¥ÍÛ ‚¥‰ÒÓÚÓÍ Ê¥ÌÓÍ Û Ì‡ÒÂÎÂÌÌ¥
ÁÓÒÚ‡π.

АНДРІЙ САДОВИЙ
НАСЕЛЕННЯ
ЛЬВОВА
В ДЗЕРКАЛІ
ОПИТУВАННЯ
ГРОМАДСЬКОЇ
ДУМКИ
(ГРУДЕНЬ 2000 Р.)
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ÇIä
ìÔÓ‰Ó‚Ê ÏËÌÛÎÓ„Ó ÒÚÓÎ¥ÚÚfl Ì‡ÒÂÎÂÌÌfl ÒÚ‡¥¯‡ÎÓ

– ÁÏÂÌ¯Û‚‡Î‡Ò¸ ˜‡ÒÚÍ‡ ÏÂ¯Í‡Ìˆ¥‚ ÏÂÌ¯Â 30 ÓÍ¥‚,
Ì‡ÚÓÏ¥ÒÚ¸ ÔÓÒÚ¥ÈÌÓ Á·¥Î¸¯Û‚‡‚Òfl ‚¥‰ÒÓÚÓÍ ÏÂ¯Í‡Ìˆ¥‚,
ÒÚ‡¯Ëı 45 ÓÍ¥‚ ¥, ÁÓÍÂÏ‡, 60-Ë ÓÍ¥‚.

¥Í ‚Ò¸Ó„Ó 17-29.   30-45.   45-60.   ·¥Î¸¯Â 60.
2000 27,3 32,0     35,9           29,9     24,1
1989 25,5 17,3     32,0           27,5     16,6
1979 19,4 15,2     27,9           18,5     11,4
1970 13,6 8,2     18,7           13,1      8,8
1959 9,2 6,8     11,4            9,1      4,0
1931 6,9
1921 5,8

áÄÅìÑéÇÄ
48,2% Ì‡ÒÂÎÂÌÌfl ã¸‚Ó‚‡ Á„¥‰ÌÓ Á ÂÁÛÎ¸Ú‡Ú‡ÏË

ÓÔËÚÛ‚‡ÌÌfl ÊË‚Â ‚ ·Û‰ËÌÍ‡ı ÌÓ‚Óª Á‡·Û‰Ó‚Ë (‰Ó ÌËı
‚ ÓÔËÚÛ‚‡ÌÌ¥ ‚¥‰ÌÓÒËÎË ¥ Ú.Á‚. «ıÛ˘Ó‚ÍË» [ˆÂ„ÎflÌ¥ Ô’fl-
ÚËÔÓ‚ÂıÓ‚¥ ·Û‰ËÌÍË ÒÚ‡Ì‰‡ÚÌÓ„Ó ÔÎ‡ÌÛ‚‡ÌÌfl, ÒÔÓ-
Û‰ÊÂÌ¥ Û 60-ı ÓÍ‡ı Û ‡ÏÍ‡ı Á‡ÔÓÔÓÌÓ‚‡ÌÓ„Ó
å.ïÛ˘Ó‚ËÏ ÔÎ‡ÌÛ ‚Ë¥¯ÂÌÌfl ÔÓ·ÎÂÏË ·‡ÍÛ ÊËÚ-
Î‡. – èËÏ. Â‰.]), 11,4% – ‚ ÓÒÓ·ÌflÍ‡ı.

åÄíÖêIÄãúçàâ ëíÄç (ëìÅ’∏äíàÇçé)
ëÛ·’πÍÚË‚Ì‡ Óˆ¥ÌÍ‡ Ï‡ÚÂ¥‡Î¸ÌÓ„Ó ÒÚ‡ÌÛ ÔÓÍ‡Á‡Î‡,

˘Ó 2/3 Ì‡ÒÂÎÂÌÌfl Óˆ¥Ì˛π ÈÓ„Ó flÍ ÌËÁ¸ÍËÈ, 31% – flÍ
ÒÂÂ‰Ì¥È ¥ ÎË¯Â ·¥Îfl Ô¥‚ÚÓ‡ ‚¥‰ÒÓÚÍ‡ – flÍ ‚ËÒÓÍËÈ.

ÑÂ˘Ó ‰ÂÒÛ·’πÍÚËÁÓ‚‡Ì¥¯Û Óˆ¥ÌÍÛ ÏÓÊÌ‡ Ì‡‚ÂÒÚË,
‡Ì‡Î¥ÁÛ˛˜Ë ‚¥‰ÔÓ‚¥‰¥ Ì‡ Á‡ÔËÚ‡ÌÌfl ÔÓ ÓÁÏ¥ ˜‡ÒÚÍË

ÇàëçéÇäà
è¥‰ÒÛÏÓ‚Û˛˜Ë ‚Ë˘ÂÁ‡ÁÌ‡˜ÂÌÂ, ÏÓÊÌ‡ ÒÚ‚Â‰ÊÛ-

‚‡ÚË, ̆ Ó ÒÚÛÍÚÛÌ‡ Ô¥‰ÚËÏÍ‡, flÍÛ Á‡·ÂÁÔÂ˜Ûπ Öë,
¥ ‚ ˆ¸ÓÏÛ ÍÓÌÚÂÍÒÚ¥ Â∂¥ÓÌ‡Î¸Ì‡ ÔÓÎ¥ÚËÍ‡ Ö‚ÓÔÂÈ-
Ò¸ÍÓ„Ó ëÓ˛ÁÛ ‰Ó 1990-ı ÓÍ¥‚ XX ÒÚÓÎ¥ÚÚfl ‰ÓÒfl„ÎË
Ò‡ÏÓÒÚ¥ÈÌÓÒÚË. Ç ÚÓÈ ÊÂ ˜‡Ò Öë ÔÓ‰ÂÏÓÌÒÚÛ‚‡‚
Ò‚Ó˛ Á‰‡ÚÌ¥ÒÚ¸ ‰ÓÒfl„‡ÚË ÍÓÌÒÂÌÒÛÒÛ, flÍËÈ ‰‡π ‡‰ÂÍ-
‚‡ÚÌÛ ÍÓÏÔÂÌÒ‡ˆ¥˛ ¥ÌÚÂÂÒ‡Ï Û˜‡ÒÌËÍ¥‚, ÔÓ ˘Ó,
ÁÓÍÂÏ‡, Ò‚¥‰˜ËÚ¸ ¥ «Ä∂ÂÌ‰‡-2000». ì 1999 Óˆ¥
ÒÚÛÍÚÛÌ‡ ‰ÓÔÓÏÓ„‡ ÒÚ‡ÌÓ‚ËÎ‡ ÔÓÌ‡‰ 30 Ï¥Î¸ÈÓ-
Ì¥‚ ÂÍ˛, ÚË ̃ ‚ÂÚ¥ Á flÍËı ÓÚËÏ‡ÎË ‰ÂÔÂÒË‚Ì¥ Â-
∂¥ÓÌË Ö‚ÓÔÂÈÒ¸ÍÓ„Ó ëÓ˛ÁÛ.

ëÛÚ¸ ‡‰‡ÔÚ‡ˆ¥ª Â‚ÓÔÂÈÒ¸ÍÓª Â∂¥ÓÌ‡Î¸ÌÓª ÔÓÎ¥-
ÚËÍË ‰Îfl ìÍ‡ªÌË ‚ËÁÌ‡˜‡πÚ¸Òfl Û ˜¥ÚÍÓÏÛ Á‡ÒÚÓÒÛ-
‚‡ÌÌ¥ „ÓÎÓ‚ÌËı ÔËÌˆËÔ¥‚ ˆ¥πª ÔÓÎ¥ÚËÍË Ö‚ÓÒÓ˛ÁÛ.
ì Á‚’flÁÍÛ Á ̂ ËÏ ‚‡ÊÎË‚Ó„Ó ÁÌ‡˜ÂÌÌfl Ì‡·Û‚‡π ÌÂÓ·-
ı¥‰Ì¥ÒÚ¸ ÓÁÓ·ÍË Ì‡ÛÍÓ‚Ó Ó·∂ÛÌÚÓ‚‡ÌÓª äÓÏÔÎÂÍ-
ÒÌÓª ‰ÂÊ‡‚ÌÓª Â∂¥ÓÌ‡Î¸ÌÓª ÔÓÎ¥ÚËÍË ìÍ‡ªÌË (˘Ó
ÛÒÍÎ‡‰Ì˛πÚ¸Òfl ÒÔÂˆËÙ¥ÍÓ˛ ÚÂËÚÓ¥‡Î¸ÌÓ-‡‰Ï¥Ì¥Ò-
Ú‡ÚË‚ÌÓ„Ó ÛÒÚÓ˛, ÂÍÓÌÓÏ¥˜ÌÓ˛ ÍËÁÓ˛ Ú‡ ‚¥‰-
Ï¥ÌÌËÏË ∂ÂÓ„‡Ù¥˜ÌËÏË, ÂÍÓÌÓÏ¥˜ÌËÏË, ÔÓÒÚÓÓ-
‚ËÏË, ¥ÒÚÓË˜ÌËÏË ÓÁÌ‡Í‡ÏË). ÄÎÂ, Ô‡ˆ˛˛˜Ë Ì‡‰

ÍÓÌˆÂÔˆ¥π˛, Ì‡Ï ÌÂ ‚‡ÚÓ ˜Â„Ó‚ËÈ ‡Á ‚ËÌ‡ıÓ‰Ë-
ÚË ‚ÂÎÓÒËÔÂ‰, ·Ó Â∂¥ÓÌ‡Î¸Ì‡ ÔÓÎ¥ÚËÍ‡ Ì‡‚¥Ú¸ ‚ ‰Â-
Ê‡‚‡ı ñëÖ ÓÁÓ·ÎflπÚ¸Òfl ¥ ‚ÔÓ‚‡‰ÊÛπÚ¸Òfl Á„¥‰ÌÓ
Á ÍËÚÂ¥flÏË Ö‚ÓÔÂÈÒ¸ÍÓ„Ó ëÓ˛ÁÛ. ìÚ¥Ï, ˆÂ ÌÂ ÓÁ-
Ì‡˜‡π ÔÓ‚ÌÓª ¥ÏÔÎ¥Í‡ˆ¥ª ÒÚÛÍÚÛË ˆ¥πª ÔÓÎ¥ÚËÍË Ì‡
‰ÂÊ‡‚Ë ñëÖ Ú‡ ìÍ‡ªÌÛ, ‡‰ÊÂ ÓÒÚ‡ÌÌ¥ ¥ÒÚÓÚÌÓ ‚¥‰-
¥ÁÌfl˛Ú¸Òfl Á‡ ÔÓÒÚÓÓ‚ËÏË ¥ ÓÒÓ·ÎË‚Ó – Á‡ ÂÍÓ-
ÌÓÏ¥˜ÌËÏË ÓÁÌ‡Í‡ÏË.

äÓÌˆÂÔÚÛ‡Î¸Ì‡ ÓÁÓ·Í‡ Â‚ÓÂ∂¥ÓÌ‡Î¸ÌÓª ÔÓ-
Î¥ÚËÍË ‚ Ì‡¯¥È Í‡ªÌ¥ π Â‡Î¸ÌÓ˛ ÛÏÓ‚Ó˛ Ú‡ Ó·’πÍ-
ÚË‚ÌÓ˛ ÌÂÓ·ı¥‰Ì¥ÒÚ˛, Á‚‡Ê‡˛˜Ë Ì‡ ‡ÍÚË‚ÌÛ Û˜‡ÒÚ¸
ìÍ‡ªÌË ‚ Â‚ÓÔÂÈÒ¸ÍÓÏÛ Â∂¥ÓÌ‡Î¸ÌÓÏÛ ÒÔ¥‚Ó·¥Ú-
ÌËˆÚ‚¥ Û XXI ÒÚÓÎ¥ÚÚ¥.

ÇË‚˜ÂÌÌfl ‰ÓÒ‚¥‰Û ‚Á‡πÏÓ‰¥ª Â‚ÓÔÂÈÒ¸ÍËı ÔÓÎ¥-
ÚË˜ÌËı, ‚Î‡‰ÌËı ¥ÌÒÚËÚÛÚ¥‚ π ‚‡ÊÎË‚Ó˛ ÛÏÓ‚Ó˛ Á
ÚÓ˜ÍË ÁÓÛ ‚ËÓ·ÎÂÌÌfl Ú‡ ‚ÔÓ‚‡‰ÊÂÌÌfl π‰ËÌÓª
ÏÂÚÓ‰ËÍË, ÓÔÚËÏ‡Î¸ÌÓª ÒÚÛÍÚÛË Ò‚Óπ¥‰ÌËı Â„Û-
ÎflÚÓ¥‚ Â∂¥ÓÌ‡Î¸ÌËı Ú‡ ‰ÂÊ‡‚ÌËı ‚Á‡πÏÓ‚¥‰ÌÓÒËÌ
– flÍ ÔÓ¯ÛÍÛ ÍÓÏÔÓÏ¥Ò¥‚ Ï¥Ê ÎÓÍ‡Î¸ÌËÏË Ú‡ Á‡„‡Î¸-
ÌËÏË ¥ÌÚÂÂÒ‡ÏË ‚ ìÍ‡ªÌ¥. á ÚÓ˜ÍË ÁÓÛ ¥ÌÒÚËÚÛ‡Î¥-
Á‡ˆ¥ª ÒËÒÚÂÏË Â∂¥ÓÌ‡Î¸ÌÓª ÔÓÎ¥ÚËÍË Ö‚ÓÔÂÈÒ¸ÍÓ„Ó
ëÓ˛ÁÛ ‚ ìÍ‡ªÌ¥ ÚÂ·‡ ‚‡ıÓ‚Û‚‡ÚË ¥ÌÍÂÏÂÌÚÌ¥ÒÚ¸

ЄВА КІШ
РЕ¢ІОНАЛЬНА

ПОЛІТИКА
ЕВРОПЕЙСЬКОГО

СОЮЗУ:
СТРАТЕГІЧНІ

ІМПЕРАТИВИ
ДЛЯ УКРАЇНИ

1989. 1979. 1970. 1959. 1931.

17-29 30 32 36 35 39 41
30-45 30 30 30 34 33 31
46-60 24 22 21 20 19 18
60- 15 16 13 11 9 9

éÔËÚÛ‚‡ÌÌfl

éëÇIíÄ
ç‡ÒÂÎÂÌÌfl ã¸‚Ó‚‡ Á‡ ÓÒ‚¥ÚÓ˛ ÓÁÔÓ‰¥ÎflπÚ¸Òfl Ì‡-

ÒÚÛÔÌËÏ ˜ËÌÓÏ:
ëÂÂ‰Ìfl (‚ Ú.˜. ÌÂÁ‡ÍiÌ˜ÂÌ‡) 45,7%
ëÂÂ‰Ìfl ÒÔÂˆi‡Î¸Ì‡ 27,0%
ÇË˘‡ (‚ ÚÓÏÛ ˜ËÒÎi ÌÂÁ‡ÍiÌ˜ÂÌ‡) 27,3%

ñ¥Í‡‚Ó ÔÓÒÚÂÊËÚË ÁÏ¥ÌÛ ̃ ‡ÒÚÍË ÏÂ¯Í‡Ìˆ¥‚ Ï¥ÒÚ‡ Á
‚Ë˘Ó˛ ÓÒ‚¥ÚÓ˛ Á‡ ¥ÁÌËÏË ‚¥ÍÓ‚ËÏË „ÛÔ‡ÏË ÔÓÚfl-
„ÓÏ ÓÒÚ‡ÌÌ¥ı 40 ÓÍ¥‚:
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‚Òiı ‰ÓıÓ‰i‚ ÒiÏ’ª, ˘Ó È‰Â Ì‡ ı‡˜Û‚‡ÌÌfl. ì ÚËı ÊÂ
‰‚Óı ÚÂÚËÌ Ì‡ ı‡˜Û‚‡ÌÌfl È‰ÛÚ¸ Ï‡ÈÊÂ ‚Ò¥ ‰ÓıÓ‰Ë;
Û 27,8% – ÔË·ÎËÁÌÓ ÔÓÎÓ‚ËÌ‡ ¥ Û 6% – ÏÂÌ¯Â ̃ ‚ÂÚ¥
‰ÓıÓ‰¥‚.

ÑÎfl 30 ‚¥‰ÒÓÚÍ¥‚ ÏÂ¯Í‡Ìˆ¥‚ Ï¥ÒÚ‡ ‰Ó‰‡ÚÍÓ‚¥ (ÍiÏ
ÚËı, ˘Ó ‰‡π ÓÒÌÓ‚ÌËÈ i‰ Á‡ÌflÚ¸) Á‡ÒÓ·Ë ¥ÒÌÛ‚‡ÌÌfl
‰‡π ÓÒÓ·ËÒÚÂ Ô¥‰ÒÓ·ÌÂ „ÓÒÔÓ‰‡ÒÚ‚Ó; 16% – ‰ÓÔÓÏÓ-
„‡ Ó‰Ë˜¥‚, ˘Â 11% – ÒÓˆ¥‡Î¸Ì‡ ‰ÓÔÓÏÓ„‡. Ç ¥ÁÌËı
‚¥ÍÓ‚Ëı „ÛÔ‡ı ̂ ¥ ‚¥‰ÒÓÚÍË ¥ÁÌ¥ – ÏÓÎÓ‰¯¥ ‚¥ÍÓÏ ÏÂÌ-
¯Â Á‡ÈÏ‡˛Ú¸Òfl Ô¥‰ÒÓ·ÌËÏ „ÓÒÔÓ‰‡ÒÚ‚ÓÏ ¥ ÍÓËÒÚ‡-
˛Ú¸ Á ÒÓˆ¥‡Î¸ÌÓª ‰ÓÔÓÏÓ„Ë, flÍÛ, ÁÂ¯ÚÓ˛, ªÏ Á‡Ï¥Ìflπ
‰ÓÔÓÏÓ„‡ Ó‰Ë˜¥‚ (Û %):

45% Ì‡ÒÂÎÂÌÌfl ã¸‚Ó‚‡ π ‚¥ÌËÏË ìÉäñ, 31% ‚‚‡-
Ê‡˛Ú¸ ÒÂ·Â Ô‡‚ÓÒÎ‡‚ÌËÏË ìèñ äËª‚Ò¸ÍÓ„Ó Ô‡Ú¥‡-
ı‡ÚÛ, 3% – åÓÒÍÓ‚Ò¸ÍÓ„Ó Ô‡Ú¥‡ı‡ÚÛ, 5% ¥‰ÂÌÚËÙ¥-
ÍÛ˛Ú¸ ÒÂ·Â Á ìÍ‡ªÌÒ¸ÍÓ˛ ‡‚ÚÓÍÂÙ‡Î¸ÌÓ˛ Ô‡‚ÓÒÎ‡‚-
ÌÓ˛ ˆÂÍ‚Ó˛, ˘Â 3% – Á ¥Ì¯ËÏË ıËÒÚËflÌÒ¸ÍËÏË
ÂÎ¥„¥flÏË. çÂ‚¥Û˛˜ËÏË (‡ÚÂªÒÚ‡ÏË) Ì‡Á‚‡ÎÓ ÒÂ·Â ÏÂÌ-
¯Â ÔÓÎÓ‚ËÌË ‚¥‰ÒÓÚÍ‡ ÓÔËÚ‡ÌËı, Ì‡ÚÓÏ¥ÒÚ¸ 12% ÌÂ
ÁÏÓ„ÎË ‚¥‰ÔÓ‚¥ÒÚË Ì‡ Á‡ÔËÚ‡ÌÌfl ÔÓ ÍÓÌÙÂÒ¥ÈÌÛ ÔË-
Ì‡ÎÂÊÌ¥ÒÚ¸.

ï‡‡ÍÚÂÌÓ, ˘Ó ÒÂÂ‰ Ô‡ÍÚËÍÛ˛˜Ëı ıËÒÚËflÌ –
ÚËı, ıÚÓ ·ÂÂ Û˜‡ÒÚ¸ Û ·Ó„ÓÒÎÛÊ¥ÌÌflı ıÓ˜‡ · ‡Á ‚
ÚËÊ‰ÂÌ¸, ̃ ‡ÒÚÍ‡ „ÂÍÓ-Í‡ÚÓÎËÍ¥‚ ÒÛÚÚπ‚Ó ‚Ë˘‡ – 70%,
Ô‡‚ÓÒÎ‡‚ÌËı ìèñ äè – 15%, ìèñ åè – 2%, ìÄèñ
– 3%. íÓ·ÚÓ Á‡ Û˜‡ÒÚ˛ Û ·Ó„ÓÒÎÛÊ¥ÌÌ¥ ‚¥Û˛˜¥ ¥ÁÌËı
ÍÓÌÙÂÒ¥È ÓÁÔÓ‰¥Îfl˛Ú¸Òfl Ú‡ÍËÏ ˜ËÌÓÏ (Û %):

ôÓÚËÊÌfl ¥ ˜‡ÒÚ¥¯Â 46 15 18 21 5
í¥Î¸ÍË Ì‡ ‚ÂÎËÍ¥ Ò‚flÚ‡ 48 56 35 50 30
í¥Î¸ÍË ‰Îfl Û˜‡ÒÚË
‚ Ó·fl‰‡ı ıÂÒÚËÌ,
‚ÂÒ¥ÎÎfl, ÔÓıÓÓÌ ÚÓ˘Ó 3 18 24 13 7
çÂ ‚¥‰‚¥‰Ûπ 2 10 18 17 49

    ìÉäñ    ìèñäè    ìèñåè   ìÄèñ äÓÌÙÂÒ¥ÈÌÓ
ÌÂ ‚ËÁÌ‡˜ÂÌ¥

АНДРІЙ САДОВИЙ
НАСЕЛЕННЯ
ЛЬВОВА
В ДЗЕРКАЛІ
ОПИТУВАННЯ
ГРОМАДСЬКОЇ
ДУМКИ
(ГРУДЕНЬ 2000 Р.)

17-29. 30-45. 45-60.  ·¥Î¸¯Â 60.

èi‰ÒÓ·ÌÂ „ÓÒÔÓ‰‡ÒÚ‚Ó  25  30  36    31
ëÓˆi‡Î¸Ìi ‰ÓÔÓÏÓ„Ë   8  11  13    15
ÑÓÔÓÏÓ„‡ Ó‰Ë˜i‚   31  15  5    3
êiÁÌÓÏ‡ÌiÚÌi ÔËÓ·iÚÍË  6  9  6    3

ˆ¸Ó„Ó ÔÓˆÂÒÛ, ‡‰ÊÂ ‚¥Ì ÚË‚‡ÚËÏÂ ‰ÂÒflÚÍË ÓÍ¥‚,
Ú‡ÌÒÙÓÏÛ˛˜Ë ÒÚ‡¥-ÌÓ‚¥ ¥ÌÒÚËÚÛˆ¥ª Â∂¥ÓÌ‡Î¸ÌÓª
Ú‡ ˆÂÌÚ‡Î¸ÌÓª ‚Î‡‰Ë.

éÚÊÂ, ‚Í‡È ÌÂÓ·ı¥‰ÌÓ ÒÚ‚ÓËÚË „ÌÛ˜ÍÛ Ú‡ ÒÚ¥È-
ÍÛ ÒËÒÚÂÏÛ ‚Â„ÛÎ˛‚‡ÌÌfl ÎÓÍ‡Î¸ÌËı Ú‡ Á‡„‡Î¸ÌËı
¥ÌÚÂÂÒ¥‚, ¯ÎflıÓÏ:

• ÂÙÓÏË ‡‰Ï¥Ì¥ÒÚ‡ÚË‚ÌÓ-ÚÂËÚÓ¥‡Î¸ÌÓ„Ó ÛÒ-
ÚÓ˛ ‰ÂÊ‡‚Ë;

• ‚ËÁÌ‡˜ÂÌÌfl ¥π‡ı¥ª, ÒÚ‡ÚÛÒÛ Â∂¥ÓÌ¥‚ Á‡ ÌÓ-
Ï‡ÏË Â‚ÓÔÂÈÒ¸ÍÓ„Ó Ï¥ÊÌ‡Ó‰ÌÓ„Ó Ô‡‚‡;

• ÙÓÏÛ‚‡ÌÌfl ¥π‡ı¥ª Ó„‡Ì¥‚ Â∂¥ÓÌ‡Î¸ÌÓ„Ó Ò‡-
ÏÓ‚fl‰Û‚‡ÌÌfl Á Û‡ıÛ‚‡ÌÌflÏ Â∂¥ÓÌ‡Î¸ÌÓª ÒÔÂˆË-
Ù¥ÍË (‚ËÍÓËÒÚ‡ÌÌfl „ÓÎÓ‚ÌËı ÔËÌˆËÔ¥‚ Ú‡ÍËı ‚ËÁ-
Ì‡˜ÌËı ‰ÓÍÛÏÂÌÚ¥‚, flÍ Ö‚ÓÔÂÈÒ¸Í‡ ï‡Ú¥fl Ï¥ÒˆÂ‚Ó-
„Ó Ò‡ÏÓ‚fl‰Û‚‡ÌÌfl, ï‡Ú¥fl äÓÌ„ÂÒÛ Ï¥ÒˆÂ‚Ëı ¥ Â-
∂¥ÓÌ‡Î¸ÌËı ‚Î‡‰ Ö‚ÓÔË);

•  ‚ËÓ·ÎÂÌÌfl ‚Î‡ÒÌÂ ÏÂı‡Ì¥ÁÏÛ ‰¥ª ¥ÌÒÚËÚÛÚ¥‚ Ì‡
Ï¥ÒˆÂ‚ÓÏÛ Ú‡ Â∂¥ÓÌ‡Î¸ÌÓÏÛ ¥‚Ìflı Ú‡ ÒÔÓÒÓ·¥‚
ÍÓÌÚÓÎ˛ Á‡ ÌËÏË.

ÖÍÓÌÓÏ¥˜ÌÂ Ó·’π‰Ì‡ÌÌfl Ö‚ÓÔË, ‡ Ú‡ÍÓÊ ÔÓÎ¥-
ÚË˜Ì‡ ¥ÌÚÂ∂‡ˆ¥fl ‰ÂÊ‡‚ Ö‚ÓÔÂÈÒ¸ÍÓ„Ó ÍÓÌÚËÌÂÌÚÛ
Á‡ÁÌ‡π ¯‚Ë‰ÍËı ÁÏ¥Ì ¥, ÔÓ ÒÛÚ¥, π ‚ÂÎ¥ÌÌflÏ ˜‡ÒÛ, ‚¥-

‰Ó·‡Ê‡π ÁÓÒÚ‡˛˜Û ÔÓÚÂ·Û ÔÓÎ¥ÚËÍË Ó·’π‰Ì‡ÌÌfl
‰ÂÊ‡‚ ÍÓÌÚËÌÂÌÚÛ ‚ ÍÓÌÚÂÍÒÚ¥ Â‡Î¥Á‡ˆ¥ª π‚ÓÂ∂¥-
ÓÌ‡Î¸ÌÓª ÔÓÎ¥ÚËÍË Á ÏÂÚÓ˛ ÁÏÂÌ¯ÂÌÌfl ‰ËÒÔÓÔÓ-
ˆ¥È Û ÓÁ‚ËÚÍÛ Â∂¥ÓÌ¥‚ Ú‡ ÒÔËflÌÌfl ÒÚ‡·¥Î¸ÌÓÒÚË ‚
¥ÁÌËı ‚ËÏ¥‡ı Û ¥ÁÌÓÏ‡Ì¥ÚÌ¥È Ö‚ÓÔ¥.

á Ó„Îfl‰Û Ì‡ ÁÏ¥ÌÛ ∂ÂÓÔÓÎ¥ÚË˜ÌËı Ú‡ ∂ÂÓÂÍÓÌÓÏ¥˜-
ÌËı Ó·ÒÚ‡‚ËÌ Ì‡ ÍÓÌÚËÌÂÌÚ¥, ̆ Ó ‚ÔÎË‚‡˛Ú¸ Ì‡ Â∂¥-
ÓÌ‡Î¸ÌËÈ ÓÁ‚ËÚÓÍ, ‰ÂÊ‡‚Ë Ö‚ÓÔË ÔËÒÚÓÒÓ‚Û-
˛Ú¸Òfl ‰Ó ÌÓ‚Ó„Ó ÒÚ‡ÚÂ„¥˜ÌÓ„Ó ÒÂÂ‰Ó‚Ë˘‡, flÍÂ ‚ÊÂ
ÙÓÏÛπÚ¸Òfl ‚Ì‡ÒÎ¥‰ÓÍ flÍ ÂÙÓÏË Öë, Ú‡Í ¥ ÔÓ‚Â-
‰ÂÌÌfl ÔÓÎ¥ÚËÍË ÓÁ¯ËÂÌÌfl Ì‡ ëı¥‰ Û ÍÓÌÚÂÍÒÚ¥
ÓÁ‚ËÚÍÛ ¥‰Âª Ö‚ÓÔË ÌÂ Ú¥Î¸ÍË Û ∂ÂÓ„‡Ù¥˜ÌÓÏÛ,
ÔÓÎ¥ÚË˜ÌÓÏÛ ˜Ë ÂÍÓÌÓÏ¥˜ÌÓÏÛ ‚ËÏ¥‡ı, ‡ ÔÂÂ‰ÛÒ¥Ï
flÍ ‚¥Î¸ÌÓ„Ó Ú‡ ¥ÁÌÓÏ‡Ì¥ÚÌÓ„Ó Â‚ÓÔÂÈÒ¸ÍÓ„Ó ÍÛÎ¸-
ÚÛÌÓ„Ó ÔÓÒÚÓÛ. éÚÊÂ, ˜‡ÒÚÍÓ‚‡ ÏÓ‰ËÙ¥Í‡ˆ¥fl Â‚-
ÓÂ∂¥ÓÌ‡Î¸ÌÓª ÔÓÎ¥ÚËÍË ‚¥‰ÍË‚‡π ÌÓ‚¥ ÙÓÏË ‚ÒÂ-
ÓıÓÔÎ˛˛˜Óª ÍÓÓ‰ËÌ‡ˆ¥ª Â‚ÓÔÂÈÒ¸ÍËı Â∂¥ÓÌ¥‚,
ÔÓÒËÎ˛π ªı ÓÎ¸ Û Â‡Î¥Á‡ˆ¥ª ‡‰ÂÍ‚‡ÚÌÓª Ï¥ÊÌ‡Ó‰-
ÌÓª ÔÓÎ¥ÚËÍË Ì‡ Â∂¥ÓÌ‡Î¸ÌÓÏÛ ¥‚Ì¥.

çÄñIéçÄãúçIëíú íÄ äéçîÖëIü
á‡ ‰‡ÌËÏË ÓÔËÚÛ‚‡ÌÌfl 85 ‚¥‰ÒÓÚÍ¥‚ ÏÂ¯Í‡Ìˆ¥‚ Ï¥ÒÚ‡

π ÛÍ‡ªÌˆflÏË, 12% – ÓÒ¥flÌ‡ÏË; 79% ÔÓÒÎÛ„Ó‚ÛπÚ¸Òfl
‚ ÔË‚‡ÚÌÓÏÛ ÒÔ¥ÎÍÛ‚‡ÌÌ¥ ÛÍ‡ªÌÒ¸ÍÓ˛ ÏÓ‚Ó˛, 20% –
ÓÒ¥ÈÒ¸ÍÓ˛.
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èéïéÑÜÖççü
56% Î¸‚¥‚’flÌ ÊË‚ÛÚ¸ ÚÛÚ Á Ì‡Ó‰ÊÂÌÌfl, 19% –

Ì‡Ó‰ËÎËÒfl ‚ É‡ÎË˜ËÌ¥ (Ò˛‰Ë ÏÓÊÌ‡ ‰Ó‰‡ÚË ˘Â 2%
ÂÒÔÓÌ‰ÂÌÚ¥‚, flÍ¥ π ÔÂÂÒÂÎÂÌˆflÏË Á èÓÎ¸˘¥, ÚÓ·ÚÓ Á
Ú¥πª Ê É‡ÎË˜ËÌË, Ú¥Î¸ÍË Á ÚÂËÚÓ¥ª, ˘Ó ÚÂÔÂ ‚¥‰¥È¯Î‡
‰Ó èÓÎ¸˘¥), ̆ Â 3% ÔÓıÓ‰ËÚ¸ ¥Á ¥Ì¯Ëı Ó·Î‡ÒÚÂÈ á‡ı¥‰-
ÌÓª ìÍ‡ªÌË, ‡ Á Â¯ÚË Â∂¥ÓÌ¥‚ ìÍ‡ªÌË – 11%. 4%
ÏÂ¯Í‡Ìˆ¥‚ ã¸‚Ó‚‡ Ì‡Ó‰ËÎÓÒfl ‚ êÓÒ¥ª, ˘Â 3% – ¥Ì-
¯Ëı ÂÒÔÛ·Î¥Í‡ı ÍÓÎË¯Ì¸Ó„Ó ëëëê.

íÂËÚÓ¥‡Î¸ÌËÈ ÓÁÔÓ‰¥Î Î¸‚¥‚Ò¸ÍËı Ï¥∂‡ÌÚ¥‚ Á‡
‚¥ÍÓ‚ËÏË „ÛÔ‡ÏË ÔÓ‰‡ÌÓ Û Ú‡·ÎËˆ¥:

üÍ ·‡˜ËÏÓ, ¥Á ÁÏÂÌ¯ÂÌÌflÏ ‚¥ÍÛ ˜‡ÒÚÍ‡ ‚Ëı¥‰ˆ¥‚ ¥Á
á‡ı¥‰ÌÓª ìÍ‡ªÌË ‚ Ì‡ÒÂÎÂÌÌ¥ ã¸‚Ó‚‡ ÁÓÒÚ‡π, ‰ÓÒfl„‡-
˛˜Ë Ï‡ÍÒËÏÛÏÛ Ì‡ ¥‚Ì¥ 72% Û ‚¥ÍÓ‚ÓÏÛ ¥ÌÚÂ‚‡Î¥ 1955-
1970 ÓÍ¥‚ Ì‡Ó‰ÊÂÌÌfl – Á‡ ‡ıÛÌÓÍ Á·¥Î¸¯ÂÌÌfl ˜‡Ò-
ÚÍË ÔË·ÛÎËı ¥Á „‡ÎËˆ¸ÍËı Ò¥Î; Ì‡ ˆÂÈ ‚¥ÍÓ‚ËÈ ¥ÌÚÂ-
‚‡Î ÔËÔ‡‰‡π Ï¥Ì¥ÏÛÏ ‚Ëı¥‰ˆ¥‚ Á ÌÂ„‡ÎËˆ¸ÍËı Ó·Î‡Ò-
ÚÂÈ ìÍ‡ªÌË – flÍ Á‡ı¥‰ÌËı, Ú‡Í ¥ Òı¥‰ÌËı. ëÂÂ‰ Î¸‚¥‚’flÌ,
ÒÚ‡¯Ëı 60 ÓÍ¥‚, ‰Ó‚ÓÎ¥ ‚ËÒÓÍ‡ ˜‡ÒÚÍ‡ ÔÂÂÒÂÎÂÌˆ¥‚,
ÒÂÂ‰ flÍËı, ÁÓÁÛÏ¥ÎÓ, ÏÓÎÓ‰¯Ëı 50 ÓÍ¥‚ ÌÂÏ‡π.

á‡ ÔË˜ËÌ‡ÏË ÔÂÂªÁ‰Û ‰Ó ã¸‚Ó‚‡ ÏÂ¯Í‡Ìˆ¥ ÓÁ-
‰¥ÎËÎËÒfl Ì‡ ÚË ÔË·ÎËÁÌÓ ¥‚Ì¥ „ÛÔË – ÔË·ÛÚÚfl Ì‡
Ó·ÓÚÛ (29%), Ì‡ Ì‡‚˜‡ÌÌfl (27%) Ú‡ ‡ÁÓÏ Á Ó‰Ë-
ÌÓ˛ ˜Ë ‰Ó Ó‰ËÌË (26%) Ú‡ ˜ÂÚ‚ÂÚÛ ÒÛÚÚπ‚Ó ÏÂÌ¯Û
(11%) – Ó‰ÛÊÂÌÌfl.

ÄÌ‡Î¥ÁÛ˛˜Ë ÒÚÛÍÚÛÛ ÔË˜ËÌ Ï¥∂‡ˆ¥ª ‰Ó ã¸‚Ó‚‡,
‚‡ÚÓ ‚¥‰ÁÌ‡˜ËÚË ÁÌ‡˜ÌÂ ÒÍÓÓ˜ÂÌÌfl ˜‡ÒÚÍË ÚËı, ıÚÓ
ÔË·Û‚ ‰Ó ã¸‚Ó‚‡ Ì‡ Ó·ÓÚÛ, ÒÂÂ‰ ÏÓÎÓ‰¯Óª ‚¥ÍÓ‚Óª
Í‡ÚÂ„Ó¥ª.

Å‡Ú¸ÍË 33% Î¸‚¥‚’flÌ ÚÂÊ Ì‡Ó‰ËÎËÒfl Û ã¸‚Ó‚¥, 31%
– ‚ Ï¥ÒÚ‡ı (16%) Ú‡ ÒÂÎ‡ı (15%) É‡ÎË˜ËÌË, 7% – ‚
Ï¥ÒÚ‡ı (4%) Ú‡ ÒÂÎ‡ı (3%) ¥Ì¯Ëı Ó·Î‡ÒÚÂÈ á‡ı¥‰ÌÓª
ìÍ‡ªÌË, 16% – Â¯ÚË Ó·Î‡ÒÚÂÈ ìÍ‡ªÌË, 9% – ¥Ì¯Ëı
ÂÒÔÛ·Î¥Í ÍÓÎË¯Ì¸Ó„Ó ëëëê (‚ Ú.˜. Á êÓÒ¥ª – 5%).
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ЄВА КІШ
РЕ¢ІОНАЛЬНА

ПОЛІТИКА
ЕВРОПЕЙСЬКОГО

СОЮЗУ:
СТРАТЕГІЧНІ

ІМПЕРАТИВИ
ДЛЯ УКРАЇНИ

á‚i‰ÍË ÔËªı‡ÎËá‚i‰ÍË ÔËªı‡ÎËá‚i‰ÍË ÔËªı‡ÎËá‚i‰ÍË ÔËªı‡ÎËá‚i‰ÍË ÔËªı‡ÎË ÇÒ¸Ó„Ó 17-29   30-45   46-60  ÒÚ‡¯Â 60

¥Á á‡ı¥‰ÌÓª ìÍ‡ªÌË 65 65 72 67 49

‚ Ú.˜. ÏiÒÚÓ ‚ É‡ÎË˜ËÌi 27 28 30 32 17

ÒÂÎÓ ‚ É‡ÎË˜ËÌi 33 35 41 25 29
¥Ì¯¥ Ó·Î‡ÒÚ¥
á‡ıi‰ÌÓª ìÍ‡ªÌË 5 2 1 11 3
Á Â¯ÚË
Ó·Î‡ÒÚÂÈ ìÍ‡ªÌË 16 20 9 18 20
êÓÒifl Ú‡ ¥Ì¯¥
ÂÒÔÛ·Î¥ÍË ëëëê 9 4 10 8 11
ÔÂÂÒÂÎÂÌˆi Á èÓÎ¸˘i 3 0 0 3 8
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Ç¥‰ÔÓ‚¥‰ÌÓ ÒÂÂ‰ Ï¥Òˆ¸, ÍÛ‰Ë Î¸‚¥‚’flÌ‡Ï ‰Ó‚Ó‰ËÚ¸Òfl
˜‡ÒÚÓ ªÁ‰ËÚË (Ú‡ÍËı 45% ÒÂÂ‰ ÏÂ¯Í‡Ìˆ¥‚ ã¸‚Ó‚‡)
50% – ˆÂ Ï¥ÒÚ‡ á‡ı¥‰ÌÓª ìÍ‡ªÌË, 39% – ÒÂÎ‡ á‡ı¥‰-
ÌÓª ìÍ‡ªÌË (‚ Ú.˜. 38% – ̂ Â Ï¥ÒÚ‡ ¥ 32% – ÒÂÎ‡ É‡ÎË-
˜ËÌË), 21% – ¥Ì¯¥ Â∂¥ÓÌË ìÍ‡ªÌË, 7% – ¥Ì¯¥ Í‡ªÌË
ÍÓÎË¯Ì¸Ó„Ó ëëëê, ̆ Â 18% – ¥Ì¯¥ Í‡ªÌË ÔÓÁ‡ Í. ëëëê
(ÒÛÏ‡ ÔÂÂ‚Ë˘Ûπ 100% ÓÒÍ¥Î¸ÍË ÂÒÔÓÌ‰ÂÌÚË ÏÓ„ÎË
Ì‡ÁË‚‡ÚË Í¥Î¸Í‡ Ï¥Òˆ¸ Ó‰ÌÓ˜‡ÒÌÓ).

çÄâÅßãúòß èêéÅãÖåà
èË ‚¥‰ÔÓ‚¥‰¥ Ì‡ ‚¥‰ÍËÚÂ Á‡ÔËÚ‡ÌÌfl: «üÍ‡ ÔÓ·ÎÂ-

Ï‡ π „ÓÎÓ‚ÌÓ˛ ‰Îfl Ç‡Ò?» 62% ‚¥‰ÁÌ‡˜ËÎË ‚¥‰ÒÛÚÌ¥ÒÚ¸
„Ó¯ÂÈ, ÔÓ 14% – ÔÓ·ÎÂÏË ·ÂÁÓ·¥ÚÚfl, ÊËÚÎ‡ Ú‡ Á‰Ó-
Ó‚’fl.

Ç¥‰ÔÓ‚¥‰ÌÓ, ÒÂÂ‰ ÔÓ·ÎÂÏ, ˘Ó ÒÚÓÒÛ˛Ú¸Òfl Î¸‚¥‚-
Ò¸ÍËı ÂÒÔÓÌ‰ÂÌÚ¥‚ ‰ÓÏ¥ÌÛ˛˜ËÏË (83%) π Ï‡ÚÂ¥‡Î¸-

Ì‡, ‰‡Î¥ – Á‰ÓÓ‚’fl (53%), Ô‡ˆÂ‚Î‡¯ÚÛ‚‡ÌÌfl (36%),
ÊËÚÎÓ (ÚÂÊ 36%). ÅÎËÁ¸ÍÓ ˜‚ÂÚ¥ Î¸‚¥‚’flÌ ÚÛ·Û˛Ú¸
ÔÓ·ÎÂÏË Ù¥ÁË˜ÌÓª Ú‡ „ÓÏ‡‰flÌÒ¸ÍÓª ·ÂÁÔÂÍË (27%),
‚Î‡¯ÚÛ‚‡ÌÌfl ‰¥ÚÂÈ, ‚Î‡ÒÌÓ„Ó Ì‡‚˜‡ÌÌfl, ÔÓ‚Â‰ÂÌÌfl
‚¥Î¸ÌÓ„Ó ˜‡ÒÛ (26%), Î‡‰Û ‚ Ó‰ËÌ¥ (24%). èÓÎ¥ÚË˜Ì¥
ÔÓ·ÎÂÏË ‚ Í‡ªÌ¥ (Ì‡ „Û‰ÂÌ¸ 2000 ÓÍÛ) ı‚ËÎ˛‚‡-
ÎË 19% ÏÂ¯Í‡Ìˆ¥‚ ã¸‚Ó‚‡ – ·¥Î¸¯Â, Ì¥Ê Ú‡Í¥ ÍÓÏÛ-
Ì‡Î¸Ì¥ ÔÓ·ÎÂÏË flÍ Ú‡ÌÒÔÓÚ (16%) ˜Ë ÚÂÔÎÓ, ‚Ó‰Ó,
ÂÎÂÍÚÓÔÓÒÚ‡˜‡ÌÌfl (14%).

éñßçäÄ åéÜãàÇéëíÖâ åßëíÄ
ÑÎfl Óˆ¥ÌÍË Î¸‚¥‚’flÌ‡ÏË ÛÏÓ‚ ˜Ë ÏÓÊÎË‚ÓÒÚÂÈ, flÍ¥

Ì‡‰‡π Ï¥ÒÚÓ ‰Îfl ‚Ë¥¯ÂÌÌfl ˆËı ÔÓ·ÎÂÏ Ú‡ ‰Îfl ÊËÚÚfl
Á‡„‡ÎÓÏ, ÂÒÔÓÌ‰ÂÌÚ‡Ï ÔÓÔÓÌÛ‚‡ÎË ‚¥‰ÔÓ‚¥ÒÚË Ì‡
Ì‡ÒÚÛÔÌÂ ÔËÚ‡ÌÌfl: «ÇË, Ì‡ÔÂ‚ÌÂ, ÔÓ„Ó‰ËÚÂÒ¸, ̆ Ó Ï¥ÒÚÓ
¥ÒÌÛπ ‰Îfl Á‡‰Ó‚ÓÎÂÌÌfl ¥ÁÌÓÏ‡Ì¥ÚÌËı ÔÓÚÂ· Î˛‰ÂÈ.
èÓ¯Û Óˆ¥ÌËÚË ‚ ·‡Î‡ı, ‚ËÍÓËÒÚÓ‚Û˛˜Ë ÁÌ‡ÈÓÏÛ Á¥
¯ÍÓÎË ¯Í‡ÎÛ (5 – «‚¥‰Ï¥ÌÌÓ», 1 – «‰ÛÊÂ ÔÓ„‡ÌÓ»)
Ì‡ÒÚÛÔÌ¥ ÏÓÊÎË‚ÓÒÚ¥ (ÛÏÓ‚Ë) ‰Îfl ÊËÚÚfl Û ã¸‚Ó‚¥».

üÍ˘Ó ÓÁÍÎ‡ÒÚË ÓÚËÏ‡Ì¥ Óˆ¥ÌÍË Ì‡ ¯Í‡Î¥ ‚¥‰ +1
‰Ó – 1 («‚¥‰Ï¥ÌÌÓ» ‚ÁflÚË flÍ «+1», «‰Ó·Â» – flÍ «+0,5»,
«ÔÓÒÂÂ‰Ì¸Ó» – flÍ «0», ÔÓ„‡ÌÓ – flÍ «-0,5», ‡ ‰ÛÊÂ
ÔÓ„‡ÌÓ – «-1») ¥ Ó·˜ËÒÎËÚË ÒÂÂ‰Ì¥È ·‡Î, ÚÓ ÔÓÁËÚË‚-
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ÌÓ Î¸‚¥‚’flÌË Óˆ¥Ì˛˛Ú¸ ÎË¯Â ÏÓÊÎË‚ÓÒÚ¥ Á‡‰Ó‚ÓÎÂÌÌfl
Ú‡ÍËı ÔÓÚÂ· (Û %):

– Á‡‰Ó‚ÓÎÂÌÌfl iÌÙÓÏ‡ˆiÈÌËı ÔÓÚÂ· 0,41
– ÔÓ‚Â‰ÂÌÌfl ‚iÎ¸ÌÓ„Ó ˜‡ÒÛ, ‰ÓÁ‚iÎÎfl 0,17
– Á‡‰Ó‚ÓÎÂÌÌfl iÌÚÂÎÂÍÚÛ‡Î¸ÌËı
Ú‡ ÂÒÚÂÚË˜ÌËı ÔÓÚÂ· 0,14
– ÔÓÎiÚË˜ÌÓª i „ÓÏ‡‰Ò¸ÍÓª ‰iflÎ¸ÌÓÒÚi 0,09
– ÓÒ‚iÚÌ¸Ó-‚ËıÓ‚Ìi ÏÓÊÎË‚ÓÒÚi 0,06

ç‡ÚÓÏ¥ÒÚ¸, Ì‡ÈÌËÊ˜Â Î¸‚¥‚’flÌË Óˆ¥ÌËÎË Á‡‰Ó‚ÓÎÂÌ-
Ìfl „ÓÏ‡‰flÌÒ¸ÍËı ÔÓÚÂ· – Ó·ÓÚÛ ÏÛÌ¥ˆËÔ‡Î¸ÌËı
ÒÎÛÊ·Ó‚ˆ¥‚ ¥ Ô‡ˆ¥‚ÌËÍ¥‚ Ô‡‚ÓÓıÓÓÌÌËı Ó„‡Ì¥‚ Ú‡
Á‡·ÂÁÔÂ˜ÂÌÌfl „ÓÏ‡‰Ò¸ÍÓ„Ó ÔÓfl‰ÍÛ, ‰‡Î¥ – ÏÓÊÎË-
‚ÓÒÚË Ô‡ˆÂ‚Î‡¯ÚÛ‚‡ÌÌfl Ú‡ ÓıÓÓÌË Á‰ÓÓ‚’fl.

Á‡‰Ó‚ÓÎÂÌÌfl „ÓÏ‡‰flÌÒ¸ÍËı ÔÓÚÂ·
(‰ÓÒÚÛÔÌ¥ÒÚ¸, ÍÓÏÔÂÚÂÌÚÌ¥ÒÚ¸ ¥ ÌÂÍÓÛÏÔÓ‚‡Ì¥ÒÚ¸
ÏÛÌ¥ˆËÔ‡Î¸ÌËı ÒÎÛÊ·Ó‚ˆ¥‚,
Ô‡ˆ¥‚ÌËÍ¥‚ Ô‡‚ÓÓıÓÓÌÌËı Ó„‡Ì¥‚) -0,46
„ÓÏ‡‰Ò¸ÍËÈ ÔÓfl‰ÓÍ -0,31
Ò‡ÏÓÂ‡ÎiÁ‡ˆiª
(ÓÚËÏ‡ÚË Ù‡ı, ıÓÓ¯Û Ó·ÓÚÛ,
‚¥‰ÍËÚË Ò‚¥È ·¥ÁÌÂÒ, ÁÓ·ËÚË Í‡’πÛ,
ÒÚ‚ÓËÚË Ò¥Ï’˛) -0,19
ÓıÓÓÌ‡ Á‰ÓÓ‚’fl -0,19
ÂÍÓÎÓ„ifl
(˜ËÒÚÓÚ‡ ÔÓ‚iÚfl, i‚ÂÌ¸ ¯ÛÏÛ ÚÓ˘Ó) -0,18

ÍÓÏÛÌiÍ‡ˆiª
(ÏiÒ¸ÍËÈ Ú‡ÌÒÔÓÚ, ÒÚ‡Ì ‰Ói„, ÚÂÎÂÙÓÌiÁ‡ˆifl) -0,10
Á‡‰Ó‚ÓÎÂÌÌfl ÔÓ·ÛÚÓ‚Ëı ÔÓÚÂ·
(‚Ó‰‡, Ò‚¥ÚÎÓ, ÚÂÔÎÓ, ÔÓÍÛÔÍË, ÂÏÓÌÚË ¥ Ú.Ô.) -0,05

ñ¥ Ê ÚÂÌ‰ÂÌˆ¥ª ÏÓÊÌ‡ ‚¥‰ÁÌ‡˜ËÚË ¥ ÔË ‡Ì‡Î¥Á¥ ‚¥‰-
ÔÓ‚¥‰ÂÈ Ì‡ Á‡ÔËÚ‡ÌÌfl «˜Ó„Ó ‚‡Ï ·‡ÍÛπ Á‡‡Á ‚ ÊËÚ-
Ú¥?» (Û %):

ßÌÙÓÏ‡ˆiª 7
êÓÁÛÏiÌÌfl i ÚÂÔÎÓÚË Á ·ÓÍÛ i‰ÌËı 9
éÒ‚iÚË 10
éÔÚËÏiÁÏÛ, Ái·‡ÌÓÒÚi, ‚iË ‚ Ò‚Óª ÒËÎË 11
ìÏÓ‚ ‰Îfl ‚i‰ÔÓ˜ËÌÍÛ 16
åÓÊÎË‚ÓÒÚÂÈ ‰Îfl Ò‡ÏÓÂ‡ÎiÁ‡ˆiª 19
ó‡ÒÛ 24
á‰ÓÓ‚’fl 41
ÉÓ¯ÂÈ 66

ï‡‡ÍÚÂÌÓ, ̆ Ó „ÓÒÚÓÚ‡ ÔÓ·ÎÂÏ Á¥ Á‰ÓÓ‚’flÏ ¥ÁÍÓ
ÁÓÒÚ‡π Á ‚¥ÍÓÏ; ̂ fl Ê ÚÂÌ‰ÂÌˆ¥fl ÒÔÓÒÚÂ¥„‡πÚ¸Òfl ¥ Á ÔÓ·-
ÎÂÏ‡ÏË ÔÓ¯ÛÍÛ ÓÁÛÏiÌÌfl i ÚÂÔÎÓÚË Á ·ÓÍÛ i‰ÌËı. á
¥Ì¯Ó„Ó ·ÓÍÛ, ÔÓ·ÎÂÏË ·‡ÍÛ ̃ ‡ÒÛ, ÓÒ‚¥ÚË, Ô‡ˆÂ‚Î‡¯-
ÚÛ‚‡ÌÌfl (Ò‡ÏÓÂ‡Î¥Á‡ˆ¥ª) ¥, ‚ ÏÂÌ¯¥È Ï¥¥, ÓÔÚËÏ¥ÁÏÛ ¥
‚¥Ë Û ‚Î‡ÒÌ¥ ÒËÎË, ¥Á Á·¥Î¸¯ÂÌÌflÏ ‚¥ÍÛ ‚Ú‡˜‡π ‡ÍÚÛ-
‡Î¸Ì¥ÒÚ¸.

етнічні аспекти

інституціоналізації
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17-29 30-45 46-60 ÒÚ‡¯Â 60
á‰ÓÓ‚’fl 21 42 46 76
êÓÁÛÏiÌÌfl i ÚÂÔÎÓÚË
Á ·ÓÍÛ i‰ÌËı 5 11 8 13
éÒ‚iÚË 18 10 7 1
ó‡ÒÛ 28 29 20 10
éÔÚËÏiÁÏÛ, Ái·‡ÌÓÒÚË,
‚iË ‚ Ò‚Óª ÒËÎË 15 10 8 11
åÓÊÎË‚ÓÒÚÂÈ
‰Îfl Ò‡ÏÓÂ‡ÎiÁ‡ˆiª 32 21 9 3

èÓ‚ÂÚ‡˛˜ËÒ¸ ‰Ó Óˆ¥ÌÍË ÏÂ¯Í‡ÌˆflÏË ã¸‚Ó‚‡ ÛÏÓ‚
Ú‡ ÏÓÊÎË‚ÓÒÚÂÈ ÊËÚÚfl Û Ï¥ÒÚ¥ Û ‚¥ÍÓ‚ÓÏÛ ÓÁ¥Á¥, ‚¥-
‰ÁÌ‡˜ËÏÓ, ˘Ó ÒÂÂ‰Ì¥È ·‡Î ‚Ò¥ı 12 ÔÓÁËˆ¥È π ÌÂ„‡ÚË‚-
ÌËÈ ¥ ÒÍÎ‡‰‡π «–0,05», ÔË˜ÓÏÛ ÒÔÓÒÚÂ¥„‡πÚ¸Òfl ˜¥ÚÍ‡
‚¥ÍÓ‚‡ ‰ËÙÂÂÌˆ¥‡ˆ¥fl ˆ¥πª ÒÂÂ‰Ì¸Óª Óˆ¥ÌÍË – ‚¥‰ «–
0,01» ‰Îfl ‚¥ÍÓ‚Óª „ÛÔË 17-29 ÓÍ¥‚ ‰Ó «–0,10» ‰Îfl
‚¥ÍÓ‚Óª „ÛÔË ÒÚ‡¯Â 60 ÓÍ¥‚. ñfl ÚÂÌ‰ÂÌˆ¥fl ÔÓÌË-
ÊÂÌÌfl Óˆ¥ÌÍË Á¥ Á·¥Î¸¯ÂÌÌflÏ ‚¥ÍÛ ÔÓÒÚÂÊÛπÚ¸Òfl Ô‡Í-
ÚË˜ÌÓ Á‡ ‚Ò¥Ï‡ ÔÓÁËˆ¥flÏË (ÓÍ¥Ï ı¥·‡ ˘Ó Óˆ¥ÌÍË ÂÍÓ-
ÎÓ„¥˜ÌÓª ÒËÚÛ‡ˆ¥ª), ÔË˜ÓÏÛ Ì‡È¥ÁÍ¥¯‡ ‰ËÙÂÂÌˆ¥‡ˆ¥fl
Óˆ¥ÌÓÍ ˘Ó‰Ó Óˆ¥ÌÓÍ Á‡·ÂÁÔÂ˜ÂÌÌfl Ï¥ÒÚ‡ ‚ „‡ÎÛÁ¥ ÓıÓ-
ÓÌË Á‰ÓÓ‚’fl, Á‡‰Ó‚ÓÎÂÌÌfl ¥ÌÙÓÏ‡ˆ¥ÈÌËı ÔÓÚÂ·,
ÔÓ‚Â‰ÂÌÌfl ‚¥Î¸ÌÓ„Ó ˜‡ÒÛ.

    17-29     30-45    46-60 ÒÚ‡¯Â 60
ÒÂÂ‰Ìfl Óˆ¥ÌÍ‡ÒÂÂ‰Ìfl Óˆ¥ÌÍ‡ÒÂÂ‰Ìfl Óˆ¥ÌÍ‡ÒÂÂ‰Ìfl Óˆ¥ÌÍ‡ÒÂÂ‰Ìfl Óˆ¥ÌÍ‡     -0,01    -0,04    -0,08    -0,10    -0,01    -0,04    -0,08    -0,10    -0,01    -0,04    -0,08    -0,10    -0,01    -0,04    -0,08    -0,10    -0,01    -0,04    -0,08    -0,10
éıÓÓÌ‡ Á‰ÓÓ‚’fl     -0,12    -0,11      -0,29    -0,31
á‡‰Ó‚ÓÎÂÌÌfl
iÌÙÓÏ‡ˆiÈÌËı ÔÓÚÂ·      0,45     0,47     0,36      0,27
éÒ‚iÚÌ¸Ó-‚ËıÓ‚Ìi
ÏÓÊÎË‚ÓÒÚi      0,12     0,07      0,02     -0,03
èÓ‚Â‰ÂÌÌfl
‚iÎ¸ÌÓ„Ó ˜‡ÒÛ, ‰ÓÁ‚iÎÎfl     0,24     0,19      0,11       0,08
èÓÎiÚË˜ÌÓª i „ÓÏ‡‰Ò¸ÍÓª
‰iflÎ¸ÌÓÒÚi                0,12     0,09     0,04       0,09
ßÌÚÂÎÂÍÚÛ‡Î¸Ì¥
Ú‡ ÂÒÚÂÚË˜Ì¥ ÔÓÚÂ·Ë      0,18     0,15      0,11        0,06
ÉÓÏ‡‰Ò¸ÍËÈ ÔÓfl‰ÓÍ     -0,23    -0,36    -0,33      -0,35
ë‡ÏÓÂ‡ÎiÁ‡ˆiª               -0,14    -0,20    -0,26       -0,17
á‡‰Ó‚ÓÎÂÌÌfl ÔÓ·ÛÚÓ‚Ëı
ÔÓÚÂ·                         -0,02    -0,05    -0,05      -0,06
äÓÏÛÌiÍ‡ˆiª               -0,09    -0,11     -0,11       -0,06
ÖÍÓÎÓ„ifl               -0,20    -0,17     -0,12       -0,25
á‡‰Ó‚ÓÎÂÌÌfl
„ÓÏ‡‰flÌÒ¸ÍËı ÔÓÚÂ·     -0,41    -0,48    -0,45     -0,50

ï‡‡ÍÚÂÌÓ, ˘Ó ÒÂÂ‰Ìfl Óˆ¥ÌÍ‡ ÛÏÓ‚ Ú‡ ÏÓÊÎË-
‚ÓÒÚÂÈ ÊËÚÚfl Û Ï¥ÒÚ¥ ÓÒ¥flÌ ÒÛÚÚπ‚Ó ÌËÊ˜‡ Á‡ ‡Ì‡ÎÓ„¥˜-
ÌÛ Óˆ¥ÌÍÛ ÛÍ‡ªÌˆ¥‚ (–0,13 ÔÓÚË –0,04); ÌËÊ˜‡ Óˆ¥Ì-
Í‡ ÒÔÓÒÚÂ¥„‡πÚ¸Òfl ˘Ó‰Ó ‚Ò¥ı ÔÓÁËˆ¥È, ÔË˜ÓÏÛ Ì‡È-
·¥Î¸¯‡ ¥ÁÌËˆfl – ̆ Ó‰Ó ÔÓÎiÚË˜ÌÓª i „ÓÏ‡‰Ò¸ÍÓª ‰iflÎ¸-

á‡‚Â¯ÛπÚ¸Òfl ÔÂ¯Â ‰ÂÒflÚËÎ¥ÚÚfl ÌÂÁ‡ÎÂÊÌÓÒÚË ìÍ-
‡ªÌË. èÓˆÂÒ ÛÚ‚Â‰ÊÂÌÌfl Ì‡ˆ¥ÓÌ‡Î¸ÌÓª ‰ÂÊ‡‚ÌÓÒ-
ÚË Ì‡·Û‚‡π ÌÂÁ‚ÓÓÚÌÓ„Ó ı‡‡ÍÚÂÛ. ê‡ÁÓÏ Á ÚËÏ ÔÓÎ¥-
ÚË˜Ì‡ ÒËÚÛ‡ˆ¥fl ‚ ÂÒÔÛ·Î¥ˆ¥ Á‡ÎË¯‡πÚ¸Òfl ÌÂ‚Ë‡ÁÌÓ˛,
·‡„‡ÚÓ ‚ ˜ÓÏÛ ‰‚ÓÁÌ‡˜ÌÓ˛. Ç¥‰ÒÛÚÌ¥ ÒÛÚÚπ‚¥ flÍ¥ÒÌ¥ ÁÛ-
¯ÂÌÌfl flÍ Û ÒÓˆ¥‡Î¸ÌÓ-ÂÍÓÌÓÏ¥˜ÌÓÏÛ ÒÚ‡ÌÓ‚Ë˘¥ „Ó-
Ï‡‰flÌ, Ú‡Í ¥ ‚ ÙÓÏÛ‚‡ÌÌ¥ Â‡Î¸ÌËı ‰ÂÏÓÍ‡ÚË˜ÌËı
¥ÌÒÚËÚÛÚ¥‚. á‡ÍÓÌÓÏ¥ÌÓ ‚ËÌËÍ‡˛Ú¸ ÒÛÏÌ¥‚Ë ̆ Ó‰Ó Ú‚Â-
‰ÓÒÚË Ú‡ ÓÒÚ‡ÚÓ˜ÌÓÒÚË ÁÓ·ÎÂÌÓ„Ó ìÍ‡ªÌÓ˛ ‚ 1991 .
¥ÒÚÓË˜ÌÓ„Ó Ú‡ ÔÓÎ¥ÚË˜ÌÓ„Ó ‚Ë·ÓÛ. ì ÚÓÏÛ, ˘Ó ‚¥‰·Û-
‚‡πÚ¸Òfl, ‚‡ÊÍÓ ÓÁ¥·‡ÚËÒfl ÌÂ ÎË¯Â fl‰Ó‚ËÏ „ÓÏ‡-
‰flÌ‡Ï ˜Ë ÔÓÎ¥ÚËÍ‡Ï, ·ÂÁÔÓÒÂÂ‰Ì¸Ó ‚Úfl„ÌÂÌËÏ Û ı¥‰
ÔÓ‰¥È, ‡ È ÒÔÓÒÚÂ¥„‡˜‡Ï Á¥ ÒÚÓÓÌË, ‚˜ÂÌËÏ-ÔÓÎ¥ÚÓÎÓ-
„‡Ï.

ü ‚ÔÂ‚ÌÂÌËÈ, ˘Ó ÔÓÎ¥ÚË˜Ì‡ ÌÂÓ‰ÌÓÁÌ‡˜Ì¥ÒÚ¸ ¥ ÔÓ-
Á¥Ì‡ ÌÂ‚ËÁÌ‡˜ÂÌ¥ÒÚ¸ ÔÓÁËˆ¥È ‚Ë˘Ó„Ó ÔÓÎ¥ÚË˜ÌÓ„Ó ÍÂ-
¥‚ÌËˆÚ‚‡ ÂÒÔÛ·Î¥ÍË Ó·ÛÏÓ‚ÎÂÌ¥ ÁÓ‚Ò¥Ï ÌÂ ÒÔÂˆËÙ¥-
ÍÓ˛ Ì‡ˆ¥ÓÌ‡Î¸ÌÓ„Ó ÏÂÌÚ‡Î¥ÚÂÚÛ ˜Ë ÌÂÒÚ‡˜Â˛ Á‰ÓÓ‚Ó-
„Ó ∂ÎÛÁ‰Û (ÓÒÌÓ‚Ë ‡ˆ¥ÓÌ‡Î¸ÌÓª ÔÓÎ¥ÚË˜ÌÓª ÔÓ‚Â‰¥Ì-
ÍË). ñÂ ˆ¥ÎÍÓÏ ÛÒ‚¥‰ÓÏÎÂÌ‡ Ú‡ÍÚËÍ‡ ¥ Ì‡‚¥Ú¸ ÒÚ‡ÚÂ„¥fl
‚Î‡‰ÌËı ÂÎ¥Ú, ÍÓÚ‡ ‚ËÁÌ‡˜‡πÚ¸Òfl ªıÌ¥Ï ÓÁÛÏ¥ÌÌflÏ Ò‚Ó-
ªı ÔÓÎ¥ÚË˜ÌËı ¥ÌÚÂÂÒ¥‚.

ÑÂÊ‡‚Ì‡ ‡‰Ï¥Ì¥ÒÚ‡ˆ¥fl ìÍ‡ªÌË Ï‡ÌÂ‚Ûπ Ï¥Ê fl‚ÌÓ
‚Ëfl‚ÎÂÌÓ˛ ÓÎ¥„‡ı¥π˛ Ú‡ ÁÛ·ÓÊ¥ÎËÏ Ì‡ÒÂÎÂÌÌflÏ, Ï¥Ê

¥ÁÌËÏË ÔÓÎ¥ÚË˜ÌËÏË Ô‡Ú¥flÏË È Û„ÛÔÓ‚‡ÌÌflÏË, ‡ Ú‡-
ÍÓÊ Ï¥Ê êÓÒ¥π˛ ¥ á‡ıÓ‰ÓÏ1. í‡ÍÂ Ï‡ÌÂ‚Û‚‡ÌÌfl ÌÂ ‚Â‰Â
‰Ó ÛÍ¥ÔÎÂÌÌfl ‰ÂÏÓÍ‡Ú¥ª (‰Ó ˜Ó„Ó Ì‡ˆ¥ÓÌ‡Î¸Ì‡ ÂÎ¥Ú‡
ÌÂ Ì‡‰ÚÓ È Ô‡„ÌÂ), Ó‰Ì‡Í Ì‡‰‡π ÒÚ¥ÈÍÓÒÚË flÍ Ò‡Ï¥È
‚Î‡‰¥, Ú‡Í ¥ ÒÛÒÔ¥Î¸ÒÚ‚Û ‚ ̂ ¥ÎÓÏÛ. çÂÁ‚‡Ê‡˛˜Ë Ì‡ ¥ÁÌÓ-
Ï‡Ì¥ÚÌ¥ÒÚ¸ ÒÛ·’πÍÚË‚ÌËı ¥ Ó·’πÍÚË‚ÌËı ÔÓÚË¥˜ Û Í‡ª-
Ì¥, ‚Ò¥ ÓÍË ÌÂÁ‡ÎÂÊÌÓÒÚË Ú‡Ï Á·Â¥„‡Î‡Òfl ‚¥‰ÌÓÒÌ‡
ÒÓˆ¥‡Î¸ÌÓ-ÔÓÎ¥ÚË˜Ì‡ ¥‚ÌÓ‚‡„‡. ∫ª ‰¥ÈÒÌÓ˛ ÓÒÌÓ‚Ó˛ π
ÌÂÓÁ‚ËÌÂÌ¥ÒÚ¸ „ÓÏ‡‰flÌÒ¸ÍÓ„Ó ÒÛÒÔ¥Î¸ÒÚ‚‡ [èÓÎÓı‡-
ÎÓ 1998: 12-13], Á‰‡ÚÌÓ„Ó ÒÚ‡ÚË Â‡Î¸ÌËÏ ÓÔÓÌÂÌÚÓÏ,
ÓÔÓÁËˆ¥π˛ ÔÓÎ¥ÚË˜ÌÓª ‚Î‡‰Ë, ªª ̂ ¥ÎÍÓ‚ËÚÓ„Ó ‚ÂıÓ‚ÂÌ-
ÒÚ‚‡. ë‡ÏÂ ÚÓÏÛ ‚ ìÍ‡ªÌ¥ ‚Ò¥ ‚‡ÊÎË‚¥ ÔÓÎ¥ÚË˜Ì¥ ÍÓÎ¥Á¥ª
ÒÍÓÌˆÂÌÚÓ‚‡Ì¥ ÔÂÂ‚‡ÊÌÓ ‚ Ì‡‚ÍÓÎÓ‚Î‡‰ÌÓÏÛ ÔÓÒ-
ÚÓ¥, ‡ ‚‡Ê‡˛˜‡ ·‡„‡ÚÓÔ‡Ú¥ÈÌ¥ÒÚ¸ (·¥Î¸¯Â 100 ÓÙ¥ˆ¥ÈÌÓ
Á‡ÂπÒÚÓ‚‡ÌËı Ô‡Ú¥È) ‚¥‰Ó·‡Ê‡π ÔÓÎ¥ÚË˜ÌÛ ‰ÂÏÓ-
‡Î¥Á‡ˆ¥˛ ÒÛÒÔ¥Î¸ÒÚ‚‡, Á‡ÓıÓ˜Û‚‡ÌÛ ÍÂ¥‚ÌÓ˛ ÂÎ¥ÚÓ˛.

üÍ˘Ó ‚¥ËÚË Á‡fl‚‡Ï ÔÓ‚¥‰ÌËı ÔÓÎ¥ÚËÍ¥‚ Í‡ªÌË,
ìÍ‡ªÌ‡ – ̃ Ë ÌÂ Ì‡È·¥Î¸¯ ·ÂÁÔÓ·ÎÂÏÌ‡ Á ÚÓ˜ÍË ÁÓÛ
Ï¥ÊÌ‡ˆ¥ÓÌ‡Î¸ÌËı ‚¥‰ÌÓÒËÌ ‰ÂÊ‡‚‡ ‚ ÔÓÒÚÒÓ‚πˆ¸ÍÓ-
ÏÛ ÔÓÒÚÓ¥. ç‡ˆ¥ÓÌ‡Î¸Ì‡ È ÒÓˆ¥‡Î¸Ì‡ Á„Ó‰‡ Ó„ÓÎÓ¯Û-
πÚ¸Òfl ‚‡Ê‡˛˜ËÏ ‰ÓÒfl„ÌÂÌÌflÏ ÔÓÎ¥ÚË˜ÌÓ„Ó ÍÂ¥‚ÌËˆ-
Ú‚‡, ÈÓ„Ó ÔÓ‰ÛÏ‡ÌÓ˛, Á‚‡ÊÂÌÓ˛ ÔÓÎ¥ÚËÍÓ˛ ‚ÔÓ‰Ó‚Ê
ÛÒ¥ı ÓÍ¥‚ ÌÂÁ‡ÎÂÊÌÓÒÚË. é‰Ì‡Í Ï¥ÊÌ‡ˆ¥ÓÌ‡Î¸Ì‡ „‡-
ÏÓÌ¥fl ‚ ìÍ‡ªÌ¥ ‚Ëfl‚ÎflπÚ¸Òfl ÒÛÚÓ ÁÓ‚Ì¥¯Ì¸Ó˛. í‡ È Á‚¥‰-

АНДРІЙ САДОВИЙ
НАСЕЛЕННЯ
ЛЬВОВА
В ДЗЕРКАЛІ
ОПИТУВАННЯ
ГРОМАДСЬКОЇ
ДУМКИ
(ГРУДЕНЬ 2000 Р.)
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АНАТОЛІЙ
ЛАГУТІН

ЕТНІЧНІ АСПЕКТИ
ІНСТИТУЦІОНА-

ЛІЗАЦІЇ
ПОЛІТИЧНОГО

ПРОЦЕСУ
В УКРАЇНІ

ÌÓÒÚË (0,11 ¥ –0,04), ÔÓ‚Â‰ÂÌÌfl ‰ÓÁ‚iÎÎfl (0,19 ¥ 0,03),
Á‡‰Ó‚ÓÎÂÌÌfl „ÓÏ‡‰flÌÒ¸ÍËı (–0,44 ¥ –0,58) Ú‡ ¥Ì-
ÙÓÏ‡ˆ¥ÈÌËı (0,43 ¥ 0,29) ÔÓÚÂ·.

á Ô¥‰‚Ë˘ÂÌÌflÏ ÔÓÎ¥ÚË˜ÌÓª ‡ÍÚË‚ÌÓÒÚË ÒÂÂ‰Ìfl Óˆ¥Ì-
Í‡ ÛÏÓ‚ Ú‡ ÏÓÊÎË‚ÓÒÚÂÈ ÊËÚÚfl Û Ï¥ÒÚ¥ ÁÓÒÚ‡π: ‚¥‰

ÒÂÂ‰Ìfl Óˆ¥ÌÍ‡       0,00 - 0,03      -0,11       -0,16
ë‡ÏÓÂ‡ÎiÁ‡ˆiª       -0,15  -0,18     -0,20       -0,47
èÓÎiÚË˜ÌÓª
i „ÓÏ‡‰Ò¸ÍÓª
‰iflÎ¸ÌÓÒÚi       0,19   0,12      -0,01       0,06
ßÌÚÂÎÂÍÚÛ‡Î¸Ì¥
Ú‡ ÂÒÚÂÚË˜Ì¥
ÔÓÚÂ·Ë      0,24  0,17      0,04        0,09
éÒ‚iÚÌ¸Ó-‚ËıÓ‚Ìi
ÏÓÊÎË‚ÓÒÚi      0,21           0,08     -0,05        0,03
ÖÍÓÎÓ„ifl      0,01 -0,16     -0,25        -0,44
á‡‰Ó‚ÓÎÂÌÌfl
„ÓÏ‡‰flÌÒ¸ÍËı
ÔÓÚÂ·              -0,33           -0,43     -0,52        -0,71
éıÓÓÌ‡
Á‰ÓÓ‚’fl    -0,15           -0,17     -0,24        -0,29
á‡‰Ó‚ÓÎÂÌÌfl
iÌÙÓÏ‡ˆiÈÌËı
ÔÓÚÂ·     0,28            0,45      0,36 0,41

·ÂÛÚ¸ Û˜‡ÒÚ¸
‚ ÔÓÎ¥ÚË˜ÌËı

Á‡ıÓ‰‡ı

ˆiÍ‡‚ÎflÚ¸Òfl
ÔÓÎiÚËÍÓ˛

·‡È‰ÛÊ¥
‰Ó ÔÓÎ¥ÚËÍË

Ï‡˛Ú¸
‚i‰‡ÁÛ ‰Ó
ÔÓÎiÚËÍË

«0,00» ÒÂÂ‰ ÂÒÔÓÌ‰ÂÌÚ¥‚, ˘Ó ·ÂÛÚ¸ Û˜‡ÒÚ¸ ‚ ÔÓÎ¥-
ÚË˜ÌËı Á‡ıÓ‰‡ı (Ú‡ÍËı ·ÛÎÓ 8%), «–0,03» ÒÂÂ‰ ÚËı,
ıÚÓ ˆ¥Í‡‚ËÚ¸Òfl ÔÓÎ¥ÚËÍÓ˛ (62%), «–0,11» ÒÂÂ‰ ÚËı,
˘Ó ·‡È‰ÛÊ¥ ‰Ó ÔÓÎ¥ÚËÍË (25%) ‰Ó «–0,16» ÒÂÂ‰ ÚËı,
ıÚÓ Ï‡π ‚¥‰‡ÁÛ ‰Ó ÔÓÎ¥ÚËÍË (3%); Ú‡Í‡ ÚÂÌ‰ÂÌˆ¥fl ‚ËÁ-
Ì‡˜‡πÚ¸Òfl, ‚ ÔÂ¯Û ˜Â„Û, Óˆ¥ÌÍÓ˛ ÏÓÊÎË‚ÓÒÚÂÈ Ò‡-
ÏÓÂ‡Î¥Á‡ˆ¥ª/Ô‡ˆÂ‚Î‡¯ÚÛ‚‡ÌÌfl, ÔÓÎiÚË˜ÌÓª i „ÓÏ‡‰-
Ò¸ÍÓª ‰iflÎ¸ÌÓÒÚi, ÓÒ‚¥ÚË, Á‡‰Ó‚ÓÎÂÌÌfl „ÓÏ‡‰flÌÒ¸ÍËı
Ú‡ ¥ÌÚÂÎÂÍÚÛ‡Î¸ÌÓ-ÂÒÚÂÚË˜ÌËı ÔÓÚÂ·, ÓıÓÓÌË Á‰ÓÓ‚’fl
Ú‡ ÂÍÓÎÓ„¥ª Ì‡ ÔÓÚË‚‡„Û Óˆ¥Ìˆ¥ ÛÏÓ‚ ¥ÌÙÓÏ‡ˆ¥ÈÌÓ„Ó
Á‡·ÂÁÔÂ˜ÂÌÌfl – ÔÓÎ¥ÚË˜ÌÓ ‡ÍÚË‚Ì¥¯¥ ÏÂ¯Í‡Ìˆ¥ ã¸‚Ó‚‡
ÁÌ‡˜ÌÓ ÒÍÂÔÚË˜Ì¥¯Â Óˆ¥Ì˛˛Ú¸ Á‡‰Ó‚ÓÎÂÌÌfl ¥ÌÙÓÏ‡-
ˆ¥ÈÌËı ÔÓÚÂ·:

ëÂÂ‰ ÂÒÔÓÌ‰ÂÌÚ¥‚ Á ¥ÁÌËÏ ¥‚ÌÂÏ ÓÒ‚¥ÚË ÒÛÚÚπ-
‚Óª ‰ËÙÂÂÌˆ¥‡ˆ¥ª ‚ Óˆ¥Ìˆ¥ ÏÓÊÎË‚ÓÒÚÂÈ Ï¥ÒÚ‡ ÌÂ ÒÔÓÒ-
ÚÂ¥„‡πÚ¸Òfl; ‚ËÌflÚÓÍ ÒÍÎ‡‰‡˛Ú¸: Óˆ¥ÌÍ‡ ÏÓÊÎË‚ÓÒÚÂÈ
Ò‡ÏÓÂ‡Î¥Á‡ˆ¥ª/Ô‡ˆÂ‚Î‡¯ÚÛ‚‡ÌÌfl (ÁÓÒÚ‡π ‚¥‰ «-0,22»
Û ÂÒÔÓÌ‰ÂÌÚ¥‚ Á ÒÂÂ‰Ì¸Ó˛ ÓÒ‚¥ÚÓ˛ ‰Ó «-0,15» Û ÂÒ-
ÔÓÌ‰ÂÌÚ¥‚ Á ‚Ë˘Ó˛ ÓÒ‚¥ÚÓ˛) Ú‡ ÏÓÊÎË‚ÓÒÚÂÈ ÔÓÎiÚË˜-
ÌÓª i „ÓÏ‡‰Ò¸ÍÓª ‰iflÎ¸ÌÓÒÚi (Ì‡‚Ô‡ÍË ÁÏÂÌ¯ÛπÚ¸Òfl ‚¥‰-
ÔÓ‚¥‰ÌÓ ‚¥‰ «0,11» ‰Ó «0,04»)

ÍË ªÈ ÛÁflÚËÒfl ‚ Í‡ªÌ¥, ‰Â ÔÓÊË‚‡˛Ú¸ ÔÂ‰ÒÚ‡‚ÌËÍË
·¥Î¸¯Â ÒÓÚÌ¥ ÂÚÌ¥˜ÌËı „ÛÔ [á‡ÒÚ‡‚ÌËÈ 1993: 127] ¥ ‚¥‰-
·Û‚‡˛Ú¸Òfl, ıÓ˜‡ È ÔÓ‚¥Î¸ÌÓ, ∂ÎÓ·‡Î¸Ì¥ ÒÓˆ¥‡Î¸ÌÓ-ÔÓ-
Î¥ÚË˜Ì¥ Ú‡ÌÒÙÓÏ‡ˆ¥ª. üÍ ÔÓÍ‡ÁÛ˛Ú¸ ÂÁÛÎ¸Ú‡ÚË Ô‡-
Î‡ÏÂÌÚÒ¸ÍËı ¥ ÔÂÁË‰ÂÌÚÒ¸ÍËı ‚Ë·Ó¥‚, Ì‡fl‚Ì‡ ÔÂ‚Ì‡
Á‡ÎÂÊÌ¥ÒÚ¸ Ï¥Ê ÔÓÎ¥ÚË˜ÌËÏË ÒËÏÔ‡Ú¥flÏË ÛÍ‡ªÌÒ¸ÍËı
„ÓÏ‡‰flÌ, ªı ÂÚÌ¥˜ÌÓ˛ ÍÛÎ¸ÚÛÓ˛ Ú‡ Â∂¥ÓÌ‡Î¸ÌÓ˛ ÔË-
Ì‡ÎÂÊÌ¥ÒÚ˛ [íÓÏÂÌÍÓ 1998; ÇËÎ¸ÒÓÌ 1999; åË˘ÂÌÍÓ,
üÂÏÂÌÍÓ 2000]. ÖÚÌ¥˜Ì‡ ÌÂÓ‰ÌÓ¥‰Ì¥ÒÚ¸ ¥ ÔÓÎ¥ÚË˜Ì‡
‰ËÙÂÂÌˆ¥‡ˆ¥fl Ì‡ÒÂÎÂÌÌfl ‚Ëfl‚ÎflπÚ¸Òfl ÌÂ ÎË¯Â Ô¥‰ ̃ ‡Ò
ÔÂÂ‰‚Ë·Ó˜Ëı ÁÏ‡„‡Ì¸; ªı ÏÓÊÌ‡ ÔÓÏ¥ÚËÚË ¥ ‚ ÔÓ„-
‡Ï‡ı ÔÓÎ¥ÚË˜ÌËı Ô‡Ú¥È, ‚ÓÌË ÒÚ‡˛Ú¸ ÍÓÌÚÂÍÒÚÓÏ ·‡-
„‡Ú¸Óı ÔÓÎ¥ÚË˜ÌËı ÔÓ‰¥È. ç‡Ï‡„‡ÌÌfl ‚Î‡‰Ë ‚Ë‰‡ÚË ·‡-
Ê‡ÌÂ Á‡ ‰¥ÈÒÌÂ Ì‡ÒÔ‡‚‰¥ ‰ÂÏÓÌÒÚÛ˛Ú¸ ÏËÏÓ‚¥Î¸ÌÂ
˜Ë Ò‚¥‰ÓÏÂ ¥„ÌÓÛ‚‡ÌÌfl Ó˜Â‚Ë‰ÌËı ÔÓÎ¥ÚË˜ÌËı Â‡Î¥È.

üÍ ‚¥‰ÓÏÓ, ÛÒ‚¥‰ÓÏÎÂÌÌfl ‚Î‡ÒÌÓª ÛÌ¥Í‡Î¸ÌÓÒÚË, ̆ Ó
ÎÂÊËÚ¸ ‚ ÓÒÌÓ‚¥ ÂÚÌ¥˜ÌÓª ¥‰ÂÌÚË˜ÌÓÒÚË, – ‚‡ÊÎË‚ËÈ
Ù‡ÍÚÓ Â‡Î¸ÌÓ„Ó ÒÓˆ¥ÓÍÛÎ¸ÚÛÌÓ„Ó È „ÓÏ‡‰Ò¸ÍÓ-ÔÓ-
Î¥ÚË˜ÌÓ„Ó ¥ÒÌÛ‚‡ÌÌfl Ì‡ˆ¥ÓÌ‡Î¸ÌËı „ÛÔ. ë‡ÏÂ ÚÓÏÛ ‚
ÒÛ˜‡ÒÌËı ÔÓˆÂÒ‡ı ÂÚÌÓÍÛÎ¸ÚÛÌÂ Ú‡ Ó·ÛÏÓ‚ÎÂÌÂ ÌËÏ
¥‰ÂÈÌÓ-ÔÓÎ¥ÚË˜ÌÂ ÓÁÏÂÊÛ‚‡ÌÌfl ‚¥‰¥„‡π Ú‡ÍÛ ‚‡ÊÎË-
‚Û ÓÎ¸.

éÒÓ·ÎË‚Ó„Ó ÔÓÎ¥ÚË˜ÌÓ„Ó ÁÌ‡˜ÂÌÌfl ÔÓ‰¥·ÌÂ ÓÁÏÂ-
ÊÛ‚‡ÌÌfl Ì‡·ÛÎÓ ‚ ÔÓÒÚÒÓ‚πˆ¸ÍËı Í‡ªÌ‡ı. ëÔ‡‚‡ ‚

ÚÓÏÛ, ˘Ó ‚Ì‡ÒÎ¥‰ÓÍ Ï‡Ò¯Ú‡·ÌÓª Ï‡∂¥Ì‡Î¥Á‡ˆ¥ª ·¥Î¸¯‡
˜‡ÒÚËÌ‡ Ì‡ÒÂÎÂÌÌfl ÍÓÎË¯Ì¥ı ÂÒÔÛ·Î¥Í ëëëê ÌÂ Ï‡π
˜¥ÚÍÓ ‚Ë‡ÊÂÌËı ÔÓÎ¥ÚË˜ÌËı ¥ÌÚÂÂÒ¥‚. Ç ˆËı ÛÏÓ‚‡ı
ÂÚÌÓÍÛÎ¸ÚÛÌ¥ ‚¥‰Ï¥ÌÌÓÒÚ¥ ‚Ëfl‚Îfl˛Ú¸Òfl ÓÒÌÓ‚Ó˛ ÔÂ-
‚ËÌÌÓ„Ó ‰ÛıÓ‚ÌÓ-¥‰ÂÓÎÓ„¥˜ÌÓ„Ó Ú‡ ÒÓˆ¥‡Î¸ÌÓ-ÔÓÎ¥ÚË˜-
ÌÓ„Ó ÓÁÏÂÊÛ‚‡ÌÌfl È ‰ËÒÚ‡Ìˆ¥π˛ Ï¥Ê „ÛÔ‡ÏË. ë‡ÏÂ
ÚÛÚ Ó‰Ì‡ Á „ÓÎÓ‚ÌËı ÔË˜ËÌ Á‡„ÓÒÚÂÌÌfl Ì‡ ÚÂËÚÓ¥ª
ÍÓÎË¯Ì¸Ó„Ó ëëëê Ì‡È¥ÁÌÓÏ‡Ì¥ÚÌ¥¯Ëı ÙÓÏ Ì‡ˆ¥ÓÌ‡-
Î¥ÁÏÛ.

ëÍ‡Á‡ÌÂ ÔÓ‚ÌÓ˛ Ï¥Ó˛ ÒÚÓÒÛπÚ¸Òfl È ìÍ‡ªÌË. é‰-
Ì‡Í ÔÓÎ¥ÚË˜Ì‡ ‰ËÌ‡Ï¥Í‡ ÛÍ‡ªÌÒ¸ÍÓª ‰ÂÊ‡‚Ë ‚ÒÂ Ê
‚Ë„Îfl‰‡π Ò‚Óπ¥‰ÌÓ. ñfl Ò‚Óπ¥‰Ì¥ÒÚ¸ ·‡„‡ÚÓ ‚ ̃ ÓÏÛ ÔÓ‚’fl-
Á‡Ì‡ Á ÚËÏ, ˘Ó ÓÙ¥ˆ¥ÈÌ¥ ÒÚÛÍÚÛË ÔËÌˆËÔÓ‚Ó ‚¥‰-
ÏÓ‚Îfl˛Ú¸Òfl ÔÓÏ¥˜‡ÚË Ó·’πÍÚË‚ÌÓ ¥ÒÌÛ˛˜¥ ÂÚÌ¥˜Ì¥ ‚¥‰Ï¥Ì-
ÌÓÒÚË È ÔÓÚË¥˜˜fl. á‡Í¥ÔÎÂÌÌfl ‰ÂÏÓÍ‡ÚË˜ÌËı ÔËÌ-
ˆËÔ¥‚ Ì‡ˆ¥ÓÌ‡Î¸ÌÓª ÔÓÎ¥ÚËÍË ‚ Á‡ÍÓÌ‡ı ¥ äÓÌÒÚËÚÛˆ¥ª
ÂÒÔÛ·Î¥ÍË ‚Ëfl‚ÎflπÚ¸Òfl ÒÛÚÓ ‰ÂÍÎ‡‡ÚË‚ÌËÏ. Ç ÂÁÛÎ¸-
Ú‡Ú¥ Â‡Î¸Ì‡ ÂÚÌ¥˜Ì‡ ‰ËÙÂÂÌˆ¥‡ˆ¥fl ÒÛÒÔ¥Î¸ÒÚ‚‡ ÌÂ ÁÌ‡-
ıÓ‰ËÚ¸ Ò‚Ó„Ó ¥ÌÒÚËÚÛˆ¥ÓÌ‡Î¸ÌÓ„Ó ‚Ú¥ÎÂÌÌfl ‚ ÒËÒÚÂÏ¥
‚Î‡‰Ë, ÔÓ‚ÌÓˆ¥ÌÌÓ ÌÂ ‚¥‰Ó·‡ÊÂÌ‡ ÓÒÌÓ‚ÌËÏË Û˜‡Ò-
ÌËÍ‡ÏË ÔÓÎ¥ÚË˜ÌÓ„Ó ÔÓˆÂÒÛ.

ÇËÌflÚÍÓ‚Ó˛ È ÔÓÍË ̆ Ó π‰ËÌÓ˛ ¥ÌÒÚËÚÛˆ¥ÓÌ‡Î¥ÁÓ‚‡-
ÌÓ˛ ÙÓÏÓ˛ ÔÂ‰ÒÚ‡‚ÌËˆÚ‚‡ ÂÚÌ¥˜ÌËı ÔÓˆÂÒ¥‚ π ‰¥-
flÎ¸Ì¥ÒÚ¸ Ì‡ˆ¥ÓÌ‡Î¥ÒÚË˜ÌËı Ô‡Ú¥È ‡‰ËÍ‡Î¸ÌÓ„Ó È ‰Â-
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åßëñü, üäß çÄâÅßãúòÖ èéÑéÅÄûíúëü
á‡ ‚¥‰ÔÓ‚¥‰‰˛ Ì‡ ÔËÚ‡ÌÌfl: «üÍi ÏiÒˆfl Û ã¸‚Ó‚i Ç‡Ï

Ì‡È·iÎ¸¯Â ÔÓ‰Ó·‡˛Ú¸Òfl?» Î¸‚¥‚’flÌË Ù‡ÍÚË˜ÌÓ ÔÓ‰¥-
ÎËÎËÒfl Ì‡ ÚË ÔË·ÎËÁÌÓ Ó‰Ì‡ÍÓ‚¥ „ÛÔË: Ú¥, flÍËÏ
ÔÓ‰Ó·‡πÚ¸Òfl ÒÚ‡Â Ï¥ÒÚÓ flÍ ‡ı¥ÚÂÍÚÛÌËÈ ‡ÌÒ‡Ï·Î¸
(37%); Ú¥, flÍËÏ Ì‡È·¥Î¸¯Â ÔÓ‰Ó·‡˛Ú¸Òfl Î¸‚¥‚Ò¸Í¥ Ô‡-
ÍË (28%), Ú‡ Ú¥, flÍËÏ Û ã¸‚Ó‚¥ Ó‰Ì‡ÍÓ‚Ó ÔÓ‰Ó·‡˛Ú¸Òfl
¥ ÚÂ, ¥ ‰Û„Â (32%).

ÒÚ‡Â ÏiÒÚÓ 56%
éÔÂÌËÈ ÚÂ‡Ú 5%
èÓÒÔÂÍÚ òÂ‚˜ÂÌÍ‡ 2%
ÇËÒÓÍËÈ Á‡ÏÓÍ 21%
ëÚËÈÒ¸ÍËÈ Ô‡Í 13%
ä‡ÈÁÂ‚‡Î¸‰ 11%
Ô‡ÍË 7%
è‡Í ÍÛÎ¸ÚÛË 4%
ãË˜‡Íi‚ 4%

ñ¥Í‡‚Ó, ̆ Ó ÒÂÂ‰ Ì‡Ó‰ÊÂÌËı Û ã¸‚Ó‚¥ ̃ ‡ÒÚÍ‡ ÚËı,
ÍÓÏÛ Ì‡È·¥Î¸¯Â ÔÓ‰Ó·‡˛Ú¸Òfl Ô‡ÍË ÒÛÚÚπ‚Ó ‚Ë˘‡, Ì¥Ê
ÒÂÂ‰ Ì‡Ó‰ÊÂÌËı ÔÓÁ‡ ã¸‚Ó‚ÓÏ (‚¥‰ÔÓ‚¥‰ÌÓ 72% ¥
54%), ‡ ˜‡ÒÚÍ‡ ÚËı, ÍÓÏÛ ÔÓ‰Ó·‡πÚ¸Òfl ÒÚ‡Â Ï¥ÒÚÓ –
ÏÂÌ¯‡ (52% ¥ 60%, ‡ ‡ÁÓÏ Á ÍÓÌÍÂÚËÏË ‡ı¥ÚÂÍ-
ÚÛÌËÏË Ó·’πÍÚ‡ÏË Ï¥ÒÚ‡ – 67% ¥ 70%).

ëÛÚÚπ‚‡ ‰ËÙÂÂÌˆ¥‡ˆ¥fl ˘Ó‰Ó ‚¥‰ÔÓ‚¥‰ÂÈ Ì‡ ˆÂ Á‡-
ÔËÚ‡ÌÌfl ÒÔÓÒÚÂ¥„‡πÚ¸Òfl ÒÂÂ‰ ‚¥ÌËı ¥ÁÌËı ÍÓÌÙÂÒ¥È:
flÍ˘Ó Ì‡ ÇËÒÓÍËÈ Á‡ÏÓÍ ‚Í‡Á‡ÎÓ 33% ‚¥ÌËı ìÄèñ Ú‡
29% – ìèñåè, ÚÓ ÒÂÂ‰ ‚¥ÌËı ìÉäñ Ú‡ÍËı ·ÛÎÓ
ÎË¯Â 17% (ìèñäè – 24%); Ì‡ÚÓÏ¥ÒÚ¸ ‡ı¥ÚÂÍÚÛÌ¥
Ó·’πÍÚË Ì‡È·¥Î¸¯Â ÔÓ‰Ó·‡˛Ú¸Òfl 76% ‚¥ÌËÏ ìÉäñ ¥
ÎË¯Â 41% – ìèñåè (ìÄèñ – 71%, ìèñäè – 61%)

èÖêÖ∫áÑ
Å‡Ê‡ÌÌfl ‚Ëªı‡ÚË Á‡ ÏÂÊ¥ ìÍ‡ªÌË Á‡‰ÂÍÎ‡Û‚‡ÎÓ

27% ÂÒÔÓÌ‰ÂÌÚ¥‚, 2% Á ÌËı ÔË Ì‡fl‚ÌÓÒÚË ÏÓÊÎË-
‚ÓÒÚÂÈ ‚Ë·‡ÎÓ · êÓÒ¥˛, 1% – ¥Ì¯Û ÔÓÒÚÒÓ‚πˆ¸ÍÛ ÂÒ-
ÔÛ·Î¥ÍÛ, Â¯Ú‡ 24% – ¥Ì¯¥ Í‡ªÌË. ëÂÂ‰ ÚËı, ıÚÓ ÌÂ
Á·Ë‡πÚ¸Òfl ÔÓÍË‰‡ÚË ìÍ‡ªÌÛ 70% Î¸‚¥‚’flÌ ÌÂ Ï‡π Ì‡-
Ï¥Û ‚ËªÊ‰Ê‡ÚË Á¥ ã¸‚Ó‚‡, 7% ‚ÓÎ¥ÎÓ · ÊËÚË ‚ ¥Ì¯ÓÏÛ
Ï¥ÒÚ¥ É‡ÎË˜ËÌË, 3% – Ì‡ ÒÂÎ¥, 6% ‚‡„‡ÎÓÒ¸ Á ‚¥‰ÔÓ‚¥‰‰˛.

85 ‚¥‰ÒÓÚÍ¥‚ Î¸‚¥‚’flÌ ‚Î‡¯ÚÓ‚Ûπ ‡ÈÓÌ, ‚ flÍÓÏÛ ‚ÓÌË
ÔÓÊË‚‡˛Ú¸, ¯Â 3% ÌÂ ‚ÔÂ‚ÌÂÌ¥ Û ˆ¸ÓÏÛ.

ßÑÖçíàîßäÄñßü
ç‡ÈÔÓÚÛÊÌ¥¯Â Î¸‚¥‚’flÌË ¥‰ÂÌÚËÙ¥ÍÛ˛Ú¸ ÒÂ·Â flÍ ÛÍ-

‡ªÌˆ¥ – 32% ‚ ÔÂ¯Û ˜Â„Û ‚¥‰ÌÓÒflÚ¸ ÒÂ·Â ‰Ó ˆ¥πª
Í‡ÚÂ„Ó¥ª ¥ ˘Â 26% – ‚ ‰Û„Û ˜Â„Û. å‡ÈÊÂ ÌÂ ÔÓÒÚÛ-

ÏÓÍ‡ÚË˜ÌÓ„Ó ÚËÔÛ, ‚ ˜Ëªı ÔÓ„‡ÏÌËı ‰ÓÍÛÏÂÌÚ‡ı
Á‡Ù¥ÍÒÓ‚‡Ì¥ ‚¥‰ÔÓ‚¥‰ÌËÏ ˜ËÌÓÏ ‡ÍˆÂÌÚÓ‚‡Ì¥ ÔÓÎ¥ÚË˜Ì¥
‚ËÏÓ„Ë. é‰Ì‡Í ÔÓÔÛÎflÌ¥ÒÚ¸ Ú‡ÍÓ„Ó ÚËÔÛ Ô‡Ú¥È ‚ ÛÍ-
‡ªÌÒ¸ÍÓ„Ó ÂÎÂÍÚÓ‡ÚÛ ÒÚÓÒÓ‚ÌÓ ÌÂ‚ÂÎËÍ‡2 .

Ç ÂÁÛÎ¸Ú‡Ú¥ ÔÓÎ¥ÚË˜Ì‡ ËÚÓËÍ‡ È ÓÙ¥ˆ¥ÈÌ‡ ¥‰ÂÓ-
ÎÓ„¥fl ‚ Í‡ªÌ¥ Ì‡·Û‚‡˛Ú¸ ‡·ÒÚ‡ÍÚÌÓ-ÍÓÒÏÓÔÓÎ¥ÚË˜ÌÓ-
„Ó ‚¥‰Ú¥ÌÍÛ, ̆ Ó Ì‡ Ô‡ÍÚËˆ¥ ÌÂÏËÌÛ˜Â Ó·ÂÚ‡πÚ¸Òfl ‰Â-
Ê‡‚ÌËˆ¸ÍËÏ Ì‡ˆ¥ÓÌ‡Î¥ÁÏÓÏ ÚËÚÛÎ¸ÌÓ„Ó ÂÚÌÓÒÛ. ì ÔËÌ-
ˆËÔ¥, Ì‡ˆ¥ÓÌ‡Î¥ÁÏ ˆ¥ÎÍÓÏ ÔËÓ‰ÌËÈ ‰Îfl ÒÛÒÔ¥Î¸ÒÚ‚‡,
ÍÓÚÂ ÒÚ‡π Ì‡ ¯Îflı ‡‰ËÍ‡Î¸ÌÓ„Ó ‰ÂÊ‡‚ÌÓ„Ó Ò‡ÏÓ-
‚Ë‡ÊÂÌÌfl, ıÓ˜‡ ÌÂ ÁÓ‚Ò¥Ï ÍÓÏÙÓÚÌËÈ ¥ ÔËÈÌflÚÌËÈ
‰Îfl ÔÂ‰ÒÚ‡‚ÌËÍ¥‚ ÂÚÌ¥˜ÌËı ÏÂÌ¯ËÌ. í‡ÍËÏ ̃ ËÌÓÏ, ̆ Â
Ó‰Ì¥π˛ ı‡‡ÍÚÂÌÓ˛ ËÒÓ˛ ÊËÚÚfl ÛÍ‡ªÌÒ¸ÍÓª ‰ÂÊ‡-
‚Ë π Ò‚Óπ¥‰ÌÂ ÔÓπ‰Ì‡ÌÌfl ÍÓÒÏÓÔÓÎ¥ÚËÁÏÛ È Ì‡ˆ¥ÓÌ‡Î¥Á-
ÏÛ, ‚ ¥‚Ì¥È Ï¥¥ Ó·ÛÏÓ‚ÎÂÌËı ¥ÒÚÓË˜ÌËÏË È ÒÛ˜‡ÒÌË-
ÏË Ó·ÒÚ‡‚ËÌ‡ÏË. é·Ë‰‚¥, Ì‡ ÔÂ¯ËÈ ÔÓ„Îfl‰, ‚Á‡πÏÓ-
‚ËÍÎ˛˜Ì¥ ¥‰ÂÓÎÓ„¥ª Ó„‡Ì¥˜ÌÓ ‚ÔËÒÛ˛Ú¸Òfl ‚ ‰ÛıÓ‚ÌËÈ ¥
ÔÓÎ¥ÚË˜ÌËÈ ÔÓÒÚ¥ ìÍ‡ªÌË, ‚¥‰Ó·‡Ê‡˛˜Ë ÒÔÂˆËÙ¥ÍÛ
ªª ÒÓˆ¥‡Î¸ÌÓª Ú‡ ÔÓÎ¥ÚË˜ÌÓª ¥ÒÚÓ¥ª, ∂ÂÓÔÓÎ¥ÚË˜ÌÓ„Ó È
ˆË‚¥Î¥Á‡ˆ¥ÈÌÓ„Ó ÓÁÚ‡¯Û‚‡ÌÌfl Ì‡ ÏÂÊ¥ êÓÒ¥ª Ú‡ á‡ıÓ‰Û,
Ô‡‚ÓÒÎ‡‚’fl, ¥ÒÎ‡ÏÛ Ú‡ Í‡ÚÓÎËˆËÁÏÛ, ÄÁ¥ª È Ö‚ÓÔË3.

ÇÔÂ¯Â Á‡ ·‡„‡ÚÓ‚¥ÍÓ‚Û ¥ÒÚÓ¥˛ ÛÍ‡ªÌÒ¸ÍÓ„Ó Ì‡-
Ó‰Û ‚ ÒÛ˜‡ÒÌ¥È ìÍ‡ªÌ¥ ‚¥‰·Û‚‡πÚ¸Òfl ÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌÌfl Ì‡-
ˆ¥ÓÌ‡Î¸ÌÓª ‰ÂÊ‡‚Ë. íÛÚ ‚‡ÊÎË‚Ó Ô¥‰ÍÂÒÎËÚË, ̆ Ó ÔÓ-

ÌflÚÚfl «Ì‡ˆ¥ÓÌ‡Î¸ÌÂ» ÌÂ ÚÓÚÓÊÌÂ ÔÓÌflÚÚ˛ «ÂÚÌ¥˜ÌÂ».
ëÛ·ÒÚ‡ÚÓÏ ÛÍ‡ªÌÒ¸ÍÓª ‰ÂÊ‡‚ÌÓÒÚË ‚ËÒÚÛÔ‡˛Ú¸ ÌÂ
ÎË¯Â ÂÚÌ¥˜Ì¥ ÛÍ‡ªÌˆ¥, ‡ È ÔÂ‰ÒÚ‡‚ÌËÍË ¥Ì¯Ëı ÂÚÌ¥˜-
ÌËı „ÛÔ, ˘Ó ÔÓÊË‚‡˛Ú¸ Û ÂÒÔÛ·Î¥ˆ¥. ì Á‚’flÁÍÛ Á
ˆËÏ ‚ËÌËÍ‡π ÔÓ·ÎÂÏ‡ ÙÓÏÛ‚‡ÌÌfl ÛÍ‡ªÌÒ¸ÍÓª ÔÓ-
Î¥ÚË˜ÌÓª Ì‡ˆ¥ª, ÒÛÚ¸ flÍÓª Ì‡È‡‰ÂÍ‚‡ÚÌ¥¯Â ‚¥‰Ó·‡Ê‡π
ÔÓÌflÚÚfl «ÛÍ‡ªÌÒ¸ÍËÈ Ì‡Ó‰»4.

ßÌ¯ËÏË ÒÎÓ‚‡ÏË, ÒÛ‚ÂÂÌ¥Á‡ˆ¥fl ìÍ‡ªÌË ÔÓ‚’flÁ‡Ì‡
Á ‚Ë¥¯ÂÌÌflÏ ‰‚Óı „ÓÎÓ‚ÌËı Á‡‚‰‡Ì¸. èÂ¯Â – Ï¥Ò-
ÚËÚ¸Òfl Û ÍÓÌÒÚÛ˛‚‡ÌÌ¥ ÒÛ˜‡ÒÌÓª ‰ÂÏÓÍ‡ÚË˜ÌÓª ‰Â-
Ê‡‚Ë, ˘Ó ‚Ë‡Ê‡π ¥ÌÚÂÂÒË ‚Ò¥ı „ÛÔ Ì‡ÒÂÎÂÌÌfl. èÓ-
˜‡ÚÍÓ‚ËÈ, ÙÓÏ‡Î¸ÌÓ-Ó„‡Ì¥Á‡ˆ¥ÈÌËÈ ÂÚ‡Ô ÔÓ·Û‰Ó‚Ë
Ú‡ÍÓª ‰ÂÊ‡‚Ë Á‚Ó‰Ë‚Òfl ‰Ó ÒÚ‚ÓÂÌÌfl ·‡ÁÓ‚Ëı ¥ÌÒÚË-
ÚÛÚ¥‚ ‰ÂÊ‡‚ÌÓª ‚Î‡‰Ë. Ç¥Ì Á‡‚Â¯Ë‚Òfl ÔËÈÌflÚÚflÏ
äÓÌÒÚËÚÛˆ¥ª È fl‰Û ÓÒÌÓ‚ÓÔÓÎÓÊÌËı Á‡ÍÓÌ¥‚.

ÑÛ„Â Á‡‚‰‡ÌÌfl – ÙÓÏÛ‚‡ÌÌfl ·‡„‡ÚÓÌ‡ˆ¥ÓÌ‡Î¸ÌÓª
ÒÔ¥Î¸ÌÓÚË ÒÛÒÔ¥Î¸ÌÓ„Ó ÊËÚÚfl, ÚÓ·ÚÓ Ì‡Ó‰Û ìÍ‡ªÌË flÍ
ÌÓÒ¥fl ‰ÂÊ‡‚ÌÓ„Ó ÒÛ‚ÂÂÌ¥ÚÂÚÛ, – ‚Ëfl‚ÎflπÚ¸Òfl ÍÛ‰Ë
ÒÍÎ‡‰Ì¥¯ËÏ ¥ ‰Ó‚„ÓÚË‚‡Î¥¯ËÏ. ÑÎfl ÈÓ„Ó ‚Ë¥¯ÂÌÌfl
ÔÓÚ¥·Ì¥ ÔÓÒÚÛÔÓ‚¥, Ú‡Í¥, ˘Ó ÚÓÍ‡˛Ú¸Òfl ÊËÚÚfl ‰ÂÍ¥Î¸-
ÍÓı ÔÓÍÓÎ¥Ì¸, ÁÏ¥ÌË Ú‡‰Ëˆ¥ÈÌÓ„Ó ÛÍÎ‡‰Û ÛÍ‡ªÌÒ¸ÍÓ-
„Ó ÒÓˆ¥ÛÏÛ. í¥Î¸ÍË Ú‡ÍËÏ ˜ËÌÓÏ ÏÓÊÌ‡ Á‡ÍÎ‡ÒÚË Ï¥ˆ-
ÌËÈ ÙÛÌ‰‡ÏÂÌÚ ÛÍ‡ªÌÒ¸ÍÓª ‰ÂÊ‡‚ÌÓÒÚË, ‚ËÓ·ËÚË
ÔflÏÛ Á‡ˆ¥Í‡‚ÎÂÌ¥ÒÚ¸ ÍÎ˛˜Ó‚Ëı „ÛÔ ÒÛÒÔ¥Î¸ÒÚ‚‡ Û ÒÚ‡-
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Ô‡πÚ¸Òfl ¥‰ÂÌÚËÙ¥Í‡ˆ¥ÈÌÓ˛ ÔÓÚÛÊÌ¥ÒÚ˛ Í‡ÚÂ„Ó¥fl «Î¸‚¥‚’-
flÌË» – Ò‡ÏÂ Ú‡Í ÛÒ‚¥‰ÓÏÎ˛π ÒÂ·Â ÔÓÎÓ‚ËÌ‡ ÏÂ¯Í‡Ì-
ˆ¥‚ ã¸‚Ó‚‡ (22% – Û ÔÂ¯Û ˜Â„Û ¥ 28% – ‚ ‰Û„Û).
èÓ 17% ÂÒÔÓÌ‰ÂÌÚ¥‚ ¥‰ÂÌÚËÙ¥ÍÛπ ÒÂ·Â flÍ „‡ÎË˜‡ÌË Ú‡
flÍ Â‚ÓÔÂÈˆ¥, ÒÛÚÚπ‚Ó ÏÂÌ¯Â – 5% – flÍ ÒÓ‚πˆ¸Í¥ Î˛‰Ë.

‚ ÔÂ¯Û ˜Â„Û ‚ ‰Û„Û ˜Â„Û
Ö‚ÓÔÂπˆ¸ 8 9
ìÍ‡ªÌÂˆ¸ 32 26
É‡ÎË˜‡ÌËÌ 5 11
ã¸‚i‚’flÌËÌ 22 28
ëÓ‚πˆ¸Í‡ (‡‰flÌÒ¸Í‡)
Î˛‰ËÌ‡ 3 2
èÓÒÚÓ Î˛‰ËÌ‡ 28 19

ç‡ Ò¸Ó„Ó‰Ì¥ ÁÌÓ‚Û ‡ÍÚÛ‡Î¥ÁÛ‚‡‚Òfl ÔÓ¯ÛÍ ‚¥‰ÔÓ‚¥‰¥
Ì‡ Á‡ÔËÚ‡ÌÌfl ÔÓ ·‡Ê‡ÌËÈ ¯Îflı ÓÁ‚ËÚÍÛ É‡ÎË˜ËÌË
‚ ‡Á¥ ÔËπ‰Ì‡ÌÌfl ìÍ‡ªÌË ‰Ó ÒÓ˛ÁÛ êÓÒiª Á ÅiÎÓÛÒÒ˛.

èË ‚¥‰ÔÓ‚¥‰¥ Ì‡ ÔËÚ‡ÌÌfl «üÍ·Ë ìÍ‡ªÌ‡ ÔËπ‰Ì‡-
Î‡Òfl ‰Ó ÒÓ˛ÁÛ êÓÒiª Á ÅiÎÓÛÒÒ˛, ÚÓ flÍ Ï‡π ÔÓ‚ÂÒÚËÒfl
É‡ÎË˜ËÌ‡?» „ÓÎÓÒË ÂÒÔÓÌ‰ÂÌÚ¥‚ ÓÁÔÓ‰¥ÎËÒ¸ Ú‡ÍËÏ
˜ËÌÓÏ:

ÇiÚ‡ÚË ÔËπ‰Ì‡ÌÌfl 8%
ÇÒÂ ˆÂ – ÌÂ ÏÓª ÔÓ·ÎÂÏË 11%
Ç‡ÊÍÓ ‚¥‰ÔÓ‚¥ÒÚË 16%

çi˜Ó„Ó ÌÂ Ó·ËÚË, ÔÓ‰Ë‚ËÚËÒ¸
˘Ó Á ÚÓ„Ó ‚ËÈ‰Â 9%
ÑÓ·Ë‚‡ÚËÒfl ‡‚ÚÓÌÓÏiª ‚i‰ äËπ‚‡ 11%
ÅÓÓÚËÒ¸ Á‡ Ò‡ÏÓÒÚiÈÌÛ
É‡ÎËˆ¸ÍÛ ‰ÂÊ‡‚Û 29%
iÌ¯Â 15%

ëÛÚÚπ‚Ó ‚¥‰¥ÁÌfl˛Ú¸Òfl ‚¥‰ÔÓ‚¥‰¥ Ì‡ ˆÂ Á‡ÔËÚ‡ÌÌfl Û
ÍÓÌÙÂÒ¥ÈÌÓÏÛ ÓÁ¥Á¥, ‚ ÚÓÈ ˜‡Ò flÍ ÔÓÎÓ‚ËÌ‡ ‚¥ÌËı
ìÉäñ ‚Ë·Ë‡π Ì‡È‡‰ËÍ‡Î¸Ì¥¯ËÈ ̄ Îflı, ·‡È‰ÛÊËı ÒÂ-
Â‰ ÌËı ÎË¯Â ̃ ‚ÂÚ¸ ÂÒÔÓÌ‰ÂÌÚ¥‚, ·¥Îfl ÔÓÎÓ‚ËÌË ‚¥-
ÌËı Ô‡‚ÓÒÎ‡‚ÌËı ÍÓÌÙÂÒ¥È ÌÂ ı‚ËÎ˛π ‰‡Ì‡ ÔÓ·ÎÂÏ‡:

ìÉäñ ìèñäè ìèñåè ìÄèñ
ÇiÚ‡ÚË ÔËπ‰Ì‡ÌÌfl 4 11 12 8
ÇÒÂ ˆÂ – ÌÂ ÏÓª ÔÓ·ÎÂÏË,
çi˜Ó„Ó ÌÂ Ó·ËÚË, ‡·Ó
Ç‡ÊÍÓ ‚¥‰ÔÓ‚¥ÒÚË 23 48 53 47
ÑÓ·Ë‚‡ÚËÒfl ‡‚ÚÓÌÓÏiª
‚i‰ äËπ‚‡ 11 13 0 4
ÅÓÓÚËÒ¸ Á‡ Ò‡ÏÓÒÚiÈÌÛ
É‡ÎËˆ¸ÍÛ ‰ÂÊ‡‚Û 48 31 24 17
iÌ¯Â 14 9 12 25

ï‡‡ÍÚÂÌÓ, ̆ Ó «ÅÓÓÚËÒ¸ Á‡ Ò‡ÏÓÒÚiÈÌÛ É‡ÎËˆ¸ÍÛ
‰ÂÊ‡‚Û» ÔË ÔËπ‰Ì‡ÌÌ¥ ìÍ‡ªÌË ‰Ó ÒÓ˛ÁÛ Á êÓÒ¥π˛

ÌÓ‚ÎÂÌÌ¥ ÂÙÂÍÚË‚ÌÓª ÒËÒÚÂÏË ÔÓÎ¥ÚË˜ÌÓ„Ó ÛÔ‡‚Î¥ÌÌfl.
é‰Ì‡Í ‚Ò¥ ÔÓÎ¥ÚË˜Ì¥ ÍÓÎ¥Á¥ª ÔÂ¯Ó„Ó ‰ÂÒflÚËÎ¥ÚÚfl ÌÂ-

Á‡ÎÂÊÌÓÒÚË Í‡ªÌË ÌÂ ‚ËıÓ‰ËÎË Á‡ ÏÂÊ¥ ‚ÛÁ¸ÍÓ-ÍÓ-
ÔÓ‡ÚË‚ÌËı ¥ÌÚÂÂÒ¥‚ „ÛÔ, ÍÓÚ¥ ÁÏ‡„‡ÎËÒ¸ Á‡ ÍÓÌÚ-
ÓÎ¸ Ì‡‰ ÍÎ˛˜Ó‚ËÏË ‰ÂÊ‡‚ÌËÏË ¥ÌÒÚËÚÛÚ‡ÏË ¥ Â-
ÒÛÒ‡ÏË. ôÓ ÒÚÓÒÛπÚ¸Òfl Ì‡ˆ¥ÓÌ‡Î¸ÌÓª ÔÓÎ¥ÚËÍË, ÚÓ ‚ÓÌ‡
Ù‡ÍÚË˜ÌÓ ÍÓÔ¥˛‚‡Î‡ Ô‡ÍÚËÍÛ, ˘Ó ÒÍÎ‡‰‡Î‡Òfl ˘Â ‚
ÒÓ‚πˆ¸ÍËÈ ÔÂ¥Ó‰, ÔËÏÛÒÓ‚Ó„Ó Á‡Ú‚Â‰ÊÂÌÌfl ÌÓ‚Óª
ÒÓˆ¥‡Î¸ÌÓª ÒÔ¥Î¸ÌÓÚË – Ì‡ ˆÂÈ ‡Á «ÛÍ‡ªÌÒ¸ÍÓ„Ó Ì‡-
Ó‰Û». ë‡ÏÂ Ú‡ÍËÈ ‚ËÒÌÓ‚ÓÍ ÏÓÊÌ‡ ÁÓ·ËÚË Á ‰Â-
ÏÓÌÒÚ‡ÚË‚ÌÓ„Ó Á‡ÏÓ‚˜Û‚‡ÌÌfl ÔÓÎ¥ÚË˜ÌËÏ ÍÂ¥‚ÌËˆ-
Ú‚ÓÏ ìÍ‡ªÌË Ï¥ÊÂÚÌ¥˜ÌËı ÔÓÚË¥˜ Û ÂÒÔÛ·Î¥ˆ¥.

ì Á‚’flÁÍÛ Á ̂ ËÏ ‰Óˆ¥Î¸ÌÓ ÁÛÔËÌËÚËÒfl Ì‡ Ú¸Óı ·ÎÓ-
Í‡ı ‚Á‡πÏÓÔÓ‚’flÁ‡ÌËı Ï¥Ê ÒÓ·Ó˛ ÔÓ·ÎÂÏ, ̆ Ó ‚¥‰Ó·-
‡Ê‡˛Ú¸ ÒËÚÛ‡ˆ¥˛ ‚ ÂÚÌÓÔÓÎ¥ÚË˜Ì¥È ÒÙÂ¥ ìÍ‡ªÌË. èÂ-
¯ËÈ Á ÌËı Ó·ÛÏÓ‚ÎÂÌËÈ Á‡‚Â¯ÂÌÌflÏ ÔÓˆÂÒÛ ÙÓ-
ÏÛ‚‡ÌÌfl Ì‡È·¥Î¸¯Ó„Ó Á‡ ̃ ËÒÂÎ¸Ì¥ÒÚ˛ ÛÍ‡ªÌÒ¸ÍÓ„Ó ÂÚ-
ÌÓÒÛ flÍ ÌÓÒ¥fl ‰ÂÊ‡‚ÌÓÒÚË. ç‡ ÌÂÒÙÓÏÓ‚‡Ì¥ÒÚ¸ ÛÍ-
‡ªÌÒ¸ÍÓª Ì‡ˆ¥ª Á‚ÂÚ‡ÎË Û‚‡„Û ·‡„‡ÚÓ „ÓÏ‡‰Ò¸ÍËı
‰¥fl˜¥‚ ¥ ‚˜ÂÌËı Ì‡ ¥ÁÌËı ÂÚ‡Ô‡ı ÛÍ‡ªÌÒ¸ÍÓª ¥ÒÚÓ¥ª.
ìÍ‡ªÌˆ¥ á‡Í‡Ô‡ÚÚfl, èËÍ‡Ô‡ÚÚfl, èÓÎ¥ÒÒfl, ëÎÓ·ÓÊ‡Ì-
˘ËÌË, èË‰Ì¥ÔÓ‚’fl ¥ í‡‚¥ª ‚¥‰¥ÁÌfl˛Ú¸Òfl Ó‰ËÌ ‚¥‰
Ó‰ÌÓ„Ó ÌÂ ÎË¯Â ‰¥‡ÎÂÍÚ‡ÏË Ú‡ ¥ÒÚÓËÍÓ-ÍÛÎ¸ÚÛÌËÏË
ÓÒÓ·ÎË‚ÓÒÚflÏË, ‡ È Ú‡‰Ëˆ¥ÈÌËÏË ÁÓ‚Ì¥¯Ì¥ÏË Ó¥πÌ-

Ú‡ˆ¥flÏË Ú‡ Á‚’flÁÍ‡ÏË. äÛÎ¸ÚÛÌËÈ Â∂¥ÓÌ‡Î¥ÁÏ Û ÂÒ-
ÔÛ·Î¥ˆ¥ – Á‡„‡Î¸ÌÓ‚ËÁÌ‡ÌËÈ Ù‡ÍÚ [Å˚ÒÚËˆÍËÈ 1994:
18]. ë‡ÏÂ ˆfl Ó·ÒÚ‡‚ËÌ‡ È Á‡‚‡‰ËÎ‡ ÛÚ‚Â‰ÊÂÌÌ˛ Ò‡-
ÏÓÒÚ¥ÈÌÓª ÛÍ‡ªÌÒ¸ÍÓª ‰ÂÊ‡‚Ë ‚ 1917-1920 .

êÂ∂¥ÓÌ‡Î¸Ì‡ ÒÔÂˆËÙ¥Í‡ ˜¥ÚÍÓ ÔÓÒÎ¥‰ÍÓ‚ÛπÚ¸Òfl ‚
ÂÎÂÍÚÓ‡Î¸ÌËı ÔÂÂ‚‡„‡ı ÛÍ‡ªÌÒ¸ÍÓ„Ó ÂÚÌÓÒÛ. áÓÍÂ-
Ï‡, ÒÔÓÒÚÂ¥„‡πÚ¸Òfl ÁÏ¥Ì‡ ÔÓÎ¥ÚË˜ÌËı ÒËÏÔ‡Ú¥È ‚¥‰ Ô‡-
‚Ó„Ó ‰Ó Î¥‚Ó„Ó ÒÔÂÍÚ‡ Á‡ ÓÒflÏË Á‡ı¥‰-Òı¥‰ ¥ Ô¥‚Ì¥˜-
Ô¥‚‰ÂÌ¸. ôÂ ‚Ë‡ÁÌ¥¯Â ÓÁıÓ‰ÊÂÌÌfl ÁÓ‚Ì¥¯Ì¸ÓÔÓÎ¥-
ÚË˜ÌËı Ó¥πÌÚ‡ˆ¥È Ì‡ÒÂÎÂÌÌfl Òı¥‰ÌËı ¥ Á‡ı¥‰ÌËı Ó·Î‡Ò-
ÚÂÈ ÔÓ Î¥Ì¥ª êÓÒ¥fl-Ö‚ÓÔ‡. å¥ÒˆÂ‚¥ ‚¥‰Ï¥ÌÌÓÒÚ¥ Ì‡Ó˜ÌÓ
‚Ëfl‚ËÎËÒfl Û ‚Ò¥ı Ú¸Óı ÔÂÁË‰ÂÌÚÒ¸ÍËı ‚Ë·Ó˜Ëı Í‡Ï-
Ô‡Ì¥flı [íÓÎÔË„Ó 1999: 132-133].

èÓÎ¥ÚË˜Ì‡ ‰ËÙÂÂÌˆ¥‡ˆ¥fl – ÎË¯Â ÁÓ‚Ì¥¯Ìπ ‚Ëfl‚-
ÎÂÌÌfl ÒÓˆ¥ÓÍÛÎ¸ÚÛÌÓª ÌÂÒÙÓÏÓ‚‡ÌÓÒÚË Ì‡ˆ¥ª. ç‡ „ÎË-
·ËÌÌ¥¯ÓÏÛ ¥‚Ì¥ ªª ‚¥‰Ó·‡Ê‡π ÚÓÈ Ù‡ÍÚ, ˘Ó ÒÂÂ‰ ÂÚ-
Ì¥˜ÌËı ÛÍ‡ªÌˆ¥‚ ‰ÓÒËÚ¸ ‚ÂÎËÍÂ ˜ËÒÎÓ ÓÒ¥ÈÒ¸ÍÓÏÓ‚-
ÌËı, ÔÂÂ‚‡ÊÌ‡ ·¥Î¸¯¥ÒÚ¸ flÍËı ÔÓÊË‚‡π Û Òı¥‰ÌËı,
Ô¥‚‰ÂÌÌËı ¥ ˆÂÌÚ‡Î¸ÌËı Ó·Î‡ÒÚflı ÂÒÔÛ·Î¥ÍË5 .

ëÍÎ‡‰Ì‡ ÂÚÌ¥˜Ì‡ ÒËÚÛ‡ˆ¥fl ‰ÓÔÓ‚Ì˛πÚ¸Òfl ‚¥‰ÒÛÚÌ¥ÒÚ˛
˜¥ÚÍÓª ÏÂÊ¥, ÍÓÚ‡ ‰ÓÁ‚ÓÎËÚ¸ Ó‰ÌÓÁÌ‡˜ÌÓ ‚¥‰¥ÁÌËÚË
ÛÍ‡ªÌˆ¥‚ Ú‡ ÓÒ¥flÌ, ̃ ¥ÚÍËı Ï‡ÍÂ¥‚ «ÛÍ‡ªÌÒÚ‚‡». äÓÌ-
ÚÛË ÚËÚÛÎ¸ÌÓª Ì‡ˆ¥ÓÌ‡Î¸ÌÓª ÒÔ¥Î¸ÌÓÚË ÛÏÓ‚Ì¥, ̆ Ó ÒÚ‚Ó-
˛π ÚÛ‰ÌÓ˘¥ ‰Îfl ªª Ò‡ÏÓ‚ËÁÌ‡˜ÂÌÌfl ¥ ÛÚ‚Â‰ÊÂÌÌfl
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Ú‡ Å¥ÎÓÛÒÒ˛ Á·Ë‡πÚ¸Òfl 59% ÂÒÔÓÌ‰ÂÌÚ¥‚, ˘Ó ‡Í-
ÚË‚ÌÓ ·ÂÛÚ¸ Û˜‡ÒÚ¸ ‚ ÔÓÎ¥ÚË˜ÌËı Á‡ıÓ‰‡ı, 33% Î¸‚¥‚’flÌ
Á ‚Ë˘Ó˛ ÓÒ‚¥ÚÓ˛, Ú‡ 83% ÚËı, ıÚÓ Óˆ¥Ì˛π Ò‚¥È ¥‚ÂÌ¸
Ï‡ÚÂ¥‡Î¸ÌÓ„Ó Á‡·ÂÁÔÂ˜ÂÌÌfl flÍ ‚ËÒÓÍËÈ.

áÌ‡˜ÌÓ ÏÂÌ¯‡ ‰ËÙÂÂÌˆ¥‡ˆ¥fl Î¸‚¥‚’flÌ ÔË ‚¥‰ÔÓ‚¥-
‰¥ Ì‡ Á‡ÔËÚ‡ÌÌfl ̆ Ó‰Ó ‚Ë¥¯ÂÌÌfl «ıÓÌ¥˜ÌÓª» ÔÓ·ÎÂ-
ÏË Î¸‚¥‚Ò¸ÍÓ-‚‡¯‡‚Ò¸ÍËı ‚¥‰ÌÓÒËÌ – ÔÓ·ÎÂÏË ÔÓÎ¸-
Ò¸ÍËı ‚¥ÈÒ¸ÍÓ‚Ëı ÔÓıÓ‚‡Ì¸ Ì‡ ãË˜‡ÍÓ‚¥: 11% ÌÂ ˜ÛÎ‡
ÔÓ ˆ˛ ÔÓ·ÎÂÏÛ, ˘Â 15% ‚‡„‡πÚ¸Òfl Á ‚¥‰ÔÓ‚¥‰‰˛;
ÒÂÂ‰ Â¯ÚË 68% ·‡Ê‡π Á‡ÎË¯ËÚË ‚ÒÂ, flÍ π Á‡‡Á;
30% – ‚¥‰ÌÓ‚ËÚË ‚ÒÂ flÍ ·ÛÎÓ ‰Ó 1939 ÓÍÛ; 2% –
ÁÌË˘ËÚË ‚ÂÒ¸ Ô‡ÌÚÂÓÌ (‚Î‡ÒÌÂ Ú‡Í, ÔÓ Ô‡ÌÚÂÓÌ, ‡ ÌÂ
ÔÓ ÏÓ„ËÎË È¯ÎÓÒfl ‚ Á‡ÔËÚ‡ÌÌ¥). ∏‰ËÌÂ, ˘Ó ˜‡ÒÚÍ‡
ÌÂÓ·¥ÁÌ‡ÌËı Á ˆ¥π˛ ÔÓ·ÎÂÏÓ˛ ÏÓÎÓ‰¥ (‰Ó 30 ÓÍ¥‚)
ÒÛÚÚπ‚Ó ÌËÊ˜‡ ‚¥‰ Á‡„‡ÎÛ ¥ ˜‡ÒÚÍ‡ ÚËı, ıÚÓ Ó·ÒÚÓ˛π Á‡
‚¥‰ÌÓ‚ÎÂÌÌfl ˆ¸Ó„Ó ˆ‚ËÌÚ‡fl ‰Ó ‰Ó‚ÓπÌÌÓ„Ó ÒÚ‡ÌÛ ÒÂ-
Â‰ Ô‡‚ÓÒÎ‡‚ÌËı ìÄèñ ÒÛÚÚπ‚Ó ÌËÊ˜‡ (19%) Á‡ ‡ıÛ-
ÌÓÍ ‚Ë˘Óª (6%) ̃ ‡ÒÚÍË ÒÔ‡„ÎËı ÁÛÈÌÛ‚‡ÚË Ô‡ÌÚÂÓÌ.

ç‡ Á‡‚Â¯ÂÌÌfl ‰ÓÔÓ‚¥‰¥ Í¥Î¸Í‡ Ï¥ÍÛ‚‡Ì¸ ˘Ó‰Ó
ÒÔ¥‚Ï¥ÌÓÒÚË Á‡ÔÓÔÓÌÓ‚‡ÌÓª Ì‡ÏË Ù¥ÎÓÒÓÙ¥ª ÓÁ‚ËÚ-
ÍÛ ã¸‚Ó‚‡ ¥ „ÓÏ‡‰Ò¸ÍÓª ‰ÛÏÍË Î¸‚¥‚’flÌ. éÔËÚÛ‚‡ÌÌfl
ÔÓ‚Ó‰ËÎÓÒfl ̆ Â ÔÂÂ‰ Í¥ÌˆÂ‚ËÏ ‚‡¥‡ÌÚÓÏ ÔÂÁÂÌÚÓ-
‚‡ÌÓª ÍÓÌˆÂÔˆ¥ª, flÍ‡, Û Ò‚Ó˛ ˜Â„Û, ÓÁÓ·ÎflÎ‡Ò¸ ‰Ó

Ô¥‰‡ıÛÌÍÛ ÂÁÛÎ¸Ú‡Ú¥‚ ÒÓˆ¥ÓÎÓ„¥˜ÌÓ„Ó ‰ÓÒÎ¥‰ÊÂÌÌfl.
óÂÂÁ ̂ Â Û Á‡ÔËÚ‡ÌÌflı ÓÔËÚÛ‚‡ÌÌfl ÌÂÏ‡π ÔflÏËı ‚Í‡-
Á¥‚ÓÍ, ̆ Ó · Ô¥‰ÚËÏÛ‚‡ÎË ̃ Ë Á‡ÔÂÂ˜Û‚‡ÎË ÍÓÌˆÂÔˆ¥˛.
é‰Ì‡Í Ì‡ ‰ÂflÍ¥ ‡ÒÔÂÍÚË Û‚‡„Û ‚‡ÚÓ Á‚ÂÌÛÚË.

Ç‡ÊÎË‚Ó˛ ËÒÓ˛ ÔÓÍÎËÍ‡ÌÌfl Ì‡¯Ó„Ó Ï¥ÒÚ‡ ‚ ÍÓÌ-
ˆÂÔˆ¥ª Ì‡ÁË‚‡ÎÓÒ¸ ÈÓ„Ó ¥‰ÂÌÚËÙ¥Í‡ˆ¥ÈÌ¥ÒÚ¸. ç‡ Á‡ÔË-
Ú‡ÌÌfl «ëÍ‡Ê¥Ú¸, ·Û‰¸ Î‡ÒÍ‡, ÍÓÎË ÇË ÍÓÏÛÒ¸ Í‡ÊÂÚÂ,
˘Ó ÇË Î¸‚¥‚’flÌËÌ (-Í‡), ÚÓ Ç‡Ï ÔË ˆ¸ÓÏÛ»     «èËπÏ-
ÌÓ» ‚¥‰ÔÓ‚¥ÎË 82% ÂÒÔÓÌ‰ÂÌÚ¥‚, ÔË˜ÓÏÛ ÒÂÂ‰ ÚËı,
ıÚÓ ¥‰ÂÌÚËÙ¥ÍÛπ ÒÂ·Â ‚ ÔÂ¯Û ˜Â„Û flÍ «Î¸‚¥‚’flÌËÌ»
ˆÂÈ ‚¥‰ÒÓÚÓÍ ÒÍÎ‡‰‡π 89%, flÍ «ÛÍ‡ªÌÂˆ¸» – 92%, flÍ
«„‡ÎË˜‡ÌËÌ» – 96%, ˘Ó Ò‚¥‰˜ËÚ¸ ‚ ÍÓËÒÚ¸ Ì‡¯Óª
„¥ÔÓÚÂÁË.

ç‡ Ô¥‰ÚËÏÍÛ ÚÓ„Ó, ̆ Ó ËÒ‡ÏË ÔËÓ‰ÌÓ„Ó ÔÓÍÎË-
Í‡ÌÌfl ã¸‚Ó‚‡ π ÏÂÚÓÔÓÎ¥ÈÌ¥ÒÚ¸, ÂÒÚÂÚËÍ‡ Ú‡ ÓÒ‚¥ÚÌ¥ÒÚ¸
Ò‚¥‰˜‡Ú¸ Ì‡‚Â‰ÂÌ¥ ‚Ë˘Â ‰‡Ì¥ ÔÓ ÔÓÁËÚË‚ÌÛ Óˆ¥ÌÍË
ÏÂ¯Í‡ÌˆflÏË Ï¥ÒÚ‡ ÏÓÊÎË‚ÓÒÚÂÈ/ÛÏÓ‚ ã¸‚Ó‚‡ ÎË¯Â
˘Ó‰Ó ÏÂÚÓÔÓÎ¥ÈÌËı, ÂÒÚÂÚË˜ÌËı Ú‡ ÓÒ‚¥ÚÌ¥ı ÙÛÌÍˆ¥È
(Á‡‰Ó‚ÓÎÂÌÌfl iÌÙÓÏ‡ˆiÈÌËı ÔÓÚÂ·, ÔÓ‚Â‰ÂÌÌfl
‚iÎ¸ÌÓ„Ó ˜‡ÒÛ, ‰ÓÁ‚iÎÎfl, Á‡‰Ó‚ÓÎÂÌÌfl iÌÚÂÎÂÍÚÛ‡Î¸ÌËı
Ú‡ ÂÒÚÂÚË˜ÌËı ÔÓÚÂ·, ÔÓÎiÚË˜ÌÓª i „ÓÏ‡‰Ò¸ÍÓª ‰iflÎ¸-
ÌÓÒÚi, ÓÒ‚iÚÌ¸Ó-‚ËıÓ‚Ìi ÏÓÊÎË‚ÓÒÚi) Ú‡ ÌËÁ¸ÍËÈ ¥‚ÂÌ¸
‚¥‰˜ÛÚÚfl ‰ÂÙ¥ˆËÚÛ Á‡‰Ó‚ÓÎÂÌÌfl ˆËı ÔÓÚÂ·.

ÔËÌˆËÔ¥‚ ‚Á‡πÏÓ‰¥ª Á ¥Ì¯ËÏË ÂÚÌ¥˜ÌËÏË „ÛÔ‡ÏË, ‚
ÔÂ¯Û ˜Â„Û Á ÓÒ¥flÌ‡ÏË.

Ç¥‰ÒÛÚÌ¥ÒÚ¸ Ì‡ˆ¥ÓÌ‡Î¸ÌÓª ¥‰ÂÓÎÓ„¥ª, ·ÂÁ flÍÓª ÌÂÏÓÊ-
ÎË‚‡ ÍÓÌÒÓÎ¥‰‡ˆ¥fl ÒÛÒÔ¥Î¸ÒÚ‚‡, π ÔflÏËÏ Ì‡ÒÎ¥‰ÍÓÏ
ÌÂÒÙÓÏÓ‚‡ÌÓÒÚË ÛÍ‡ªÌÒ¸ÍÓª Ì‡ˆ¥ª. ÇÓ‰ÌÓ˜‡Ò ÛÏÓ‚-
Ì¥ÒÚ¸ ÏÂÊ¥ Ï¥Ê ÛÍ‡ªÌˆflÏË ¥ ÓÒ¥flÌ‡ÏË Ï‡π È ÔÓÁËÚË‚-
Ì¥ ÏÓÏÂÌÚË, ÓÒÍ¥Î¸ÍË ÒÔËflπ Á·ÎËÊÂÌÌ˛ ˆËı ÒÔÓ¥‰-
ÌÂÌËı ÂÚÌÓÒ¥‚ ¥ ÙÓÏÛ‚‡ÌÌ˛ Á‡„‡Î¸ÌÓª Ì‡‰ÂÚÌ¥˜ÌÓª ¥‰ÂÓ-
ÎÓ„¥ª. è¥ÒÎfl ÓÁ‚‡ÎÛ ëÓ‚πˆ¸ÍÓ„Ó ëÓ˛ÁÛ ‚ 1991 . ‚Ë-
ÌËÍÎ‡ Â‡Î¸Ì‡ ÌÂ·ÂÁÔÂÍ‡ ÓÁÍÓÎÛ Á‡ ÂÚÌ¥˜ÌËÏË ‚¥‰-
Ï¥ÌÌÓÒÚflÏË, ‡ÎÂ ‚ÊÂ ‚ ÏÂÊ‡ı ÌÓ‚Ëı ÌÂÁ‡ÎÂÊÌËı ‰Â-
Ê‡‚. é‰Ì‡Í ‚ ìÍ‡ªÌ¥ ÔÂÂı¥‰ ÒÛÒÔ¥Î¸ÒÚ‚‡ ‚ ÌÓ‚Û ÔÓÎ¥-
ÚË˜ÌÛ flÍ¥ÒÚ¸ ‚¥‰·Û‚‡‚Òfl ÔÎ‡‚ÌÓ, ·ÂÁ ÒÂÈÓÁÌËı Ï¥ÊÂÚ-
Ì¥˜ÌËı ÍÓÌÙÎ¥ÍÚ¥‚. ê‡ÁÓÏ Á ÚËÏ, ÌÂÏ‡π Ì¥ Ì‡ÈÏÂÌ¯Ëı
Ô¥‰ÒÚ‡‚ ‚‚‡Ê‡ÚË, ˘Ó Û ‚ËÔ‡‰ÍÛ ÔÓ‚Â‰ÂÌÌfl ÌËÌ¥¯Ì¥Ï
ÛÍ‡ªÌÒ¸ÍËÏ ÍÂ¥‚ÌËˆÚ‚ÓÏ ÌÂ‚Ï¥ÎÓª Ì‡ˆ¥ÓÌ‡Î¸ÌÓª ÔÓ-
Î¥ÚËÍË Ì‡ˆ¥ÓÌ‡Î¸Ì‡ π‰Ì¥ÒÚ¸, ˘Ó ÒÍÎ‡Î‡Òfl, ·Û‰Â Á·Â¥-
„‡ÚËÒfl È ‰‡Î¥. Ä Á‡„ÓÁ‡ ÔÓÛ¯ÂÌÌfl Ï¥ÊÂÚÌ¥˜ÌÓª Á„Ó‰Ë
‰ÓÒËÚ¸ Â‡Î¸Ì‡. êÂ„ÛÎflÌ¥ ‰ÂÏÓÌÒÚ‡ÚË‚Ì¥ Á‡fl‚Ë ÒÚÓ-
ÒÓ‚ÌÓ êÓÒ¥ª È Ì‡Ï‡„‡ÌÌfl ‚¥‰ÓÍÂÏËÚËÒ¸ ‚¥‰ ÌÂª, ÓÒÓ·-
ÎË‚‡ ÔÓÁËˆ¥fl ìÍ‡ªÌË ‚ ëçÑ ‚ËÍÎËÍ‡˛Ú¸ ÌÂÁ‡‰Ó‚Ó-
ÎÂÌÌfl ·‡„‡Ú¸Óı ÓÒ¥flÌ, ÍÓÚ¥ ÔÓÊË‚‡˛Ú¸ Û ÂÒÔÛ·Î¥ˆ¥.

ÑÛ„ËÈ ·ÎÓÍ ÔÓ·ÎÂÏ, ˘Ó Ï‡π ÔËÌˆËÔÓ‚Â ÁÌ‡-
˜ÂÌÌfl Á ÚÓ˜ÍË ÁÓÛ ‰ÓÒfl„ÌÂÌÌfl ÒÓˆ¥‡Î¸ÌÓ-ÔÓÎ¥ÚË˜ÌÓª

ÒÚ‡·¥Î¸ÌÓÒÚË ‚ ÛÍ‡ªÌÒ¸ÍÓÏÛ ÒÛÒÔ¥Î¸ÒÚ‚¥, ‚ËÁÌ‡˜‡πÚ¸Òfl
‚Á‡πÏÓÒÚÓÒÛÌÍ‡ÏË Ï¥Ê ÛÍ‡ªÌˆflÏË È ÓÒ¥flÌ‡ÏË. á‡
‰‡ÌËÏË ÓÒÚ‡ÌÌ¸Ó„Ó ‚ÒÂÒÓ˛ÁÌÓ„Ó ÔÂÂÔËÒÛ 1989 .
ÓÒ¥flÌË ÒÍÎ‡‰‡ÎË 22,1% Ì‡ÒÂÎÂÌÌfl ìÍ‡ªÌË. ÉÓÒÚÓÚ‡
«ÓÒ¥ÈÒ¸ÍÓ„Ó ÔËÚ‡ÌÌfl» Ó·ÛÏÓ‚ÎÂÌ‡ ̂ ¥ÎÓ˛ ÌËÁÍÓ˛ Ó·-
ÒÚ‡‚ËÌ, Ì‡ ÚÎ¥ flÍËı ÔÓ·ÎÂÏË äËÏÛ È óÓÌÓÏÓÒ¸ÍÓ„Ó
ÙÎÓÚÛ ‚Ë„Îfl‰‡˛Ú¸ ÎË¯Â ‚Â¯ËÌÓ˛ ‚ÂÎËÍÓ„Ó ‡ÈÒ·Â-
„‡. ÜÓÒÚÍ‡ Ù¥ÍÒ‡ˆ¥fl ‰ÂÊ‡‚ÌËı ÍÓ‰ÓÌ¥‚ ÔÓÒÚ‡‚ËÎ‡
ÔÂÂ‰ ÓÒ¥ÈÒ¸ÍËÏ Ì‡ÒÂÎÂÌÌflÏ ÂÒÔÛ·Î¥ÍË ÔÓ·ÎÂÏÛ
‚Ë·ÓÛ Ï¥Ê ÏÓÊÎË‚¥ÒÚ˛ Â‡Î¥ÁÛ‚‡ÚË Ò‚Óª ÒÓˆ¥‡Î¸Ì¥ ¥Ì-
ÚÂÂÒË ‚ ìÍ‡ªÌ¥ È ÌÂ·ÂÁÔÂÍÛ ‚Ú‡ÚËÚË Á‚’flÁÍË Á¥ Ò‚Ó-
ªÏË Ó‰ÌÓÔÎÂÏ¥ÌÌËÍ‡ÏË Á‡ ÏÂÊ‡ÏË ÂÒÔÛ·Î¥ÍË. äÂ¥‚-
Ì‡ ÂÎ¥Ú‡ ˘Â ÔÓ‚ËÌÌ‡ ‰Ó‚ÂÒÚË ÓÒ¥ÈÒ¸ÍËÏ ÛÍ‡ªÌˆflÏ,
˘Ó ÔÂÂ‚‡„Ë ªı ‚Ë·ÓÛ Ì‡ ÍÓËÒÚ¸ ˆ¥πª ‰ÂÊ‡‚Ë ÔÂ-
ÂÍË˛Ú¸ ªıÌ¥ ‚ËÚ‡ÚË – flÍ Ú¥, ̆ Ó ‚ÓÌË ªı Á‡ÁÌ‡ÎË, Ú‡Í
¥ ÔÓÚÂÌˆ¥ÈÌ¥. Ç ¥Ì¯ÓÏÛ ‚ËÔ‡‰ÍÛ ÓÒ¥ÈÒ¸Í‡, ‡ ¯Ë¯Â –
ÓÒ¥ÈÒ¸ÍÓÏÓ‚Ì‡ ˜‡ÒÚËÌ‡ Ì‡ÒÂÎÂÌÌfl ·Û‰Â ÁÌ‡ıÓ‰ËÚËÒfl
Û ÔÓÒÚ¥ÈÌ¥È ÓÔÓÁËˆ¥ª ‰Ó ‚Î‡‰Ë. Ä Ï‡ÚË Ú‡ÍÛ ‚ÔÎË‚Ó‚Û
ÓÔÓÁËˆ¥˛, Á‡ flÍÓ˛ ÒÚÓªÚ¸ ÏÓ„ÛÚÌfl ÒÛÒ¥‰Ìfl ‰ÂÊ‡‚‡,
ÓÁÌ‡˜‡π ÒÚ‡ÚË Ì‡ ̄ Îflı ÔÓÎ¥ÚË˜ÌÓª ‡‚‡ÌÚ˛Ë, ̆ Ó ÏÓÊÂ
Ï‡ÚË ÌÂÔÂÂ‰·‡˜ÂÌ¥ Ì‡ÒÎ¥‰ÍË.

á‚‡ÊÂÌ‡ ÔÓÎ¥ÚËÍ‡ Û ÒÚ‡‚ÎÂÌÌ¥ ÛÍ‡ªÌÒ¸ÍËı ÓÒ¥flÌ
Â‡Î¸Ì‡ ÎË¯Â Á‡ ÛÏÓ‚Ë Ô‡ÚÌÂÒÚ‚‡ Á êÓÒ¥π˛. áÓ‚Ì¥¯-
Ì¸ÓÔÓÎ¥ÚË˜ÌËÈ ‚ËÏ¥ ÓÒ¥ÈÒ¸ÍÓ„Ó ÔËÚ‡ÌÌfl Ì‡·Û‚‡π,

АНДРІЙ САДОВИЙ
НАСЕЛЕННЯ
ЛЬВОВА
В ДЗЕРКАЛІ
ОПИТУВАННЯ
ГРОМАДСЬКОЇ
ДУМКИ
(ГРУДЕНЬ 2000 Р.)
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Ú‡ÍËÏ ˜ËÌÓÏ, ÔÂ¯Ó˜Â„Ó‚Ó„Ó ÁÌ‡˜ÂÌÌfl [åÂÈÒ 1995:
93]. çÂ‚‡ÊÍÓ ÓÍÂÒÎËÚË ÍÓÌÍÂÚÌ¥ Ô‡‡ÏÂÚË Ú‡ÍÓª
ÔÓÎ¥ÚËÍË, ÓÒÍ¥Î¸ÍË ¥Ì‰ËÍ‡ÚÓÓÏ ªª ÂÙÂÍÚË‚ÌÓÒÚË ‚ËÒ-
ÚÛÔ‡π ¥‚ÂÌ¸ Ô¥‰ÚËÏÍË ÓÒ¥ÈÒ¸ÍËÏ Ì‡ÒÂÎÂÌÌflÏ ÔÓÎ¥-
ÚË˜ÌÓ„Ó ÍÛÒÛ ÂÒÔÛ·Î¥ÍË. ÇÓ‰ÌÓ˜‡Ò ÒÎ¥‰ ·‡ÚË ‰Ó Û‚‡-
„Ë È ÏÓÊÎË‚¥ÒÚ¸ ¥ÌÒÚÛÏÂÌÚ‡Î¸ÌÓ„Ó ‚ËÍÓËÒÚ‡ÌÌfl
ÔÓ·ÎÂÏ ÓÒ¥ÈÒ¸ÍËı ÛÍ‡ªÌˆ¥‚ ¥ÁÌËÏË ÔÓÎ¥ÚË˜ÌËÏË
ÒËÎ‡ÏË êÓÒ¥ª Ú‡ ¥Ì¯Ëı Í‡ªÌ, ˘Ó Ô‡„ÌÛÚ¸ ÓÁ¥„‡ÚË ‚
ìÍ‡ªÌ¥ «ÓÒ¥ÈÒ¸ÍÛ Í‡ÚÛ». èÓÚË‰¥flÚË ÁÓ‚Ì¥¯Ì¸ÓÏÛ
ÚËÒÍÛ ÏÓÊÎË‚Ó ÎË¯Â Á‡ ÛÏÓ‚Ë Ò‡ÏÓÒÚ¥ÈÌÓ„Ó ‚Ë¥¯ÂÌ-
Ìfl ‚Ò¸Ó„Ó ÒÔÂÍÚÛ Ï¥ÊÂÚÌ¥˜ÌËı ÔÓ·ÎÂÏ.

«êÓÒ¥ÈÒ¸Í‡ ÔÓ·ÎÂÏ‡» ÛÍ‡ªÌÒ¸ÍÓª ÔÓÎ¥ÚËÍË ÔÓ-
fl‚ÎflπÚ¸Òfl ‚ ‰ÂÍ¥Î¸ÍÓı ı‡‡ÍÚÂÌËı ÙÓÏ‡ı. é‰Ì‡ Á
ÌËı – Î¥‚‡ È Î¥‚ÓˆÂÌÚËÒÚÒ¸Í‡ Ó¥πÌÚÓ‚‡Ì¥ÒÚ¸ ÓÒ¥È-
Ò¸ÍÓÏÓ‚ÌÓª ̃ ‡ÒÚËÌË ÛÍ‡ªÌÒ¸ÍÓ„Ó ÂÎÂÍÚÓ‡ÚÛ. èÓÍÓ-
ÏÛÌ¥ÒÚË˜Ì‡ ÒÔflÏÓ‚‡Ì¥ÒÚ¸ ÓÒ¥ÈÒ¸ÍÓª ÒÔ¥Î¸ÌÓÚË ¥ ªª
ÔÂ‰ÒÚ‡‚ÌËÍ¥‚ Û ÇÂıÓ‚Ì¥È ê‡‰¥ ‚ËÁÌ‡˜‡πÚ¸Òfl ÔÂÂ-
‰Ó‚Ò¥Ï ÔÓ·Ó˛‚‡ÌÌflÏË ‚Ú‡ÚËÚË Ú‡‰Ëˆ¥ÈÌ¥ Ú¥ÒÌ¥ Á‚’flÁ-
ÍË Á êÓÒ¥π˛, ÓÚÓÚÓÊÌÂÌ¥ Û Ò‚¥‰ÓÏÓÒÚ¥ ÁÌ‡˜ÌÓª ˜‡ÒÚËÌË
Ì‡ÒÂÎÂÌÌfl ¥Á ÒÓˆ¥‡Î¥ÒÚË˜ÌËÏ ÏËÌÛÎËÏ. çÂ‚ËÔ‡‰ÍÓ‚Ó
ÔËıËÎ¸ÌËÍ¥‚ ÍÓÏÔ‡Ú¥ª Ì‡È·¥Î¸¯Â ÒÂÂ‰ Î˛‰ÂÈ ÔÓ-
ıËÎÓ„Ó ‚¥ÍÛ Ú‡ ÔÂÌÒ¥ÓÌÂ¥‚.

çÂÒÔÓ‰¥‚‡ÌÂ ÔÓ„ÓÎÓ¯ÂÌÌfl ìÍ‡ªÌÓ˛ ‰ÂÊ‡‚ÌÓ-
„Ó ÒÛ‚ÂÂÌ¥ÚÂÚÛ Ù‡ÍÚË˜ÌÓ ÔÓÁ·‡‚ËÎÓ ·¥Î¸¯¥ÒÚ¸ „ÓÏ‡-

‰flÌ Â‡Î¸ÌÓ„Ó ‚Ë·ÓÛ ‰ÂÊ‡‚ÌÓª ¥‰ÂÌÚË˜ÌÓÒÚË. ëÚ‡-
ÌÓ‚Ë˘Â ÛÒÍÎ‡‰ÌËÎÓÒfl ÚËÏ, ̆ Ó ‚ ëëëê ‡‰Ï¥Ì¥ÒÚ‡ÚË‚Ì¥
ÍÓ‰ÓÌË Ì‡ˆ¥ÓÌ‡Î¸ÌËı ÂÒÔÛ·Î¥Í ‚ÒÚ‡ÌÓ‚Î˛‚‡ÎËÒfl ÌÂ-
¥‰ÍÓ ‰Ó‚¥Î¸ÌÓ ¥ ÌÂ ÒÔ¥‚Ô‡‰‡ÎË Á ÏÂÊ‡ÏË ÔËÓ‰ÌÓ„Ó
ÓÁÒÂÎÂÌÌfl ÂÚÌ¥˜ÌËı ÒÔ¥Î¸ÌÓÚ. Ç¥‰Ú‡Í ·‡„‡ÚÓ Ì‡Ó‰¥‚
‚Ëfl‚ËÎÓÒfl ‰ÓÒÚÓÚÛ ‚ «ÓÁ¥Á‡ÌÓÏÛ» ÒÚ‡Ì¥. ßÎ˛Á¥fl ‰Â-
ÏÓÍ‡ÚË˜ÌÓ„Ó ‚Ë·ÓÛ Ó‰‡ÁÛ Ô¥ÒÎfl ÓÁ‚‡ÎÛ ëëëê ‚‚ÂÎ‡
‚ ÓÏ‡ÌÛ ·‡„‡Ú¸Óı „ÓÏ‡‰flÌ, flÍ¥ ÌÂ Ï‡ÎË ‰ÓÒ‚¥‰Û ÓÒ-
ÏËÒÎÂÌÓª ÔÓÎ¥ÚË˜ÌÓª Û˜‡ÒÚË, ‡ ÚËÏ ·¥Î¸¯Â ‚ ÛÏÓ‚‡ı
∂ÎÓ·‡Î¸ÌËı ‰ÂÊ‡‚ÌËı Ú‡ÌÒÙÓÏ‡ˆ¥È. å‡Ì¥ÔÛÎ˛‚‡Ì-
Ì˛ Ò‚¥‰ÓÏ¥ÒÚ˛ ¥ ÔÓ‚Â‰¥ÌÍÓ˛ „ÓÏ‡‰flÌ Û ÔÂ¯¥ – ¥ ÌÂ
ÎË¯Â Û ÔÂ¯¥6 – ÓÍË ÌÂÁ‡ÎÂÊÌÓÒÚË Ô‡ÍÚË˜ÌÓ ÌÂ
·ÛÎÓ ÏÂÊ [ÇÓ‚Í 1998: 45].

ç‡ÒÎ¥‰ÍÓÏ ÌÂ‚ËÁÌ‡˜ÂÌÓÒÚË ¥ ÌÂÔÓÒÎ¥‰Ó‚ÌÓÒÚË ÔÓÎ¥-
ÚËÍË ÓÙ¥ˆ¥ÈÌÓ„Ó äËπ‚‡ ˘Ó‰Ó «ÓÒ¥ÈÒ¸ÍÓ„Ó ÔËÚ‡ÌÌfl» π
Ô¥‰‚Ë˘ÂÌ‡ Â‡ÍÚË‚Ì¥ÒÚ¸ ÓÒ¥ÈÒ¸ÍÓÏÓ‚ÌËı „ÓÏ‡‰flÌ,
flÍËÏ ÔËÚ‡Ï‡ÌÌ¥ ÓÁ‡ıÓ‚‡Ì¥ Ì‡ ÚËÏ˜‡ÒÓ‚ËÈ ‚Ë„‡¯,
ÔÂÂ‚‡ÊÌÓ Á‡ıËÒÌ¥ ‰¥ª Á‡ ÔËÌˆËÔÓÏ Ì‡ÈÏÂÌ¯Ó„Ó ÁÎ‡.
ë‡ÏÂ Ú‡Í‡ ÔÓ‚Â‰¥ÌÍ‡ ‰ËÍÚÛπÚ¸Òfl ¥ÌÒÚËÌÍÚÓÏ Ò‡ÏÓÁ·Â-
ÂÊÂÌÌfl ‚ ÔÂ¥Ó‰ ÒÓˆ¥‡Î¸ÌËı ÔÓÚflÒ¥Ì¸.

Ç¥‰ÒÛÚÌ¥ÒÚ¸ ÓÁ‚ËÌÂÌËı ¥ÌÒÚËÚÛÚ¥‚ „ÓÏ‡‰flÌÒ¸ÍÓ„Ó
ÒÛÒÔ¥Î¸ÒÚ‚‡, ÒÓˆ¥‡Î¸Ì‡ ‰ÂÏÓ‡Î¥Á‡ˆ¥fl ‚ ÒÂÂ‰Ó‚Ë˘¥ Ó-
Ò¥ÈÒ¸ÍÓ„Ó Ì‡ÒÂÎÂÌÌfl Ô‡‡‰ÓÍÒ‡Î¸ÌËÏ ̃ ËÌÓÏ ÔÓÎÂ„¯Û-
˛Ú¸ ÈÓ„Ó ‡‰‡ÔÚ‡ˆ¥˛ ‰Ó ÌÓ‚Ëı ÒÓˆ¥‡Î¸ÌËı ¥ ÔÓÎ¥ÚË˜ÌËı

украина
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ÇÒÂ ‰ÛÊÂ ÔÓÒÚÓ.
èÓÒÚÓÚ‡ ‚Ë˘Ó„Ó ¥‚Ìfl – ˆË‚¥Î¥Á‡ˆ¥ÈÌÓ„Ó Ï‡Ò¯Ú‡·Û:

‚ËÍÎËÍ ∂ÎÓ·‡Î¥Á‡ˆ¥ª ÔÓÓ‰ÊÛπ ÔÓÒËÎÂÌÌfl Â∂¥ÓÌ‡Î¸ÌÓª ¥‰ÂÌ-
ÚËÙ¥Í‡ˆ¥ª; ÔÓÒËÎÂÌÌfl ¥‰ÂÌÚËÙ¥Í‡ˆ¥ª ÂÍÒÔÎ¥ÍÛπÚ¸Òfl ÒÂÔ‡ËÒ-
ÚË˜ÌËÏË (Û ÒÂÌÒ¥ ̄ Î˛·ÌÓª ÒÂÔ‡‡ˆ¥ª) ÚÂÌ‰ÂÌˆ¥flÏË, Ûı‡ÏË1,
ÓÁÏÓ‚‡ÏË, ÒÚ‡ÚÚflÏË ÚÓ˘Ó; ¥Ì¯ËÏË ÒÎÓ‚‡ÏË – Ö‚ÓÔ‡ ‰Ó-
‰ËÙÛÌ‰Û‚‡Î‡ Ú‡ÍË ‰Ó É‡ÎË˜ËÌË Û ÙÓÏ¥ „‡ÒÎ‡ «Ö‚ÓÔ‡ Â-
∂¥ÓÌ¥‚».

èÓÒÚÓÚ‡ ¥Ì¯‡ – Ì‡ ‰ÂÊ‡‚ÌÛ ÒÍ‡Î˛: ÚÂÌ‰ÂÌˆ¥fl ÔÓ„ÎË·-
ÎÂÌÌfl ÌÂ ÚÂ ˘Ó ÔÂÏ‡ÌÂÌÚÌÓ„Ó, ‡ÎÂ ÍÓÌÒÂÍ‚ÂÌÚÌÓ„Ó ÌÂ-
‚‰Ó‚ÓÎÂÌÌfl ÒÓˆ¥‡Î¸ÌÓ-ÂÍÓÌÓÏ¥˜ÌÓ˛ ÒËÚÛ‡ˆ¥π˛ Ì‡ ÚÎ¥ ‰Â-
Ê‡‚ÌÓª ¥ÌÒÚËÚÛ‡Î¥Á‡ˆ¥ª ìÍ‡ªÌË ÍÓÏÔÓÏÂÚÛπ ¥‰ÂÌÚËÙ¥Í‡ˆ¥˛
Á ̂ ¥π˛ ‡ÛÚÒ‡È‰ÂÌÓ˛ Í‡ªÌÓ˛; ¥Ì¯ËÏË ÒÎÓ‚‡ÏË – Ó‰ÂÊ‡‚-
ÎÂÌÌfl ÚÂÌ‰¥ÚÌÓ„Ó ÔÓÌflÚÚfl «ìÍ‡ªÌ‡» flÍ ¥‰Â‡ÎÛ ‚Ò¸Ó„Ó, ̃ Ó„Ó
Ú¥Î¸ÍË ÏÓÊÌ‡ Ûfl‚ËÚË ‰Ó·Ó„Ó: ‚¥‰ ÏÓ‚Ë (‰Û„Óª Û Ò‚¥Ú¥ Á‡
Ï¥ÚË˜ÌËÏ, ‡ÎÂ ‡‚ÚÓËÚÂÚÌËÏ Ù‡ÌˆÛÁ¸ÍËÏ ÍÓÌÍÛÒÓÏ) ̃ Â-
ÂÁ ÍÓı‡ÌÌfl (Ú¥ Ê Å¥ÚÎË ÒÔ¥‚‡ÎË ÔÓ ukrainian girls – ÔÓÒÎÛ-
ı‡ÈÚÂ «Back in USSR» Á Ú.Á‚.»White Album») ‰Ó ‚Â¯ËÌ
‰ÂÏÓÍ‡Ú¥ª (ÚËı, ıÚÓ ̆ Â Ô‡Ï’flÚ‡π ÌÂÒÔ‡‰ÍÛ‰ÊÂÌÛ ªª ÍÓÌÓÚ‡-
ˆ¥˛, ‚¥‰ÒËÎ‡˛ ‰Ó ÔÂˆÂ‰ÂÌÚÛ ÍÓÌÒÚËÚÛˆ¥ª éÎËÍ‡) – ÔËÁ-
‚ÂÎÓ, ÔÓ„ÌÓÁÓ‚‡ÌÓ, ÁÂ¯ÚÓ˛, ‰Ó Ì‡ÒÚ¥Î¸ÍË ÔÓ‚ÌÓª Ú‡ÌÒ-

ÙÓÏ‡ˆ¥ª ÒÂÏ‡ÌÚËÍË ÒÎÓ‚‡, ˘Ó ÛÚÓÚÓÊÌ˛‚‡ÚËÒfl Á ÌÓ‚ËÏ
ÈÓ„Ó ÁÌ‡˜ÂÌÌflÏ ÒÚ‡ÎÓ ‚Ë˘Ó˛ ‰ÁÂÌ-Ô‡ÍÚËÍÓ˛. áÓÁÛÏ¥ÎÓ,
˘Ó ‚Ë˘¥ ÒÚÛÔÂÌ¥ ˆ¥πª Ô‡ÍÚËÍË (flÍ ÓÚ, ˘Ó Ûı – ˆÂ Á‡ÒÚË„-
Î¥ÒÚ¸) ‰ÓÒflÊÌ¥ ÎË¯Â ÌÂÏÌÓ„¥È ˘ÂÔÚ¥ – ÚÓÊ ÔËÚ‡ÌÌfl ‚Ë·ÓÛ
¥Ì¯Óª ¥‰ÂÌÚË˜ÌÓÒÚË ‰Îfl ÌÂÓ˜Û‰ÌÂÌÓª Â¯ÚË ÍÓÌ„ÛÂÌÚÌÂ
Í‚ÂÒÚ¥ª ˜‡ÒÛ.

èÓÒÚÓÚ‡ ˘Â ¥Ì‡Í¯¥¯‡ – Â∂¥ÓÌ‡Î¸Ì‡, ÔÂˆ¥Ì¸ „‡ÎËˆ¸-
Í‡: ÅÓÊÂ!, ‡ ÏË Ê Ï¥ÌÓËÚË Û ̂ ¥È Ç¥Á‡ÌÚ¥È˘ËÌ¥, ‰Â Ì‡ ÔÓÒÚÂ
„ÂÍÓ-Í‡ÚÓÎËˆ¸ÍÂ Á‡ÔËÚ‡ÌÌfl «ÍÓÎË ÔËªÊ‰Ê‡π è‡Ô‡» ‚
‡‰Ï¥Ì¥ÒÚ‡ˆ¥ª èÂÁË‰ÂÌÚ‡ – çÄòéÉé èÂÁË‰ÂÌÚ‡ – ÏÓÊ-
Ì‡ ÔÓ˜ÛÚË: «ãÂÓÌË‰ Ñ‡ÌËÎ˚˜ ‚ ÑÌÂÔÓÔÂÚÓ‚ÒÍÂ, ÍÓ„‰‡
‚ÓÁ‡ÚËÚÒfl, ÒÍ‡Á‡Ú¸ ÌÂ ÏÓ„Û», ‰Â ‡Î˛Á¥π˛ ‰Ó ÒÎÓ‚‡ «Í‡ÚÓ-
ÎËÍ» π «ÔÓÎflÍ», ‡ ‰Ó «ÛÍ‡ªÌÂˆ¸» – «¯‡Ó‚‡Ë», ‰Â Ì‡ÈÔÓ-
ÔÛÎflÌ¥¯ËÏ Ì‡ˆ¥ÓÌ‡Î¸ÌËÏ ÚÂÎÂÍ‡Ì‡ÎÓÏ π éêí, ‡ ‡‰¥ÓÒ-
Ú‡Ìˆ¥π˛ – «êÛÒÒÍÓÂ ‡‰ËÓ» etc., etc., etc...

åÓÊ’ ÒÚ‡ÚË ·¥Î¸¯¥ÒÚ˛, ÁÎË‚¯ËÒ¸ ¥Á ÌÂ˛, ÔËÈÌfl‚¯Ë ªª
„‡·¥ÚÛÒË, ªª ìëëê¥‚Ò¸ÍÛ ∂ÂÌÂÁÛ, ÔË flÍ¥È ÍÓÌˆÂÔˆ¥fl Î˛ÒÚ‡-
ˆ¥ª π ÔÓÔÓÒÚÛ ‡·ÒÛ‰‡Î¸ÌÓ˛, ‡ ÛÔ¥‚Ò¸Í¥ Ô‡ÚËÁ‡ÌË, ˘Ó Á¥
Á·Óπ˛ ‚ ÛÍ‡ı ‚Ó˛‚‡ÎË ÔÓÚË ëëëê, Â‡·¥Î¥ÚÓ‚Û˛Ú¸Òfl
Á‡ ‚¥‰ÒÛÚÌ¥ÒÚ˛ ‰ÓÍ‡Á¥‚ ‡ÌÚËÒÓ‚πˆ¸ÍÓª ‰¥flÎ¸ÌÓÒÚË.

Ä ÏÓÊÌ‡ – ÅÓ„ ‰‡‚ Î˛‰ËÌ¥ Ò‚Ó·Ó‰Û ‚Ë·ÓÛ – ÒÍ‡Á‡ÚË,
ÔÓÏÓ‚ËÚË ˜Ë Á‡‰ÂÍÎ‡Û‚‡ÚË: «åË ¥Ì¯¥» È ¥ÌÒÚËÚÛ‡Î¥ÁÛ‚‡-
ÚË ˆ˛ ¥Ì¯¥ÒÚ¸.

Â‡Î¥È. é‰Ì‡Í Á·Â¥„‡πÚ¸Òfl fl‰ ÌÂ‚Ë¥¯ÂÌËı ÔËÚ‡Ì¸,
flÍ¥ ‚ ÛÏÓ‚‡ı ÚË‚‡ÎÓª ÒËÒÚÂÏÌÓª Ì‡ÔÛ„Ë ÔÓÒËÎ˛˛Ú¸
ÔÓÎ¥ÚË˜ÌÛ ÌÂÒÚ‡·¥Î¸Ì¥ÒÚ¸ Û Í‡ªÌ¥. ëÂÂ‰ ˆËı ÔËÚ‡Ì¸
ÒÛÚÚπ‚Â Ï¥ÒˆÂ Á‡ÈÏ‡π Ô‡‚Ó‚ËÈ ÒÚ‡ÚÛÒ ÓÒ¥ÈÒ¸ÍÓª ÏÓ‚Ë.
ñfl ÔÓ·ÎÂÏ‡ ‚Ëfl‚ËÎ‡Ò¸ Í‡ÏÂÌÂÏ ÒÔÓÚËÍ‡ÌÌfl ‚ ıÓ‰¥
‚Ò¥ı ‚Ë·Ó˜Ëı Í‡ÏÔ‡Ì¥È, flÍ¥ ÔÓıÓ‰ËÎË ‚ ÒÛ‚ÂÂÌÌ¥È
ìÍ‡ªÌ¥. íÓÈ ̃ Ë ¥Ì¯ËÈ ÒÔÓÒ¥· ªª ‚Ë¥¯ÂÌÌfl ÔÓÔÓÌÛ˛Ú¸
¥ ÔÓÎ¥ÚË˜Ì¥ Ô‡Ú¥ª, ¥ Í‡Ì‰Ë‰‡ÚË ‚ èÂÁË‰ÂÌÚË, ¥ fl‰ ‚¥-
‰ÓÏËı ÔÓÎ¥ÚËÍ¥‚. êÓÒ¥ÈÒ¸Í‡ ÏÓ‚‡ – ‚‡„ÓÏËÈ ‡∂ÛÏÂÌÚ
Û ÌÂÒÍ¥Ì˜ÂÌÌËı ÔÓÎ¥ÚË˜ÌËı ·‡Ú‡Î¥flı, ÙÓÍÛÒ ·‡„‡Ú¸Óı
ÁÏ¥ÒÚÓ‚ÌËı ‰ËÒÍÛÒ¥È, ÔË‚¥‰ ‰Îfl ÌÂ‰Ó·ÓÒÓ‚¥ÒÌËı ÔÓ-
Î¥ÚË˜ÌËı ÒÔÂÍÛÎflˆ¥È. é˜Â‚Ë‰ÌÓ, ˘Ó ˆ˛ ÔÓ·ÎÂÏÛ ÌÂ
ÏÓÊÌ‡ ¥„ÌÓÛ‚‡ÚË, ¥Ì‡Í¯Â ÔËÚ‡ÌÌfl ÔÓ ÏÓ‚Û ÒÚ‡ÌÂ
Ï¥ÌÓ˛ ÒÔÓ‚¥Î¸ÌÂÌÓª ‰¥ª Ô¥‰ ÙÛÌ‰‡ÏÂÌÚÓÏ ÛÍ‡ªÌÒ¸ÍÓª
‰ÂÊ‡‚ÌÓÒÚË ¥ ÒÛÒÔ¥Î¸ÌÓª ÒÓÎ¥‰‡ÌÓÒÚË.

éÙ¥ˆ¥ÈÌ‡ ÔÓÎ¥ÚËÍË äËπ‚‡ ‚ „‡ÎÛÁ¥ ÏÓ‚Ë ˛Ë‰Ë˜ÌÓ
ÓÙÓÏÎÂÌ‡ Û ‰‚Óı ‚‡ÊÎË‚Ëı ÌÓÏ‡ÚË‚ÌËı ‡ÍÚ‡ı: á‡-
ÍÓÌ¥ ìëëê «èÓ ÛÍ‡ªÌÒ¸ÍÛ ÏÓ‚Û» 1988 ., ˘Ó ÒÚ‡‚
·ÂÁÔÓÒÂÂ‰Ì¸Ó˛ Â‡Íˆ¥π˛ Ì‡ ‰ÂÒflÚËÎ¥ÚÚfl ÛÒËÙ¥Í‡ˆ¥ª
ÛÍ‡ªÌÒ¸ÍÓª ÍÛÎ¸ÚÛË, Ú‡ äÓÌÒÚËÚÛˆ¥ª 1996 . Ç¥‰ÔÓ‚¥‰Ì¥
ÒÚ‡ÚÚ¥ ÓÒÚ‡ÌÌ¸Óª (10 ¥ 11) ÔÓ„ÓÎÓ¯Û˛Ú¸ ‰ÂÏÓÍ‡ÚË˜Ì¥
ÔËÌˆËÔË ÏÓ‚ÌÓª ÔÓÎ¥ÚËÍË, ‚ËÁÌ‡˜‡˛˜Ë Ô‡‚‡ ¥ÁÌÓ-
Ï‡Ì¥ÚÌËı ÏÓ‚ Û ÂÒÔÛ·Î¥ˆ¥. ÑÂÊ‡‚ÌËÈ ÒÚ‡ÚÛÒ Á‡Í¥Ô-
ÎÂÌËÈ Á‡ ÛÍ‡ªÌÒ¸ÍÓ˛ ÏÓ‚Ó˛, ‡ ÓÒ¥ÈÒ¸Í¥È ‚¥‰‚Â‰ÂÌ‡

‰Û„Ófl‰Ì‡ ÓÎ¸, ÔÓfl‰ ¥Á ÏÓ‚‡ÏË ¥Ì¯Ëı ˜ËÒÎÂÌÌËı
Ì‡Ó‰¥‚, ̆ Ó ÔÓÊË‚‡˛Ú¸ Ì‡ ÚÂËÚÓ¥ª ìÍ‡ªÌË. Ç äÓÌ-
ÒÚËÚÛˆ¥ª ‰ÂÍÎ‡Ó‚‡ÌËÈ ‰ÂÊ‡‚ÌËÈ Á‡ıËÒÚ ÛÒ¥ı ÏÓ‚,
Ó‰Ì‡Í ÓÒ¥ÈÒ¸Í‡ ÏÓ‚‡ ÌÂ ÏÓÊÂ ‚ËÍÓËÒÚÓ‚Û‚‡ÚËÒfl Û
‰¥ÎÓ‚Ó‰ÒÚ‚¥ Ì¥ ‚ Ï¥Òˆflı ÍÓÏÔ‡ÍÚÌÓ„Ó ÔÓÊË‚‡ÌÌfl Ó-
Ò¥ÈÒ¸ÍÓÏÓ‚ÌËı „ÓÏ‡‰flÌ, Ì¥ Ú‡Ï, ‰Â ‚ÓÌË ˜ËÒÂÎ¸ÌÓ
ÔÂÂ‚‡Ê‡˛Ú¸. ßÌ¯ËÏË ÒÎÓ‚‡ÏË, ÓÒ¥ÈÒ¸Í‡ ÏÓ‚‡ Ì‡
ìÍ‡ªÌ¥ ÌÂ ÓÚËÏ‡Î‡ ÓÙ¥ˆ¥ÈÌÓ„Ó ‚ËÁÌ‡ÌÌfl, ‚¥‰ÔÓ‚¥‰-
ÌÓ„Ó ÈÓ„Ó Â‡Î¸ÌÓÏÛ ÔÓ¯ËÂÌÌ˛ [ÇËÎ¸ÒÓÌ 1999: 117].

èËıËÎ¸ÌËÍË Á‡Í¥ÔÎÂÌÌfl ‰ÂÊ‡‚ÌÓ„Ó ÒÚ‡ÚÛÒÛ ‚ËÍ-
Î˛˜ÌÓ Á‡ ÛÍ‡ªÌÒ¸ÍÓ˛ ÏÓ‚Ó˛ Ì‡‚Ó‰flÚ¸ ‰Îfl Ô¥‰ÚËÏ-
ÍË Ò‚Óπª ÔÓÁËˆ¥ª Ì‡ÒÚÛÔÌ¥ ‡∂ÛÏÂÌÚË. èÓ-ÔÂ¯Â, ̂ Â ¥‰Ì‡
ÏÓ‚‡ ̃ ËÒÂÎ¸ÌÓ ÔÂÂ‚‡Ê‡˛˜Ó„Ó ÚËÚÛÎ¸ÌÓ„Ó ÂÚÌÓÒÛ. èÓ-
‰Û„Â, π Ó·∂ÛÌÚÓ‚‡Ì¥ ÔÓ·Ó˛‚‡ÌÌfl ªª ÔÓ‰‡Î¸¯Óª ‰Â„-
‡‰‡ˆ¥ª, ÓÒÓ·ÎË‚Ó Û ‚ËÔ‡‰ÍÛ Ì‡‰‡ÌÌfl ¥‚ÌËı Ô‡‚ ÔÓ-
¯ËÂÌ¥¯¥È ¥ ‚ËÁÌ‡Ì¥È Û Ò‚¥Ú¥ ÓÒ¥ÈÒ¸Í¥È ÏÓ‚¥. èÓ-ÚÂÚπ,
ÏÓÌÓÏÓ‚Ì¥ÒÚ¸ ÁÌ‡˜ÌÓ ÒÔÓ˘Ûπ, ‡ „ÓÎÓ‚ÌÂ, Á‰Â¯Â‚Î˛π
Ú‡ ‡ˆ¥ÓÌ‡Î¥ÁÛπ Ó·ÓÚÛ ÛÔ‡‚Î¥ÌÒ¸ÍÓ„Ó ‡Ô‡‡ÚÛ Ì‡ ‚Ò¥È
ÚÂËÚÓ¥ª Í‡ªÌË. èÓ-˜ÂÚ‚ÂÚÂ, ̃ ËÒÂÎ¸Ì¥ ÛÍ‡ªÌÒ¸Í¥ Ô‡Ú-
¥ÓÚË ‚ËÏ‡„‡˛Ú¸ ‚¥‰ÌÓ‚ÎÂÌÌfl ¥ÒÚÓË˜ÌÓª ÒÔ‡‚Â‰ÎË-
‚ÓÒÚË Û ÒÚ‡‚ÎÂÌÌ¥ ‰Ó ¥‰ÌÓª ÏÓ‚Ë, ˘Ó ‚Ëfl‚ËÎ‡Ò¸ ‰Û-
„Ófl‰ÌÓ˛, Ì‡‚¥Ú¸ ˜ÛÊÓ˛, Ì‡ Ò‚ÓªÈ ÁÂÏÎ¥.

ç‡ÒÔ‡‚‰¥ ˆ¥ ‡„ÛÏÂÌÚË ÌÂ ‚ËÚËÏÛ˛Ú¸ ÊÓ‰ÌÓª
ÍËÚËÍË. èÂ¯ËÈ Á ÌËı ÁÓÁÛÏ¥ÎËÈ, ‡ÎÂ Ï‡ÎÓÔÂÂ-
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ÅÎ‡„Ó ¥ÌÚÂÌˆ¥ª Ú‡ÍÓª ¥ÌÒÚËÚÛ‡Î¥Á‡ˆ¥ª ÛÊÂ ‰‡‚Ì¥¯ ‚Â·‡-
Î¥ÁÓ‚‡Ì¥ ‰Â˘Ó ˜ÛÚÚπ‚¥¯ËÏË ÓÒÓ·‡ÏË, ‡ ˘Ó ·¥Î¸¯Â, Á‡ÒÚÂ-
ÂÊÂÌ¥ ‰Â˘Ó ÒÍÂÔÚË˜Ì¥¯ËÏË ÚÓ‚‡Ë¯‡ÏË, ÚÓ ÚÂÁË contra
ÏÓÊÌ‡ ÛÁ‡„‡Î¸ÌËÚË ¥ Á‚ÂÒÚË ‰Ó Ú¸Óı ÔÓÁËˆ¥È: (a) flÍ˘Ó ‚Ë,
„‡ÎË˜‡ÌË, Ú‡Í¥ ÏÛ‰¥, ÚÓ ˜Ó„Ó Ú‡Í¥ ·¥‰Ì¥; (b) ‡ ıÚÓ Ê ‚‡ÏË,
„‡ÎË˜‡Ì‡ÏË, ·Û‰Â ÍÂÛ‚‡ÚË: „ÎflÌ Ú̧Â Ì‡ ‚Î‡ÒÚ¸ Û ‚‡Ò ¥ÏÛ-
˘Ëı ˜Ë ·¥Î¸¯-ÏÂÌ¯ Í‡Ú‡·ÂÎ¸ÌÛ ÂÎ¥ÚÛ – Ò‡Ï ¯‡ÈÒ; (c) Óˆ¥
¥ÌÚÂÌˆ¥ª ‚‡Ï, „‡ÎË˜‡Ì‡Ï, ¥ÌÒÔ¥Ó‚‡Ì¥ (‚‡¥‡ÌÚ – ¥ÏÔÎÂÏÂÌ-
ÚÓ‚‡Ì¥) ÌÂ ¥Ì‡Í¯Â flÍ êÓÒ¥π˛, ̆ Ó ÒÔËÚ¸ ¥ ·‡˜ËÚ¸ Ò‚¥È ÍÓ‰ÓÌ
Ì‡ á·Û˜¥; ¥ Á‡„‡ÎÓÏ, ÔÓ‰¥·ÌËÏË ‰ÛÏÍ‡ÏË ÏÓÊÌ‡ ‰Ó‚ÂÒÚË
‰Ó ÓÁ‚‡ÎÛ ëÓ·ÓÌÓª (‚‡¥‡ÌÚ – ÔÓÌÂ‚ÓÎÂÌÌfl ë‡ÏÓÒÚ¥ÈÌÓª).

éÚÓÊ, Á‡ÚËÏ, flÍ ÔÂÂÈÚË ‰Ó pro-ÚÂÁ, ‚‡ÚÓ ÓÁ„ÎflÌÛÚË
Óˆ¥ ÛÁ‡„‡Î¸ÌÂÌ¥ Á‡ÒÚÂÂÊÂÌÌfl:

a) ‡∂ÛÏÂÌÚ π ‰ÛÊÂ ÔÓ‚‡ÊÌËÏ, ÏÓÊÌ‡ ÒÍ‡Á‡ÚË, ·ÂÛ˜Ë
‰Ó Û‚‡„Ë Ì‡¯ ÁÏ‡ÚÂ¥‡Î¥ÁÓ‚‡ÌËÈ Ò‚¥Ú ‰ÓÏ¥ÌÛ˛˜Óª ÍÓÌÒÛÏÔ-
ˆ¥ª, ‚Ë¥¯‡Î¸ÌËÏ; Ó‰Ì‡Í π Ó‰ÌÂ «‡ÎÂ», ˘Ó Á‚ËÍÎÓ Ì‡ÁË‚‡π-
Ú¸Òfl «ÔË ¥Ì¯Ëı ¥‚ÌËı ÛÏÓ‚‡ı». Ä ÛÏÓ‚Ë ÌÂ π ¥‚Ì¥, ¥ ÒÔÓ-
·Û˛ ÓÍÂÒÎËÚË ÒıÂÏÛ ‰ÓÍ‡Á¥‚ ̂ ¸Ó„Ó. á‡˜ÌÛ ¥Á ÔÓÁ¥ÌÓ Ô‡‡-
‰ÓÍÒ‡Î¸ÌÓ„Ó Ú‚Â‰ÊÂÌÌfl, ̆ Ó Ì‡ÈÓÒÌÓ‚Ì¥¯‡ ÌÂ¥‚Ì¥ÒÚ¸ ÔÓ-
Îfl„‡π Û ¥‚ÌÓÒÚ¥, ‡ ÚÓ˜Ì¥¯Â (ıÓ˜ ÏÂÌ¯ Ô‡‡‰ÓÍÒ‡Î¸ÌÓ), ‚
Ó‰Ì‡ÍÓ‚ÓÒÚ¥, ÛÌ¥Ù¥ÍÓ‚‡ÌÓÒÚ¥ Á‡ÍÓÌÓ‰‡‚˜Ëı ÌÓÏ Ú‡ ¥ÌÒÚËÚÛ-
ˆ¥ÈÌÓ„Ó Ó·‡ÏÎÂÌÌfl ÒÛÒÔ¥Î¸ÒÚ‚‡. ôÓ· ·ÛÚË ÁÓÁÛÏ¥Î¥¯ËÏ
ıÓ˜‡ · ÚÂıÌÓÍ‡Ú‡Ï („ÛÏ‡Ì¥Ú‡¥ª‚ ÏÓÊÌ‡ ÔÓÒÚÓ ‚¥‰¥ÒÎ‡ÚË

‰Ó ¥ÌÒÚËÚÛ‡Î¥ÒÚÒ¸ÍËı Ô‡ˆ¸ Ç.éÈÍÂÌ‡ Ú‡ ÑÊ.ÉÓ‰ÊÒÓÌ‡),
‚‰‡ÏÒfl ‰Ó ‡Ì‡ÎÓ„¥È ¥Á ÒÚ‡Ì‰‡Ú‡ÏË. éÚÓÊ, ÏÓÊÌ‡ ÓÁÓ·Ë-
ÚË ‚ËÏÓ„Ë ‰Ó ÔÂ‚ÌÓ„Ó ÍÎ‡ÒÛ ‡∂Â∂‡Ú¥‚ Á ÚËÏ, ̆ Ó· ‚¥Ì Ì‡‰¥ÈÌÓ
Ô‡ˆ˛‚‡‚ Û ·Û‰¸-flÍËı ÍÎ¥Ï‡ÚË˜ÌËı ÛÏÓ‚‡ı – ‚¥‰ ÄÍÚËÍË
‰Ó ÚÓÔ¥Í¥‚; ÔÓ·ÎÂÏ‡ ÒÙÓÍÛÒÛπÚ¸Òfl Ì‡ ‚‡ÚÓÒÚ¥ Ú‡ÍËı ‚ÒÂÍ-
Î¥Ï‡ÚË˜ÌËı ‡∂Â∂‡Ú¥‚. äÛ‰Ë ÂÙÂÍÚË‚Ì¥¯ËÏË ÏÓÊÛÚ¸ ‚Ëfl‚Ë-
ÚËÒfl Í¥Î¸Í‡ Ô¥‰ÒÚ‡Ì‰‡Ú¥‚, ÓÁÓ·ÎÂÌËı Ô¥‰ ÏÂÌ¯ ÛÁ‡„‡Î¸-
ÌÂÌÂ ÒÂÂ‰Ó‚Ë˘Â ÂÍÒÔÎÛ‡Ú‡ˆ¥ª. ÄÎÂ ̂ ¥ÌÓ‚‡ ÌÂÂÙÂÍÚË‚Ì¥ÒÚ¸
– ̂ Â ̆ Â Ô¥‚·¥‰Ë: flÍ˘Ó ‡„Â„‡Ú, ÓÁÓ·ÎÂÌËÈ Á‡ ÒÚ‡Ì‰‡Ú‡ÏË
Ó‰ÌÓ„Ó ÒÂÂ‰Ó‚Ë˘‡, ÂÍÒÔÎÛ‡ÚÛπÚ¸Òfl ‚ ¥Ì¯ÓÏÛ, ÒÔ‡‚‡ ÒÚ‡π
ÔÓÒÚÓ ÌÂ·ÂÁÔÂ˜Ì‡. ÄÌ‡ÎÓ„¥ª Ì‡‰ÚÓ ÔÓÁÓ¥: ÒÛÒÔ¥Î¸ÒÚ‚Ó
‰Ó‚ÓÎ¥ ÒÍÎ‡‰ÌËÈ ‡„Â„‡Ú; „‡ÎËˆ¸ÍÂ ÒÂÂ‰Ó‚Ë˘Â ÈÓ„Ó «ÂÍÒ-
ÔÎÛ‡Ú‡ˆ¥ª» ÒÛÚÚπ‚Ó ‚¥‰¥ÁÌflπÚ¸Òfl ‚¥‰ Á‡„‡Î¸ÌÓÛÍ‡ªÌÒ¸ÍÓ„Ó
– ̂ Â ÌÂ Á‡ÔÂÂ˜‡Ú¸ Ì‡‚¥Ú¸ Á„‡‰Û‚‡Ì¥ ÒÍÂÔÚËÍË; ‡ ÒÚ‡Ì‰‡ÚË
– ÌÓÏË, ‚ Ú.˜. ÌÂÔËÒ‡Ì¥, Ú‡ ¥ÌÒÚËÚÛˆ¥ª, ‚ Ú.˜. ÌÂÙÓÏ‡Î¸Ì¥, –
ÓÁÓ·ÎÂÌ¥ Ô¥‰ Òı¥‰ÌÓÛÍ‡ªÌÒ¸ÍÂ ÒÂÂ‰Ó‚Ë˘Â.

ëÚÓÒÓ‚ÌÓ ÂÍÓÌÓÏ¥ÍË (Ó˜Â‚Ë‰ÌÓ, ÌÂ Ú¥Î¸ÍË – ‡ÎÂ Á‡‡Á
ÏÓ‚‡ Ú¥Î¸ÍË ÔÓ ÌÂª) – ˆÂ ÒÂÂ‰Ó‚Ë˘Â ÏÓÊÌ‡ ÓÔËÒÛ‚‡ÚË
ÚËÏË Ê ÚÂÏ¥Ì‡ÏË, ˘Ó È ÓÒ¥ÈÒ¸ÍÂ: «·ËÁÌÂÒ ÔÓ ÔÓÌflÚËflÏ»
(ÏÓÊÌ‡ ¯ÛÍ‡ÚË ÔÂÂÍÎ‡‰Ë, ‡ÎÂ ‡‚ÚÂÌÚË˜Ì¥¯Â ÒÍÓËÒÚ‡ÚË-
Òfl ÏÂÚÓ‰ËÍÓ˛ Economist’‡, flÍËÈ ÔÂÂÍÎ‡‰‡π ÓÒ¥ÈÒ¸ÍÂ
«Í˚¯‡» ‡Ì„Î¥ÈÒ¸ÍËÏ ÌÂÓÎÓ„¥ÁÏÓÏ krisha). äÓÓÚÍÓ ÒÛÚ¸ Ú‡-
ÍÓª ¥ÌÒÚËÚÛˆ¥ÈÌÓª ÏÓ‰ÂÎ¥ Í‡Ô¥Ú‡Î¥ÁÏÛ Á‚Ó‰ËÚ¸Òfl ‰Ó ˜¥ÚÍÓ ‚Ë-

ÍÓÌÎË‚ËÈ. Ç¥‰ÓÏÓ ·‡„‡ÚÓ ÔËÍÎ‡‰¥‚, ÍÓÎË ÏÓ‚¥, Ì‡‚¥Ú¸
ÌÂÁÌ‡˜ÌÓª Á‡ ˜ËÒÂÎ¸Ì¥ÒÚ˛ ÂÚÌ¥˜ÌÓª „ÛÔË, Ì‡‰‡‚‡ÎËÒfl
ÓÙ¥ˆ¥ÈÌËÈ ¥ ‰ÂÊ‡‚ÌËÈ ÒÚ‡ÚÛÒ (Ì‡ÔËÍÎ‡‰, Ù¥ÌÒ¸Í¥È –
Û ò‚Âˆ¥ª [Ä‚ÚÓ ÔÓÏËÎflπÚ¸Òfl, Û ò‚Âˆ¥ª π‰ËÌ‡ ‰Â-
Ê‡‚Ì‡ ÏÓ‚‡ ¥ ‰ÛÊÂ ÊÓÒÚÍ¥ Ô‡‚ËÎ‡ Á‰‡˜¥ ÂÍÁ‡ÏÂÌ¥‚ ¥Á
¯‚Â‰Ò¸ÍÓª ÏÓ‚Ë ‰Îfl ÚËı, ıÚÓ ıÓ˜Â Ì‡·ÛÚË „ÓÏ‡‰flÌ-
ÒÚ‚Ó; Ù¥ÌÒ¸Í‡ ¥ ¯‚Â‰Ò¸Í‡ ÏÓ‚Ë π ‰ÂÊ‡‚ÌËÏË Û î¥Ì-
ÎflÌ‰¥ª. – èËÏ. Â‰.]). ÑÛ„‡ ÚÂÁ‡ ÚÂÊ ÒÛÏÌ¥‚Ì‡: ÛÍ‡ªÌ-
Ò¸Í‡ ÏÓ‚‡ ‰Ó‚ÂÎ‡ Ò‚Ó˛ ÊËÚÚπÁ‰‡ÚÌ¥ÒÚ¸ ¥ ‚ ‰‡ÎÂÍÓ ÒÍÎ‡‰-
Ì¥¯Ëı ¥ÒÚÓË˜ÌËı ÛÏÓ‚‡ı, Á‡ ‚¥‰ÒÛÚÌÓÒÚË ÔÓ‚ÌÓˆ¥ÌÌÓª
‰ÂÊ‡‚ÌÓÒÚË. çÂ˛ Ì‡ÔËÒ‡Ì¥ ˜ËÒÎÂÌÌ¥ ıÛ‰ÓÊÌ¥ Ú‚ÓË,
ªª ÌÂÔÓ‚ÚÓÌ‡ Í‡Ò‡ È ̃ ‡¥‚Ì¥ÒÚ¸ ‚ËÁÌ‡Ì¥ Û ‚Ò¸ÓÏÛ Ò‚¥-
Ú¥. çÂÏ‡π ÔË˜ËÌ ÒÛÏÌ¥‚‡ÚËÒfl ‚ ªª Ï‡È·ÛÚÌ¸ÓÏÛ. íÂÚ¥È
‡„ÛÏÂÌÚ ‚ËÔ‡‚‰Ó‚Ûπ ¥ÌÚÂÂÒË ·˛ÓÍ‡Ú¥ª, ÍÓÚ‡ ‚
·Û‰¸-flÍÓÏÛ ÒÛÒÔ¥Î¸ÒÚ‚¥ ‚ËÒÚÛÔ‡π ÒËÏ‚ÓÎÓÏ ‚ÂÎËÍÓ‰Â-
Ê‡‚ÌÓÒÚË, ‡ ‚ ìÍ‡ªÌ¥ ˘Â È π ÌÓÒ¥πÏ ÒÚ‡Ëı ÚÓÚ‡Î¥Ú‡-
ÌÓ-ÍÓÏÛÌ¥ÒÚË˜ÌËı Ú‡‰Ëˆ¥È. ôÓ Ê ‰Ó ‚¥‰ÌÓ‚ÎÂÌÌfl ¥Ò-
ÚÓË˜ÌÓª ÒÔ‡‚Â‰ÎË‚ÓÒÚË, ÚÓ ÔÓÎ¥ÚËÍ‡, Á‡ÒÌÓ‚‡Ì‡ Ì‡
ÔÓÏÒÚ¥, ÌÂ Ï‡π ‚ËÔ‡‚‰‡Ì¸, ·Ó Á‡Ï¥Ì˛π Ó‰ÌÛ ÌÂÒÔ‡-
‚Â‰ÎË‚¥ÒÚ¸ ¥Ì¯Ó˛. Ç ˆ¥ÎÓÏÛ ÏÓ‚Ì‡ ÔÓ·ÎÂÏ‡ ‚ËıÓ-
‰ËÚ¸ Á‡ ‡ÏÍË ÔËÚ‡ÌÌfl ÔÓ Ì‡‰‡ÌÌfl ÓÒ¥ÈÒ¸Í¥È ÏÓ‚¥
‚¥‰ÔÓ‚¥‰ÌÓ„Ó ÒÓˆ¥‡Î¸ÌÓ„Ó ÒÚ‡ÚÛÒÛ (˘Ó Ò‡ÏÓ ÔÓ ÒÓ·¥
·ÛÎÓ · ‚¥‰ÍËÚËÏ ¥ ˜ÂÒÌËÏ ‚ËÁÌ‡ÌÌflÏ ªª Ô‡ÍÚË˜ÌÓª
ÓÎ¥ ‚ ÓÁ‚ËÚÍÛ ÒÛ˜‡ÒÌÓ„Ó ÛÍ‡ªÌÒ¸ÍÓ„Ó ÒÛÒÔ¥Î¸ÒÚ‚‡),

‡ ‚Ëfl‚ÎflπÚ¸Òfl ÒÚ‡ÚÂ„¥˜ÌÓ˛ Î¥Ì¥π˛ Ì‡ˆ¥ÓÌ‡Î¸ÌÓª ÔÓÎ¥-
ÚËÍË ‚ ÛÏÓ‚‡ı ÌÂÁ‡ÎÂÊÌÓÒÚË7 .

ì ‰‡ÌËÈ ˜‡Ò Ô‡ÍÚË˜ÌÓ ‚¥‰ÒÛÚÌπ ÂÚÌÓÌ‡ˆ¥ÓÌ‡Î¸ÌÂ
ÔÂ‰ÒÚ‡‚ÌËˆÚ‚Ó ‚ ÒËÒÚÂÏ¥ ‰ÂÊ‡‚ÌÓª ‚Î‡‰Ë flÍ ‚ ˆÂÌ-
Ú¥, Ú‡Í ¥ ‚ Â∂¥ÓÌ‡ı. ñÂ Ò‚¥‰˜ËÚ¸ ÔÓ ÌÂ‚ËÁÌ‡ÌÌfl Ì‡
ÓÙ¥ˆ¥ÈÌÓÏÛ ¥‚Ì¥ Ì‡fl‚ÌÓÒÚË ÂÚÌÓÔÓÎ¥ÚË˜ÌËı ÔÓ·ÎÂÏ ‚
ìÍ‡ªÌ¥ ¥ ÓÁÌ‡˜‡π, ˘Ó ÔÓÎ¥ÚË˜Ì‡ ÂÎ¥Ú‡ ÌÂ ·‡˜ËÚ¸ Ó˜Â-
‚Ë‰ÌËı ÒÓˆ¥ÓÍÛÎ¸ÚÛÌËı, ÂÚÌ¥˜ÌËı ‚¥‰Ï¥ÌÌÓÒÚÂÈ ‡·Ó ÌÂ
‚‚‡Ê‡π ÌÂÓ·ı¥‰ÌËÏ ªı ¥ÌÒÚËÚÛˆ¥ÓÌ‡Î¥Á‡ˆ¥˛. Ç ·Û‰¸-flÍÓ-
ÏÛ ‚ËÔ‡‰ÍÛ ̂ fl Ó·ÒÚ‡‚ËÌ‡ „Ó‚ÓËÚ¸ ÔÓ ÚÂ, ̆ Ó ‚ ìÍ‡-
ªÌ¥ ÔÓ‚Ó‰ËÚ¸Òfl ÔÓÎ¥ÚËÍ‡ ÒÚË‡ÌÌfl Ï¥ÊÂÚÌ¥˜ÌËı ‚¥‰Ï¥Ì-
ÌÓÒÚÂÈ, ‡Ì‡ÎÓ„¥˜Ì‡ Ú¥È, ˘Ó Â‡Î¥ÁÓ‚Û‚‡Î‡Òfl ‚ ëëëê.
í‡ÍËÏ ˜ËÌÓÏ, Ò‡ÏÂ ‚ Ì‡ˆ¥ÓÌ‡Î¸ÌÓÏÛ ÔËÚ‡ÌÌ¥ ÌÓ‚‡ ‰Â-
ÏÓÍ‡ÚË˜Ì‡ ìÍ‡ªÌ‡ ÌÂ ÁÓ·ËÎ‡ ÊÓ‰ÌÓ„Ó ÍÓÍÛ ‚ÔÂ-
Â‰, Á‡ÎË¯‡˛˜ËÒ¸ Ì‡ ÔÓÁËˆ¥ª ÍÎ‡ÒË˜ÌÓª «ÒÓˆ¥‡Î¥ÒÚË˜-
ÌÓª ‰ÂÏÓÍ‡Ú¥ª» ÒÓ‚πˆ¸ÍÓ„Ó ÚËÔÛ.

∏‰ËÌËÈ ‚ËÌflÚÓÍ – Ä‚ÚÓÌÓÏÌ‡ êÂÒÔÛ·Î¥Í‡ äËÏ
(Äêä). ê‡ÁÓÏ Á ÚËÏ, ÒËÚÛ‡ˆ¥fl Ì‡‚ÍÓÎÓ äËÏÛ ÎË¯Â Ô¥‰-
Ú‚Â‰ÊÛπ ÔÓÔÂÂ‰Ì¥È ‚ËÒÌÓ‚ÓÍ. ëÚ‚ÓÂÌÌfl ‡‚ÚÓÌÓÏ¥ª
Ì‡ Ô¥‚ÓÒÚÓ‚¥ ·ÛÎÓ ¥Ì¥ˆ¥ÈÓ‚‡ÌÂ ‚ Í¥Ìˆ¥ 1980-ı ÓÍ¥‚ ˘Â
ÇÂıÓ‚ÌÓ˛ ê‡‰Ó˛ ëëëê Ì¥·ËÚÓ Ì‡ ‚ËÏÓ„Û Ì‡ÒÂÎÂÌÌfl
(Ú‡ Ì‡ÒÔ‡‚‰¥ – ÚÓ‰¥¯Ì¸Óª Ó·Î‡ÒÌÓª Ô‡Ú¥ÈÌÓª ‚Âı¥‚ÍË).
ì äËÏÛ ‚ ÚÓÈ ˜‡Ò ÓÁ„ÓÚ‡‚Òfl ÔÓˆÂÒ ÂÂ‚‡ÍÛ‡ˆ¥ª
Ú‡Ú‡¥‚. åÓÊÎË‚Ó, ‚Î‡‰‡, ‚ËÔÂÂ‰Ê‡˛˜Ë ÔÓ‰¥ª, ÔÓÒÔ¥¯‡-
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‡ÊÂÌËı ‚ÂÚËÍ‡Î¸ÌËı, ¥π‡ı¥˜ÌËı (ÔÓ ÒÛÚ¥ Ò‚ÓªÈ, ‚‡ÊÎË-
‚Ó Á‡ÁÌ‡˜ËÚË, „ÎË·ÓÍÓ ÏÓÌÓÔÓÎ¥ÒÚË˜ÌËı Ú‡ ‡ÌÚËÍÓÌÍÛÂÌ-
ˆ¥ÈÌËı) ÌÂÙÓÏ‡Î¸ÌËı Ô‡‚ËÎ («ÔÓÌflÚËÈ») ‚ÒÂÂ‰ËÌ¥ ÔÂ‚-
ÌÓª „ÛÔË («Ò‚Óª») Ú‡ ÓÔÓÚÛÌ¥ÒÚË˜Ì¥È ‚¥‰ÒÛÚÌÓÒÚË Ô‡‚ËÎ Û
ÒÚÓÒÛÌÍ‡ı Ï¥Ê „ÛÔ‡ÏË («˜ÛÊ¥»); Â„ÛÎ˛‚‡ÌÌflÏ Ï¥Ê„ÛÔÓ-
‚Ó„Ó Ì‡ÒËÎ¸ÒÚ‚‡ ‚ ÓÒÚ‡ÌÌ¸ÓÏÛ ‚ËÔ‡‰ÍÛ ¥ Á‡ÈÏ‡πÚ¸Òfl Óˆfl
krisha flÍÓ ÒÛ·ÒÚËÚÛÚ ‰ÂÊ‡‚Ë ̆ Ó‰Ó ¥ÌÒÚËÚÛ‡Î¥Á‡ˆ¥ª Ì‡ÒËÎ¸-
ÒÚ‚‡. ôÓ ı‡‡ÍÚÂÌÓ, ÒÔÓÒÚÂ¥„‡πÚ¸Òfl ÚÂÌ‰ÂÌˆ¥fl ‚ÒÂ ·¥Î¸-
¯Ó„Ó ‰ÓÏ¥ÌÛ‚‡ÌÌfl ‰ÂÊ‡‚ÌÓª «Í˚¯Ë» (sic! ‰ÂÊ‡‚‡ ‚ËÒ-
ÚÛÔ‡π ÒÛ·ÒÚËÚÛÚÓÏ ‰ÂÊ‡‚Ë – «„ÓÒÛ‰‡-ÒÚ‚‡»- ‚ÓÎÓ‰‡-
ÒÚ‚‡); ˆÂ ‚ÒÂ ‡ÁÓÏ ¥Á ÓÁ‰¥ÎÂÌÌflÏ (Á¥ ‚Ò¥Ï‡ ‚ËÔÎË‚‡˛˜Ë-
ÏË Ì‡ÒÎ¥‰Í‡ÏË) ‰ÂÊ‡‚ÌËÏË ÒÎÛÊ·Ó‚ˆflÏË (˘Ó Ò‚ÓªÏ ÛÓ-
ÒÓ·ÎÂÌÌflÏ ÍÓÌÍÂÚËÁÛ˛Ú¸ ‡·ÒÚ‡Íˆ¥˛ ‰ÂÊ‡‚Ë) ·¥ÁÌÂÒÓ-
‚Ëı ÒÚÛÍÚÛ Ì‡ «Ò‚Óªı» Ú‡ «˜ÛÊËı» ÒÚ‚Ó˛π ÏÓ‰ÂÎ¸ «ÔÓ-
ÌflÚËÈÌÓ„Ó „ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚‡». á‚Ë˜‡ÈÌÓ, ÍÓÊÌ‡ ÏÓ‰ÂÎ¸ π ¥‰Â‡-
Î¥ÁÓ‚‡ÌËÏ Ì‡·ÎËÊÂÌÌflÏ ‰¥ÈÒÌÓÒÚË (ÒÓ‚‰ÂÔ¥fl, ‚ flÍ¥È «˜ÛÊ¥»
ÒÚÛÍÚÛË ‰Â-˛Â ‚Á‡„‡Î¥ ÌÂ Ï‡ÎË ÎÂ„‡Î¸ÌÓ„Ó ÒÚ‡ÚÛÒÛ,
·ÛÎ‡, Ï‡·ÛÚ¸, Ì‡È·¥Î¸¯ Ì‡·ÎËÊÂÌÓ˛ ‰Ó ÓÔËÒ‡ÌÓ„Ó ¥‰Â‡ÎÛ
Â‡Î¸Ì¥ÒÚ˛), ‡ ÊËÚÚfl, ‚ Ò‚Ó˛ ˜Â„Û, π ÒÍÎ‡‰ÌÓ˛ ‡Ï‡Î¸„‡-
ÏÓ˛ ¥ÁÌËı ÏÓ‰ÂÎÂÈ, Ó‰Ì‡Í ¥‰Â‡Î¥Á‡ˆ¥ÈÌÂ ÒÔÓ˘ÂÌÌfl ‰ÓÁ-
‚ÓÎflπ ˆ˛ Ê ‰¥ÈÒÌ¥ÒÚ¸ Í‡˘Â ÁÓÁÛÏ¥ÚË – ÒÚÓÒÓ‚ÌÓ ÛÍ‡ªÌ-
Ò¸ÍËı Â‡Î¥È ‚‡ÚÓ Á„‡‰‡ÚË ÎË¯ ÙÓÏ‡Î¸ÌÓ ÛÁ‡ÍÓÌÂÌÛ (!)
ÏÂÚÓ‰ËÍÛ ÔÓ‰¥ÎÛ „‡ÁÓ‚Ó„Ó ËÌÍÛ ¥ÏÂÌ¥ è.ã‡Á‡ÂÌÍ‡.

èÓ‚ÂÚ‡˛˜ËÒ¸ ‰Ó Ì‡¯Óª ÚÂÏË, ÒÙÓÏÛÎ˛˛ „¥ÔÓÚÂÁÛ:
¥ÌÒÚËÚÛ‡Î¥Á‡ˆ¥fl «ÔÓÌflÚËÈÌÓ„Ó „ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚‡» ÒÛÔÂÂ-
˜ËÚ¸ ÔËÓ‰¥ É‡ÎË˜ËÌË ¥‚ÌÓ Ê, flÍ ÍÎ¥πÌÚÛÌ¥ ‚¥‰ÌÓÒËÌË
è¥‚‰Ìfl ßÚ‡Î¥ª ÒÛÔÂÂ˜‡Ú¸ Á„¥‰ÌÓ êÓ·ÂÚÛ è‡ÚÌ‡ÏÛ ÔËÓ‰¥
ªª è¥‚Ì¥˜ÌËı Â∂¥ÓÌ¥‚2 ; ˆfl ¥ÌÒÚËÚÛ‡Î¥Á‡ˆ¥ÈÌ‡ ÌÂÓ„‡Ì¥˜Ì¥ÒÚ¸
„‡Î¸ÏÛπ ÂÍÓÌÓÏ¥˜ÌËÈ ÓÁ‚ËÚÓÍ É‡ÎË˜ËÌË, ÏÓÊÌ‡ Ì‡‚¥Ú¸, ÔË
·‡Ê‡ÌÌ¥ ¥ ÔÂ‚ÌËı ÁÛÒËÎÎflı, Óˆ¥ÌËÚË Ì‡ÒÍ¥Î¸ÍË „‡Î¸ÏÛπ.

á ÏÓ‰ÂÎ¥ «ÔÓÌflÚËÈÌÓ„Ó „ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚‡» ‚ËÔÎË‚‡π ̆ Â Ó‰ËÌ
‚‡ÊÎË‚ËÈ Ì‡ÒÎ¥‰ÓÍ – ÔËÒÍÓÂÌËÈ ÂÍÓÌÓÏ¥˜ÌËÈ ÓÁ‚ËÚÓÍ
ÒÚÓÎËˆ¥ Ú‡ (‰Ó ˜‡ÒÛ ªı ÒÚÓÎË˜ÌÓª ‡ÒËÏ¥Îflˆ¥ª) ·‡Ú¸Í¥‚˘ËÌ
‚Î‡‰ÌËı ÍÎ‡Ì¥‚ – Â∂¥ÓÌ¥‚, ‰Â ÍÓÌˆÂÌÚ‡ˆ¥fl ÍÛÚËı «Í˚¯»
Ì‡ ‰Û¯Û Ì‡ÒÂÎÂÌÌfl ÒÛÚÚπ‚Ó ‚Ë˘‡; ¥ Ì‡‚Ô‡ÍË, Â∂¥ÓÌË, ‰Â
ÁÏ¥ÌË ÌÓÏÂÌÍÎ‡ÚÛÌÓ-„ÓÒÔÓ‰‡˜Ó„Ó ‡ÍÚË‚Û ·ÛÎË ‰Â˘Ó ÒÛÚ-
Úπ‚¥¯ËÏË ÌÂÏËÌÛ˜Â ‡ÛÚÒ‡È‰ÂÛ˛Ú¸Òfl.

ßÌÚÂÔÂÚ‡ˆ¥ª ¥ÌÒÚËÚÛˆ¥ÈÌÓ-Â∂¥ÓÌ‡Î¸ÌÓª ÚÂÏË Ì‡ ̂ ¸ÓÏÛ
ÌÂ ‚Ë˜ÂÔÓ‚Û˛Ú¸Òfl, Ó·ÏÂÊÛÒ¸ ÎË¯Â ˘Â Ó‰Ì¥π˛. ì ÔÂÂ-
ÎÓÏÌËÈ ÔÂ¥Ó‰ ÌÓ‚¥ÚÌ¸Óª ¥ÒÚÓ¥ª ‚Ì‡ÒÎ¥‰ÓÍ ‰ÂÏÓÍ‡ÚË˜ÌÓ„Ó
ÔÓË‚Û, ÚÓ˜Ì¥¯Â, ‚Ì‡ÒÎ¥‰ÓÍ ÈÓ„Ó ÔÂ‚ËÌÌÓª ̃ ËÒÚÓÚË Û ‚Î‡‰-
ÌËı ÍÓË‰Ó‡ı É‡ÎË˜ËÌË ‚¥‰·ÛÎËÒ¸ ÒÛÚÚπ‚¥ ÁÏ¥ÌË, „ÓÒÔÓ‰‡-
Ò¸Í¥ ÒÚÛÍÚÛË Ì‡ÔÓÚË, ‚Ëfl‚ËÎË Ò‚¥È Í‡‰Ó‚ËÈ ÍÓÌÒÂ‚‡-
ÚËÁÏ. ç‡fl‚Ì¥ÒÚ¸ Û ÙÛÌÍˆ¥ÓÌÂ¥‚ ˆËı ÒÚÛÍÚÛ, ¥‚ÌÓ flÍ ¥ ‚
ÍÓÏÒÓÏÓÎ¸Ò¸ÍÓ-Ô‡Ú¥ÈÌËı, ÔÓ¥‚ÌflÌÓ ‚Ë˘Ó„Ó ÒÓˆ¥‡Î¸ÌÓ„Ó
(¥ ÌÂ Ú¥Î¸ÍË, ‡ÎÂ ˆÂ ¥Ì¯‡ ÓÁÏÓ‚‡) Í‡Ô¥Ú‡ÎÛ Û ÈÓ„Ó ÔÂÒÓÌ¥-
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Î‡ ÓÙÓÏËÚË ÓÒÓ·ÎË‚ËÈ ÒÚ‡ÚÛÒ Ô¥‚ÓÒÚÓ‚‡, ̆ Ó· ÛÌËÍ-
ÌÛÚË ÌÂÓ·ı¥‰ÌÓÒÚË ‚Ë¥¯Û‚‡ÚË ˆÂ Á‡‚‰‡ÌÌfl ‚ ¥Ì¯Ëı
ÛÏÓ‚‡ı, ÛÒÍÎ‡‰ÌÂÌËı Û˜‡ÒÚ˛ ÍËÏÒ¸ÍËı Ú‡Ú‡¥‚, ˘Ó
ÔÓ‚ÂÌÛÎËÒfl. ÅÂÁÛÏÓ‚ÌÓ, Ï¥ÒˆÂ‚‡ ÌÓÏÂÌÍÎ‡ÚÛÌ‡ ÂÎ¥Ú‡
‰¥flÎ‡, ÔÂ¯ Á‡ ‚ÒÂ, ‚ Ò‚Óªı ÍÓÔÓ‡ÚË‚ÌËı ¥ÌÚÂÂÒ‡ı.

Ñ‡Ì‡ ÔÓÎ¥ÚËÍÓ-‡‰Ï¥Ì¥ÒÚ‡ÚË‚Ì‡ ‡Íˆ¥fl ÏÓÊÂ Ú‡ÍÓÊ
ÓÁˆ¥Ì˛‚‡ÚËÒ¸ flÍ ÔÓÔÂÂ‰ÊÛ‚‡Î¸ÌËÈ ÍÓÍ Á ·ÓÍÛ ÒÓ˛Á-
ÌÓ„Ó ÍÂ¥‚ÌËˆÚ‚‡ ̆ Ó‰Ó ìÍ‡ªÌË, flÍ‡ ÔÓ˜ËÌ‡Î‡ Ûı ‰Ó
Ò‡ÏÓÒÚ¥ÈÌÓÒÚË. Ç ˆ¸ÓÏÛ ÍÓÌÚÂÍÒÚ¥ äËÏ ÔÓ‚ËÌÂÌ ·Û‚
ÒÚ‡ÚË ‰ÊÂÂÎÓÏ ÔÓÚÂÌˆ¥ÈÌÓª Ì‡ÔÛ„Ë ‚ Ï‡È·ÛÚÌ¥È ÌÂÁ‡-
ÎÂÊÌ¥È ìÍ‡ªÌ¥, ÚËÏ „‡˜ÍÓÏ, Ì‡ ÍÓÚÓÏÛ ªª ÏÓÊÌ‡ ·ÛÎÓ
· ‚ÚËÏ‡ÚË. ç‡ÒÚÛÔÌ¥ ÔÓ‰¥ª Ì‡ Ô¥‚ÓÒÚÓ‚¥ Ô¥‰Ú‚Â‰ÊÛ-
˛Ú¸ Ú‡ÍÂ ÔËÔÛ˘ÂÌÌfl. ë‡ÏÂ ˆÂÈ Â∂¥ÓÌ ‚ 1990-¥ ÓÍË
‚Ëfl‚Ë‚Òfl ÁÓÌÓ˛ ÒÓˆ¥‡Î¸ÌÓ-ÔÓÎ¥ÚË˜ÌÓª ÌÂÒÚ‡·¥Î¸ÌÓÒÚË.
èËÈÌflÚ‡ ‚ 1998 . äÓÌÒÚËÚÛˆ¥fl Äê äËÏ ÌÂ ÁÏÓ„Î‡
‚Ë¥¯ËÚË ÍÎ˛˜Ó‚¥ Ï¥ÊÌ‡ˆ¥ÓÌ‡Î¸Ì¥ ÔÓ·ÎÂÏË Â∂¥ÓÌÛ.
í‡Ú‡Ò¸Í‡ ˜‡ÒÚËÌ‡ Ì‡ÒÂÎÂÌÌfl Ô¥‚ÓÒÚÓ‚‡ Á‡ÎË¯‡πÚ¸Òfl
Ì‡‰Á‚Ë˜‡ÈÌÓ ÌÂÁ‡‰Ó‚ÓÎÂÌÓ˛ Ò‚ÓªÏ Ô‡‚Ó‚ËÏ ÒÚ‡ÚÛ-
ÒÓÏ, ÌÂ‚¥‰ÔÓ‚¥‰ÌËÏ ªª ‰ÓÏ‡„‡ÌÌflÏ. Å¥Î¸¯Â ÚÓ„Ó, π Ô¥‰-
ÒÚ‡‚Ë ‚‚‡Ê‡ÚË, ˘Ó ÌÂ‚‰Ó‚ÓÎÂÌ¥ÒÚ¸ ÍËÏÒ¸ÍËı Ú‡Ú‡
‚ËÍÓËÒÚÓ‚ÛπÚ¸Òfl ÛÍ‡ªÌÒ¸ÍËÏ ÍÂ¥‚ÌËˆÚ‚ÓÏ ‚ flÍÓÒÚ¥
ÔÓÚË‚‡„Ë ‰Îfl Ó·ÏÂÊÂÌÌfl ÔÓÎ¥ÚË˜ÌËı ‰ÓÏ‡„‡Ì¸ Ó-
Ò¥ÈÒ¸ÍÓª ˜‡ÒÚËÌË Ì‡ÒÂÎÂÌÌfl Ô¥‚ÓÒÚÓ‚‡ [äÓÔËÎÂÌÍÓ
1999: 13]. í‡ÍËÏ ̃ ËÌÓÏ, Ì‡fl‚ÌÂ ÛÒ‚¥‰ÓÏÎÂÌÂ ÓÁÔ‡Î˛-

‚‡ÌÌfl Ï¥ÊÌ‡ˆ¥ÓÌ‡Î¸ÌËı ÔÓÚË¥˜ flÍ Á‡ÒÓ·Û ‰ÓÒfl„ÌÂÌ-
Ìfl ‚ÛÁ¸ÍÓÍÓÔÓ‡ÚË‚ÌËı ¥ÌÚÂÂÒ¥‚ ÍÂ¥‚ÌÓª ÂÎ¥ÚË.

á‡È‚Â „Ó‚ÓËÚË, ˘Ó Ú‡Í‡ ÔÓÎ¥ÚËÍ‡ Á‡„ÓÊÛπ ·‡-
„‡Ú¸Ï‡ ÌÂÔÂÂ‰·‡˜Û‚‡ÌËÏË ¥ ‰ÓÒËÚ¸ ÌÂ·ÂÁÔÂ˜ÌËÏË Ì‡-
ÒÎ¥‰Í‡ÏË.

á ˜‡ÒÛ ÛÚ‚ÓÂÌÌfl Äêä ªª Ì‡ÒÂÎÂÌÌfl, ÓÒÓ·ÎË‚Ó Ó-
Ò¥ÈÒ¸ÍÓÏÓ‚ÌÂ, ¥ Ì‡È‚ÔÎË‚Ó‚¥¯¥ ÔÓÎ¥ÚË˜Ì¥ ‡ÍÚÓË ÁÌ‡ıÓ-
‰flÚ¸Òfl ‚ ÓÔÓÁËˆ¥ª ‰Ó ÓÙ¥ˆ¥ÈÌÓ„Ó äËπ‚‡. ç‡ Ô‡Î‡ÏÂÌ-
ÚÒ¸ÍËı ‚Ë·Ó‡ı 1998 . ÔÓÍÓÏÛÌ¥ÒÚË˜Ì¥ ÒËÎË ÓÚËÏ‡-
ÎË 60% Ï¥Òˆ¸ ‚ ÇÂıÓ‚Ì¥È ‡‰¥ äËÏÛ, ̆ Ó ÔË·ÎËÁÌÓ
‚¥‰ÔÓ‚¥‰‡π ˜‡ÒÚˆ¥ ÓÒ¥ÈÒ¸ÍÓ„Ó Ì‡ÒÂÎÂÌÌfl ‚ ‡‚ÚÓÌÓÏ¥ª.

áÓÁÛÏ¥ÎÓ, ˘Ó ÓÔÓÁËˆ¥ÈÌ¥ÒÚ¸ ÊËÚÂÎ¥‚ Ô¥‚ÓÒÚÓ‚‡
ÔÓflÒÌ˛πÚ¸Òfl ÌÂ ÎË¯Â ªı ÒÚ‡‚ÎÂÌÌflÏ ‰Ó Ì‡ˆ¥ÓÌ‡Î¸ÌÓª
ÔÓÎ¥ÚËÍË, ˘Ó ÔÓ‚Ó‰ËÚ¸Òfl ‚ ìÍ‡ªÌ¥. ÄÎÂ ÚÂ, ˘Ó ˆÂÈ
Ù‡ÍÚÓ Ï‡π Á‰Â·¥Î¸¯Ó„Ó ‚ËÁÌ‡˜‡Î¸ÌÂ ÁÌ‡˜ÂÌÌfl, ÌÂ
‚ËÍÎËÍ‡π ÒÛÏÌ¥‚¥‚. èÓ ˆÂ, ÁÓÍÂÏ‡, Ò‚¥‰˜ËÚ¸ ÁÏ¥Ì‡
ÂÎÂÍÚÓ‡Î¸ÌËı ÔÂÂ‚‡„ Ì‡ ÔÂÁË‰ÂÌÚÒ¸ÍËı ‚Ë·Ó‡ı.
í‡Í, ‚ 1994 . ÍËÏ˜‡ÌË Ô¥‰ÚËÏ‡ÎË ã. äÛ˜ÏÛ, ‚ ÔÓ„-
‡Ï¥ ÍÓÚÓ„Ó ·ÛÎ‡ Ó·¥ˆflÌÍ‡ Ì‡‰‡ÚË ÓÒ¥ÈÒ¸Í¥È ÏÓ‚¥ ÒÚ‡-
ÚÛÒ ÓÙ¥ˆ¥ÈÌÓª. ñfl Ó·¥ˆflÌÍ‡ ÌÂ ·ÛÎ‡ ‚ËÍÓÌ‡Ì‡, ¥ Ì‡ ‚Ë-
·Ó‡ı 1999 . ·¥Î¸¯¥ÒÚ¸ ‚Ë·Óˆ¥‚ ‡‚ÚÓÌÓÏ¥ª ‚¥‰ÏÓ‚ËÎË
èÂÁË‰ÂÌÚÛ ‚ ‰Ó‚¥¥.

íÂÚ¥È ·ÎÓÍ Ì‡ˆ¥ÓÌ‡Î¸ÌËı ÔÓ·ÎÂÏ ÛÚ‚Ó˛˛Ú¸ „Ó-
ËÁÓÌÚ‡Î¸Ì¥ ‚Á‡πÏÓ‰¥ª Ï¥Ê ˜ËÒÎÂÌÌËÏË ÒÔ¥Î¸ÌÓÚ‡ÏË ¥
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Ù¥ÍÓ‚‡Ì¥È ÙÓÏ¥ (Á‚’flÁÍË, ÍÓÌÚ‡ÍÚË, Ó„ÂÒÛÒË ÚÓ˘Ó) ÒÚ‚Ó-
ËÎ‡ ÛÏÓ‚Ë ªı ¥ÁÍ¥¯Ó„Ó ·¥ÁÌÂÒ-ÒÚ‡ÚÛ. á Ó‰Ì¥πª ÒÚÓÓÌË ‚¥‰-
·Û‚‡Î‡Òfl ‡‰‡ÔÚ‡ˆ¥fl ‚Î‡‰ÌÓª, ‚Ë·‡˜ÚÂ, ÂÎ¥ÚË ‰Ó Ô‡ÌÛÍ‡ªÌ-
Ò¸ÍËı ÌÓÏ (Á„‡‰‡ÈÏÓ ÎÓÁÛÌ„ «‚ËÓ˘ÛÈÏÓ „‡ÎËˆ¸ÍËı ÓÎ¥-
„‡ı¥‚»), Á ¥Ì¯Óª – ÍÎ‡ÒÓ‚Â, ÂÚÌ¥˜ÌÂ ˜Ë ÍÎ‡ÒÓ‚Ó-ÂÚÌ¥˜ÌÂ ªª
˜ÛÚÚfl Ô¥‰Í‡ÁÛ‚‡ÎÓ, ˘Ó ˆ¥ «¥ÁÍ¥» ·¥ÁÌÂÒÏÂÌË – «˜ÛÊ¥», ÌÂ-
Ô‡‚ËÎ¸Ì¥ ‚ ·ÛÍ‚‡Î¸ÌÓÏÛ ÁÌ‡˜ÂÌÌ¥, ÔÓÚË flÍËı ÓÔÓÚÛÌ¥Ò-
ÚË˜Ì‡ ÔÓ‚Â‰¥ÌÍ‡ ‡ÍˆÂÔÚÛπÚ¸Òfl ÓˆËÏË ÌÓÏ‡ÏË. í‡Í‡ ÓÔÓ-
ÁËˆ¥fl ÚÂÊ ÌÂ ÒÔËflÎ‡ ÔÓˆ‚¥Ú‡ÌÌ˛ ·¥ÁÌÂÒÛ ‚ Â∂¥ÓÌ¥, ·¥Î¸-
¯Â ÚÓ„Ó, ÛÌÓÏÛ‚‡ÎÓÒfl ‚¥‰ÌÂÒÂÌÌfl ‚Ò¥ı Ô¥‰ÔËπÏˆ¥‚ («Ò‚Ó-
ªı» ·ÛÎÓ Ì‡‰ÚÓ Ï‡ÎÓ) ‰Ó ÍÎ‡ÒÛ «˜ÛÊËı».

ÑÛ„Â contra Ì‡ contra ÒÚÓÒÛπÚ¸Òfl ÌÓÏ‡Î¸ÌÓ„Ó, „Ó-
¯Ó‚Ó„Ó ÚÓ·ÚÓ, Í‡Ô¥Ú‡ÎÛ ̃ ‡Ò¥‚ ÈÓ„Ó ÔÂ‚ËÌÌÓ„Ó Ì‡ÍÓÔË˜ÂÌ-
Ìfl. ßÌÚÂ∂‡Î¸ÌÓ˛ ı‡‡ÍÚÂËÒÚËÍÓ˛ ÓÙ¥ˆ¥ÈÌÓª Í‡Ô¥Ú‡Î¥Á‡-
ˆ¥ª ÏÓÊÂ ÔÓÒÎÛÊËÚË ‰ÂÊÍÓÏÒÚ‡Ú¥‚Ò¸ÍËÈ ÔÓÍ‡ÁÌËÍ Ó·Òfl-
„¥‚ Í‡Ô¥Ú‡ÎÓ‚ÍÎ‡‰ÂÌ¸ (Ô‡ÍÚË˜ÌÓ ‚Ò¥ Á ÌËı Á‰¥ÈÒÌ˛‚‡ÎËÒ¸
Û Ú¥È ˜Ë ¥Ì¯¥È Ï¥¥ ˆÂÌÚ‡Î¥ÁÓ‚‡ÌÓ): Û ÚÓÈ ˜‡Ò, ÍÓÎË ÔËÚÓÏ‡
˜‡ÒÚÍ‡ „‡ÎËˆ¸ÍËı Ó·Î‡ÒÚÂÈ ÔÓÒÚ¥ÈÌÓ ÁÏÂÌ¯Û‚‡Î‡Ò¸, ÁÓÒ-
Ú‡Î‡ ˜‡ÒÚÍ‡ Í‡ÚÓÍÎ‡ÌÓ‚Ëı Â∂¥ÓÌ¥‚3 . í‡Í‡ Ê ÒËÚÛ‡ˆ¥fl Á
¥Ì¯ËÏ ÓÙ¥ˆ¥ÈÌËÏ ÔÓÍ‡ÁÌËÍÓÏ – «Ó·Òfl„Ë ÍÂ‰ËÚÌËı ‚ÍÎ‡-
‰ÂÌ¸ ÍÓÏÂˆ¥ÈÌËı ·‡ÌÍ¥‚ Á‡ ‰Ó‚„ÓÒÚÓÍÓ‚ËÏË ÍÂ‰ËÚ‡ÏË»4 :
˘Â Ô‡Ï’flÚ‡πÚ¸Òfl flÍ ‚ ÓÍË „¥ÔÂ¥ÌÙÎflˆ¥ª Ó·ËÎËÒ¸ „Ó¯¥ Á
ÔÓ‚¥Úfl, ‡ ÚÓ˜Ì¥¯Â Á ‰Ó‚„ÓÚÂÏ¥ÌÓ‚Ëı ÍÂ‰ËÚ¥‚, ÍÓÎË ÔÓÁË-

˜ÂÌ‡ ÍÛÔÓÌÌ‡ Ï‡Ò‡ Ú‡ÌÒÙÓÏÛ‚‡Î‡Ò¸ Û ¥ÌÙÎflˆ¥πÁ‡ıË˘Â-
ÌÛ ÙÓÏÛ (ÍÓÌ‚ÂÚÓ‚‡ÌÛ ‚‡Î˛ÚÛ, Î¥Í‚¥‰Ì¥ ÂÒÛÒË ÚÓ˘Ó), ‡
Ì‡ ˜‡Ò ÔÓ‚ÂÌÂÌÌfl (flÍ˘Ó ˆÂ ‚Á‡„‡Î¥ ‚¥‰·Û‚‡ÎÓÒfl) ÍÂ‰ËÚÛ
Á Ì¸Ó„Ó Á‡ÎË¯‡Î‡Ò¸ ÁÌËÍ‡˛˜Â Ï‡Î‡ ÒÛÏ‡. äÓÓÚÍÓÚÂÏ¥-
ÌÓ‚¥ ÍÂ‰ËÚË, ıÓ˜ ÏÂÌ¯ ÂÙÂÍÚË‚Ì¥ ‰Îfl Ú‡ÍËı ÒıÂÏ, ‚ ‰Ó‚-
„ÓÒÚÓÍÓ‚ÓÏÛ ÔÎ‡Ì¥ ‚ËÁÌ‡˜‡˛Ú¸, Ó‰Ì‡Í, ¥‚ÂÌ¸ ‚ËÓ·ÌËˆ-
Ú‚‡ ÚÓ‚‡¥‚ Ú‡ ÔÓÒÎÛ„, ÔÓÔÓ‚Ì˛˛˜Ë ¥ÌÙÎflˆ¥ÈÌÓ ÁÌÂˆ¥Ì˛‚‡-
Ì¥ Ó·¥„Ó‚¥ ÍÓ¯ÚË; ÒÚÛÔ¥Ì¸ ̂ ÂÌÚ‡Î¥ÁÓ‚‡ÌÓÒÚË ÓÁÔÓ‰¥ÎÛ ÍÂ-
‰ËÚ¥‚ ÍÓÏÂˆ¥ÈÌËı ·‡ÌÍ¥‚ Ì‡ ÔÓ˜‡ÚÍ‡ı ÓÁ·Û‰Ó‚Ë ‰ÂÊ‡‚Ë
ÚÂÊ ˘Â ÚËÏ‡πÚ¸Òfl Û Ô‡Ï’flÚ¥ – Â∂¥ÓÌ‡Î¸Ì‡ ‰ËÒÍËÏ¥Ì‡ˆ¥fl
Ï‡Î‡ Ï¥ÒˆÂ ¥ ÚÛÚ5 .

íÂÚ¥È ‡ÒÔÂÍÚ ‚¥‰ÔÓ‚¥‰¥ Ì‡ (‡)-Á‡ÒÚÂÂÊÂÌÌfl ÌÂÓ‰ÌÓ‡-
ÁÓ‚Ó ‰ËÒÍÛÚÛ‚‡‚Òfl, ÓÒÍ¥Î¸ÍË ÒÚÓÒÛπÚ¸Òfl ÔÓ‰‡ÚÍÓ‚Ó-·˛-
‰ÊÂÚÌËı ‚¥‰ÌÓÒËÌ ¥ Á‡ÍË‰¥‚ Û ‰ÓÚ‡ˆ¥ÈÌÓÒÚ¥ „‡ÎËˆ¸ÍËı Ó·Î‡Ò-
ÚÂÈ. ç‡ÈÔÓÒÚ¥¯Ó˛ ‚¥‰ÔÓ‚¥‰‰˛ π Í‚‡ÌÚËÚ‡ÚË‚Ì‡ ÂÍÒÔÎ¥Í‡-
ˆ¥fl ÒıÂÏË ÙÓÏÛ‚‡ÌÌfl ‰ÓÚ‡ˆ¥È, ÍÓÎË ÔÓ‰‡ÚÍÓ‚¥ ÂÒÛÒË Á
Â∂¥ÓÌ¥‚ Á·Ë‡˛Ú¸Òfl Û ñÂÌÚ¥, ÍÓÚËÈ flÍ ‰Ó·ËÈ ‰fl‰Â˜ÍÓ
‚ÊÂ Á¥ Ò‚Óπª ÍË¯ÂÌ¥ ÔÓÚÓıÛ ‚Ë‰‡π ªı Ì‡Á‡‰ ‚ Ó·Î‡ÒÚ¥, Â„Û-
Î˛˛˜Ë ÒÚ‡·¥Î¸Ì¥ÒÚ¸ ‚Ë‰‡˜ ÔÓÎ¥ÚË˜ÌÓ˛ ÔÓ‚Â‰¥ÌÍÓ˛ Ì‡ Ï¥Ò-
ˆflı. ßÌ¯ËÈ, ÏÂÌ¯ ‰ËÒÍÛÚÓ‚‡ÌËÈ, ‡ÎÂ ‰ÛÊÂ ÒÛÚÚπ‚ËÈ ÏÓÏÂÌÚ
– ‚¥‰ÌÂÒÂÌÌfl ÒÚ‡ÚÂ„¥˜ÌËı Ô¥‰ÔËπÏÒÚ‚ ‰Ó ÒÚÓÎË˜ÌÓª ̨ ËÒ-
‰ËÍˆ¥ª Á, ‚¥‰ÔÓ‚¥‰ÌÓ, ÍËª‚Ò¸ÍÓ˛ ÒÔÎ‡ÚÓ˛ ÔÓ‰‡ÚÍ¥‚. íÛÚ, ‚
ÔÂ¯Û ˜Â„Û, ÒÎ¥‰ Á„‡‰‡ÚË ÔÓ Ì‡ÙÚÓ- ¥ „‡ÁÓÚ‡ÌÒÔÓÚÌ¥ ¥

„ÛÔ‡ÏË, ̆ Ó ÔÓÊË‚‡˛Ú¸ Ì‡ ìÍ‡ªÌ¥. íÂËÚÓ¥fl ÂÒÔÛ·-
Î¥ÍË Á‰‡‚Ì‡ ·ÛÎ‡ ¥ Á‡ÎË¯‡πÚ¸Òfl ÔÓÒÚÓÓÏ ÔÂÂıÂÒÌËı
Ï¥∂‡ˆ¥È, Ï¥ÒˆÂÏ Á·¥„Û ¥ÁÌÓÏ‡Ì¥ÚÌËı ÂÎ¥„¥ÈÌÓ-ÍÛÎ¸ÚÛ-
ÌËı ÚÂ˜¥È ¥ ‚ÔÎË‚¥‚. Ç ÂÒÔÛ·Î¥ˆ¥ ·¥Î¸¯Â 70 ÂÎ¥„¥ÈÌËı
Ó·˘ËÌ. ∫ıÌfl ‰¥flÎ¸Ì¥ÒÚ¸ Ò‚¥‰˜ËÚ¸ ÌÂ ÎË¯Â ÔÓ ‰ÛıÓ‚ÌÛ
¥ÁÌÓÏ‡Ì¥ÚÌ¥ÒÚ¸, ‡ È ÔÓ ÓÁ’π‰Ì‡Ì¥ÒÚ¸ ¥ÁÌËı ÍÓÌÙÂÒ¥È-
ÌËı „ÛÔ, ̆ Ó ÒÚ‚Ó˛π ‰Ó‰‡ÚÍÓ‚ËÈ ∂ÛÌÚ ‰Îfl ÔÓÎ¥ÚË˜ÌËı
ÒÔÂÍÛÎflˆ¥È. ÅÛ‰¸-flÍ¥ ÔÓ·ÎÂÏË, ˘Ó ‚ËÌËÍ‡˛Ú¸ ‚ ˆ¥È
ÒÙÂ¥, – ‚¥‰ ÓÚËÏ‡ÌÌfl „ÓÏ‡‰flÌÒÚ‚‡ ‰Ó ÍÛÎ¸ÚÛÌÓ-
ÓÒ‚¥ÚÌ¥ı ÔÓÚË¥˜ – Á‰‡ÚÌ¥ ‚Ëfl‚ËÚËÒfl ‰ÊÂÂÎÓÏ ÔÓÎ¥ÚË˜-
ÌÓ„Ó ÓÁÏÂÊÛ‚‡ÌÌfl. ëÓˆ¥‡Î¸ÌÂ, ÂÚÌÓÍÛÎ¸ÚÛÌÂ, ÂÎ¥„¥È-
ÌÂ ÓÁÏ‡ªÚÚfl ‚ ÛÍ‡ªÌÒ¸ÍÓÏÛ ÒÛÒÔ¥Î¸ÒÚ‚¥ ‚ËÒÚÛÔ‡π Â‡-
Î¸ÌÓ˛ ÓÒÌÓ‚Ó˛ ÔÓÒËÎÂÌÓª Ô‡Ú¥ÈÌÓª Ù‡∂ÏÂÌÚ‡ˆ¥ª.

ÇÒ¥ ‚Í‡Á‡Ì¥ ÔÓ·ÎÂÏË ÔÓ‚ËÌÌ¥ ÒÚ‡ÚË ÔÂ‰ÏÂÚÓÏ ÔË-
Î¸ÌÓª Û‚‡„Ë ÔÓÎ¥ÚËÍ¥‚ ¥ ‚Î‡‰ÌËı ÒÚÛÍÚÛ, ÁÌ‡ıÓ‰ËÚËÒfl
Ô¥‰ „ÓÏ‡‰Ò¸ÍËÏ ¥ ‰ÂÊ‡‚ÌËÏ ÍÓÌÚÓÎÂÏ. çÂÓ·ı¥‰Ì¥
‚¥‰ÔÓ‚¥‰Ì¥ ÏÂı‡Ì¥ÁÏË ¥ ÚÂıÌÓÎÓ„¥ª ‰¥‡„ÌÓÒÚËÍË ¥ ‚Ë¥¯ÂÌ-
Ìfl ÂÚÌ¥˜ÌÓ-Ì‡ˆ¥ÓÌ‡Î¸ÌËı ÔÓ·ÎÂÏ Ì‡ ‰ÂÊ‡‚ÌÓÏÛ È
Â∂¥ÓÌ‡Î¸ÌÓÏÛ ¥‚Ìflı. ÑÂÏÓÍ‡ÚË˜ÌÂ ÒÛÒÔ¥Î¸ÒÚ‚Ó ÏÓÊ-
ÎË‚Â ÎË¯Â flÍ ÂÁÛÎ¸Ú‡Ú ÔÓÒÚ¥ÈÌÓ„Ó ÔÛ·Î¥˜ÌÓ„Ó ‰¥‡ÎÓ-
„Û Ï¥Ê ÔÂ‰ÒÚ‡‚ÌËÍ‡ÏË ¥ÁÌËı ÔÓÎ¥ÚË˜ÌËı Ú‡·Ó¥‚. Ç‡Ê-
ÎË‚Ó˛ ÛÏÓ‚Ó˛ ÔÓÔÂÂ‰ÊÂÌÌfl ÂÚÌ¥˜ÌËı ÍÓÌÙÎ¥ÍÚ¥‚ π
Á‚‡ÊÂÌ‡, „‡ÏÓÚÌ‡ ¥ ˆ¥ÎÂÒÔflÏÓ‚‡Ì‡ ‰ÂÊ‡‚Ì‡ ÔÓÎ¥-
ÚËÍ‡, ÍÓÚ‡ ‚‡ıÓ‚Ûπ ¥ÌÚÂÂÒË ‚Ò¥ı „ÛÔ Ì‡ÒÂÎÂÌÌfl.

è¥‰‚Ó‰fl˜Ë Ô¥‰ÒÛÏÍË, ÒÎ¥‰ ̆ Â ‡Á Ô¥‰ÍÂÒÎËÚË, ̆ Ó ‚
ÔÂ¯Â ‰ÂÒflÚËÎ¥ÚÚfl ÌÂÁ‡ÎÂÊÌÓÒÚË ìÍ‡ªÌË ªª ÍÂ¥‚ÌËˆ-
Ú‚Ó ‚Ëfl‚ËÎÓÒ¸ ÌÂ „ÓÚÓ‚ËÏ ‰Ó ÔÓ‚Â‰ÂÌÌfl ˆË‚¥Î¥ÁÓ‚‡-
ÌÓª ‰ÂÏÓÍ‡ÚË˜ÌÓª Ì‡ˆ¥ÓÌ‡Î¸ÌÓª ÔÓÎ¥ÚËÍË. Ñ¥flÎ¸Ì¥ÒÚ¸
‰ÂÊ‡‚Ë Û ˆ¥È ÒÙÂ¥, ÔÓ ÒÛÚ¥, ÔÓ‰Ó‚ÊËÎ‡ ÔÓÎ¥ÚËÍÛ,
flÍÛ ÔÓ‚Ó‰Ë‚ ëëëê, ¥ ˆÂ ·‡„‡ÚÓ ‚ ˜ÓÏÛ ÔÓflÒÌ˛πÚ¸Òfl
ÒÔÂˆËÙ¥ÍÓ˛ ÛÍ‡ªÌÒ¸ÍÓª ÔÓÎ¥ÚËÍÓ-‰ÂÊ‡‚ÌÓª ÂÎ¥ÚË,
ÔÂÂ‚‡ÊÌÓ ÒÍÎ‡‰ÂÌÓª Á ‚Ëı¥‰ˆ¥‚ ¥Á ÒÓ‚πˆ¸ÍÓª, Ô‡Ú¥È-
ÌÓª ˜Ë ÍÓÏÒÓÏÓÎ¸Ò¸ÍÓª ÌÓÏÂÌÍÎ‡ÚÛË. ë‡ÏÂ ‚ ÒÙÂ¥
Ì‡ˆ¥ÓÌ‡Î¸ÌËı ‚¥‰ÌÓÒËÌ Ì‡È‚¥‰˜ÛÚÌ¥¯‡ ÔÓÎ¥ÚË˜Ì‡ ÒÚ‡∂-
Ì‡ˆ¥fl, ‚¥‰ÒÛÚÌ¥ÒÚ¸ ·Û‰¸-flÍËı flÍ¥ÒÌËı ÁÏ¥Ì. Ç ÔÓÎ¥ÚË˜ÌÓ-
ÏÛ ÔÓˆÂÒ¥ ÂÒÔÛ·Î¥ÍË ¥ÁÍ‡ ÔÓÎ¥ÚË˜Ì‡ ÔÓÎflËÁ‡ˆ¥fl Ì‡-
ÒÂÎÂÌÌfl ıËÏÂÌËÏ ̃ ËÌÓÏ ÔÓπ‰ÌÛπÚ¸Òfl Á¥ ÒÎ‡·ÍÓ˛ ÒÚÛÍ-
ÚÛËÁ‡ˆ¥π˛ ÒÛÒÔ¥Î¸ÒÚ‚‡ [ÇËÎ¸ÒÓÌ 1999: 121].

è‡‚Îfl˜‡ ÂÎ¥Ú‡, ·ÂÁ ÒÛÏÌ¥‚Û, Á‡ˆ¥Í‡‚ÎÂÌ‡ ‚ Á·ÂÂ-
ÊÂÌÌ¥ Ú‡ÍÓ„Ó ÒÚ‡ÌÛ flÍÓÏÓ„‡ ‰Ó‚¯Â, ÓÒÍ¥Î¸ÍË ‚¥Ì ·ÎÓ-
ÍÛπ ÔÓfl‚Û ÒËÎ¸ÌÓª È Ó„‡Ì¥ÁÓ‚‡ÌÓª ÓÔÓÁËˆ¥ª. èÓÎ¥ÚËÍ‡
‚ ÒÙÂ¥ Ì‡ˆ¥ÓÌ‡Î¸ÌËı ‚¥‰ÌÓÒËÌ ÒÍÎ‡‰‡π ̃ ‡ÒÚËÌÛ Á‡„‡Î¸-
ÌÓª ÒÚ‡ÚÂ„¥ª ÍÂ¥‚ÌËˆÚ‚‡ ìÍ‡ªÌË, ÒÔflÏÓ‚‡ÌÓª Ì‡ ÛÔÓ-
‚¥Î¸ÌÂÌÌfl ÔÓˆÂÒ¥‚ ÙÓÏÛ‚‡ÌÌfl ÔÓ‚ÌÓˆ¥ÌÌËı ¥ÌÒÚËÚÛ-
Ú¥‚ „ÓÏ‡‰flÌÒ¸ÍÓ„Ó ÒÛÒÔ¥Î¸ÒÚ‚‡. ÄÎÂ Â‡Î¥Á‡ˆ¥fl Ú‡ÍÓª
ÔÓÎ¥ÚË˜ÌÓª Î¥Ì¥ª, ÔÓ ÒÛÚ¥, Á‡„ÓÊÛπ Ô¥‰Ë‚ÓÏ Ï¥ÊÂÚÌ¥˜-
ÌÓª ÒÚ‡·¥Î¸ÌÓÒÚË ‚ ÂÒÔÛ·Î¥ˆ¥.

á ÚÓ˜ÍË ÁÓÛ ÙÓÏÛ‚‡ÌÌfl ‰ÂÏÓÍ‡ÚË˜ÌÓª ÔÓÎ¥ÚË˜-
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‚Ë‰Ó·Û‚Ì¥ Ô¥‰ÔËπÏÒÚ‚‡, ÓÒÌÓ‚Ì‡ ̃ ‡ÒÚËÌ‡ flÍËı ÁÓÒÂÂ‰ÊÂ-
Ì‡ ‚ É‡ÎË˜ËÌ¥. ß ·˛‰ÊÂÚÌÓ˛ ÚÂÏ‡ÚËÍÓ˛ ÒÔ‡‚‡ ÌÂ Ó·ÏÂ-
ÊÛπÚ¸Òfl6 : Ì‡È·¥Î¸¯Û ÒÚ‡ÚÂ„¥˜ÌÛ ·Û‰Ó‚Û ìÍ‡ªÌË Á‡ ÓÍË
ÌÂÁ‡ÎÂÊÌÓÒÚË – Ì‡ÙÚÓÔÓ‚¥‰ é‰ÂÒ‡-ÅÓ‰Ë – ÔÓ·Û‰Ó‚‡ÌÓ
Á‡ ÍÓ¯ÚË «·¥‰ÌÓª» É‡ÎË˜ËÌË; „¥ÔÓÚÂÁË ˘Ó‰Ó ¥Ì¯Ó„Ó ÌÂ Ú‡Í,
‰ÂÎ¥Í‡ÚÌÓ ‚ËÒÎÓ‚Î˛˛˜ËÒ¸, ÔÓÁÓÓ„Ó ‚ËÍÓËÒÚ‡ÌÌfl ÍÓ¯-
Ú¥‚ ‚¥‰ ÏÂÌÂ‰ÊÏÂÌÚÛ ˆËÏË ÒÚ‡ÚÂ„¥˜ÌËÏË Ó·’πÍÚ‡ÏË ÏÓÊ-
Ì‡ ‚ËÒÛ‚‡ÚË, ‚ËıÓ‰fl˜Ë ¥Á ÁÏ¥ÒÚÛ Ú‡ÍË ÌÂÒÔÓÒÚÓ‚‡ÌËı Ï‡-
ÈÓ¥‚Ò¸ÍËı ÔÎ¥‚ÓÍ. ÄÎÂ ÛÔ‡‚Î¥ÌÒ¸Í¥ ÔÓ·ÎÂÏË, Ì‡ Ê‡Î¸,
ÁÌÓ‚Û Ê Ú‡ÍË ÌÂ Ó·ÏÂÊÛ˛Ú¸Òfl Ì‡‚¥Ú¸ ˆËÏ: ÓÒÌÓ‚Ì¥ ÙÓÌ‰Ë
ÂÌÂ„ÓÚ‡ÌÒÔÓÚÌËı „‡ÎËˆ¸ÍËı Ô¥‰ÔËπÏÒÚ‚ ‰Â„‡‰Û˛Ú¸,
‡ ∂ÂÓÒÚ‡ÚÂ„¥˜Ì¥ ÏÓÌÓÔÓÎ¸Ì¥ ÔË‚¥ÎÂª ‚Ì‡ÒÎ¥‰ÓÍ ÌÂ‚Ï¥ÎÓ„Ó
(Ì‡‚ÏËÒÌÓ ̃ Ë ÌÂÌ‡‚ÏËÒÌÓ – ÓÍÂÏ‡ ‰ËÒÍÛÒ¥fl) ÏÂÌÂ‰ÊÂÏÂÌ-
ÚÛ Ì‡ Ï¥Ê‰ÂÊ‡‚ÌÓÏÛ ¥‚Ì¥ Ú‡ÌÊËflÚ¸Òfl. ß ˘Â Ó‰ËÌ ÏÓ-
ÏÂÌÚ ‰Ó ˆ¥πª ÚÂÏË Á ÌËÁÍË ÔÓ‰¥·ÌËı,– ˆÂ Í‚ÂÒÚ¥fl ÁÂÏÂÎ¸ÌËı
‚¥‰ÌÓÒËÌ. ÇÎ‡ÒÚË‚Ó, ÁÂÏÂÎ¸ÌÓ„Ó ÔÓ‰‡ÚÍÛ flÍ ÂÌÚË7  ‰Îfl
‚Ë¥‚Ì˛‚‡ÌÌfl ‡„‡ÌËı ÔË·ÛÚÍÓ‚Ëı ÏÓÊÎË‚ÓÒÚÂÈ ‚ ¥Á-
ÌËı Â∂¥ÓÌ‡ı, ‡ÎÂ ÓÒÍ¥Î¸ÍË Ô¥‰‚Ë˘ÂÌÌfl ªı ¥‚Ìfl flÍ‡Á Á‡‚’-
flÁ‡ÌÂ Ì‡ Ô¥‰‚Ë˘ÂÌÌfl ÂÙÂÍÚË‚ÌÓÒÚË ‡„ÓÔÓ‰ÛÍˆ¥ª, ÚÓ ·ÂÁ
ÁÏ¥ÌË ÁÂÏÂÎ¸ÌËı ‚¥‰ÌÓÒËÌ, ÁÓÍÂÏ‡, Ì‡ÎÂÊÌËÏ ˜ËÌÓÏ ¥Ì-
ÒÚËÚÛˆ¥ÈÌÓ Ó·ÒÚ‡‚ÎÂÌÓ„Ó Ô‡‚‡ ÔÓ‰‡ÊÛ ÁÂÏÎ¥ ̂ ¸Ó„Ó ÌÂ ‰Ó-
Òfl„ÚË. üÍ ÂÁÛÎ Ú̧‡Ú, ·‡ÁÓ‚‡ÌÂ Ì‡ ÏÂÌ¯ ÔÓ‰ÛÍÚË‚ÌËı ∂ÛÌ-
Ú‡ı „‡ÎËˆ¸ÍÂ ¥Î¸ÌËˆÚ‚Ó ‚ ÏÂÊ‡ı π‰ËÌÓ„Ó Ò¥Î¸Ò¸ÍÓ„ÓÒÔÓ-

‰‡Ò¸ÍÓ„Ó ËÌÍÛ ¥ ‚¥‰ÒÛÚÌÓÒÚË ‚Ë¥‚Ì˛‚‡Î¸ÌËı ÂÌÚ ÔÓÒÚ‡‚-
ÎÂÌÂ ‚ ÌÂ‚Ë„¥‰Ì¥ ÛÏÓ‚Ë ¥, ÁÌÓ‚Û Ê Ú‡ÍË, ÓÒÌÓ‚Ì¥ ‡„Ó¥Ì‚ÂÒ-
ÚËˆ¥ª ÒÔflÏÓ‚Û˛Ú¸Òfl Ì‡ ëı¥‰.

b) ‡∂ÛÏÂÌÚ, ‚ËıÓ‰fl˜Ë ¥Á flÍ¥ÒÌËı ı‡‡ÍÚÂËÒÚËÍ Á‡„‡Î¸-
ÌÓÛÍ‡ªÌÒ¸ÍÓª ÌÓÏÂÌÍÎ‡ÚÛË, ÏÓÊÌ‡ ·ÛÎÓ · ¥ ÌÂ Ó·„Ó‚Ó˛-
‚‡ÚË, ÍÓÎË · ÌÂ Á„‡‰Û‚‡Ì¥ ‚ÊÂ ¥ÌÒÚËÚÛˆ¥ÈÌ¥ Â‡Î¥ª ìÍ‡ªÌË.
Ä‰ÊÂ ÒÔ‡‚‡ ÌÂ ‚ ÍÓÌÍÂÚÌËı ÓÒÓ·‡ı ‚Î‡‰ÌÓ„Ó ÓÎ¥ÏÔÛ Ì‡
ÑÌ¥ÔÓ‚Ëı ÍÛ˜‡ı, ‡ ‚ ÚÓÏÛ, ̆ Ó ̂ ¥ ÓÒÓ·Ë ‚ËÒÂÎÂÍÚÛ‚‡Ú¥ ÒËÒ-
ÚÂÏÓ˛ «ÔÓÌflÚËÈÌÓ„Ó „ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚‡»; Á‡·‡ÚË flÍÛÒ¸ ÍÓÌÍÂÚ-
ÌÛ «ÓÒÓ·ËÒÚ¥ÒÚ¸» – Ì‡ ‚Î‡‰ÌÛ ÔÓÒ‡‰Û ·Û‰Â ‚ËÒÛÌÛÚÓ Î˛‰Ë-
ÌÛ «ÔÓÌflÚËÈÌÓ„Ó» ‰ËÒÍÛÒÛ, Ù‡ıÓ‚¥ flÍÓÒÚ¥ ÍÓÚÓª ÎÂÊ‡ÚË-
ÏÛÚ¸ ‚ ÏÂÊ‡ı ÙÎÛÍÚÛ‡ˆ¥ÈÌÓ„Ó ‚¥‰ıËÎÂÌÌfl ‚¥‰ ÔÂÂÒ¥˜ÌÓ„Ó
¥‚Ìfl. é·ÒÂ‚Ó‚Û‚‡Ì¥ ̃ ‡Ò ‚¥‰ ̃ ‡ÒÛ ‚ËÌflÚÍË Á ̂ Ëı ÌÓÏ ̄ ‚Ë‰-
ÍÓ Ò‡ÏÂ Á ˆ¥πª ÔË˜ËÌË ‚¥‰ÍË‰‡˛Ú¸Òfl ÒËÒÚÂÏÓ˛, ¥, ˘Ó ı‡-
‡ÍÚÂÌÓ, Ô¥ÒÎfl ªı ÁÏ¥˘ÂÌÌfl Ì‡È˜‡ÒÚ¥¯Â ‚Ëfl‚ÎflπÚ¸Òfl, ˘Ó
flÍ ‚ËÌflÚÍË ªı ÒÔËÈÌflÚÓ ÔÓÏËÎÍÓ‚Ó – ÒËÒÚÂÏ‡ Ô‡ˆ˛π ¥Á
ÔÂ‚ÌËÏ ‰ÓÔÛÒÍÓÏ ‚ Ï¥ÌÛÒ, ÔÓ Á‡Ô‡Ò. á‚Ë˜‡ÈÌÓ, ¥Á ÚÂÓ¥ª
ÈÏÓ‚¥ÌÓÒÚË ‚¥Ó„¥‰Ì¥ÒÚ¸ ÒÔÓÌÚ‡ÌÌÓ„Ó Ì‡Ó‰ÊÂÌÌfl „ÂÌ¥fl Á‡-
ÎÂÊËÚ¸ ‚¥‰ ‚ÂÎË˜ËÌË ‚Ë·¥ÍË, flÍ‡ ‚ É‡ÎË˜ËÌ¥ ÏÂÌ¯‡, Ì¥Ê ‚
ˆ¥ÎÓÏÛ ‚ ìÍ‡ªÌ¥, ‡ÎÂ ‚ ÒÓˆ¥‡Î¸ÌËı Ó„‡Ì¥Á‡ˆ¥flı Á‡ÎÂÊÌÓÒ-
ÚË ‚¥‰ flÍ¥ÒÌËı ı‡‡ÍÚÂËÒÚËÍ ÒÂÂ‰Ó‚Ë˘ ÁÌ‡˜ÌÓ ‚‡ÊÎË‚¥-
¯¥ Á‡ Í¥Î¸Í¥ÒÌ¥; ‡ flÍ˘Ó ‚ÁflÚË ‰Ó Û‚‡„Ë ˘Â ‚Ë¥¯‡Î¸ÌÛ ÓÎ¸
ÒÂÎÂÍˆ¥ÈÌÓ„Ó ÏÂı‡Ì¥ÁÏÛ, ÚÓ Í¥Î¸Í¥ÒÌËÈ ˜ËÌÌËÍ ÔË ‰ÓÒÚ‡Ú-

ОРЕСТ ДРУЛЬ
УКРАИНА VS
УКРАЇНСЬКОСТИ

ÌÓª ÒËÒÚÂÏË ¥ ÓÁ‚ËÚÍÛ ÂÚÌ¥˜ÌÓ-ÔÓÎ¥ÚË˜ÌÓ„Ó ÔÓˆÂÒÛ
ÏËÌÛÎ¥ 10 ÓÍ¥‚ ÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌÌfl ÌÂÁ‡ÎÂÊÌÓª ÛÍ‡ªÌÒ¸ÍÓª
‰ÂÊ‡‚ÌÓÒÚË ÒÎ¥‰ ÓÁ„Îfl‰‡ÚË flÍ Ô¥‰„ÓÚÓ‚˜¥. ë¸Ó„Ó‰Ì¥
Ì‡ ÔÓfl‰ÍÛ ‰ÂÌÌÓÏÛ ÒÚÓªÚ¸ ÔËÚ‡ÌÌfl ÔÓ ‚ÌÂÒÂÌÌfl ÒÂ-
ÈÓÁÌËı ÁÏ¥Ì Ì‡ ÍÓÌÒÚËÚÛˆ¥ÈÌÓÏÛ ¥‚Ì¥. é‰ÌËÏ Á ÏÓÊ-
ÎË‚Ëı Ì‡ÔflÏÍ¥‚ ‰ÂÊ‡‚ÌÓ-ÔÓÎ¥ÚË˜ÌÓ„Ó ÂÙÓÏÛ‚‡ÌÌfl
Ï¥„ ·Ë ·ÛÚË ÔÂÂı¥‰ ‰Ó ÙÂ‰Â‡ÚË‚ÌÓ„Ó ÛÒÚÓ˛8 .

ÑÛ„ËÏ, ÏÂÌ¯ ‡‰ËÍ‡Î¸ÌËÏ, ‡ÎÂ ÒÛÚÚπ‚ËÏ ÍÓÍÓÏ
‚ ·¥Í ÎÂ∂¥ÚËÏ‡ˆ¥ª ÂÚÌ¥˜ÌÓ-ÔÓÎ¥ÚË˜ÌÓ„Ó ÔÓˆÂÒÛ ‚ ÂÒ-
ÔÛ·Î¥ˆ¥ ÏÓÊÂ ÒÚ‡ÚË ‚‚Â‰ÂÌÌfl ˜ËÒÚÓ ÔÓÔÓˆ¥ÈÌÓª ‚Ë-
·Ó˜Óª ÒËÒÚÂÏË, flÍ‡ ÔÓÒËÎËÚ¸ ÔÓÎ¥ÚË˜ÌÂ ÓÁÏÂÊÛ‚‡Ì-
Ìfl ‚ ÒÛÒÔ¥Î¸ÒÚ‚¥ ¥ ÒÔËflÚËÏÂ ÔÓfl‚¥ ÒËÎ¸ÌÓª ÓÔÓÁËˆ¥ª. çÂ
‚ËÔ‡‰ÍÓ‚Ó ‚ «Ô‡Ú¥ª ‚Î‡‰Ë» Ú‡Í ·‡„‡ÚÓ ÔÓÚË‚ÌËÍ¥‚
Ú‡ÍÓª ÒËÒÚÂÏË. ÇÓÌË ˜Û‰Ó‚Ó ÓÁÛÏ¥˛Ú¸ ªª ÌÂ·ÂÁÔÂÍÛ,
ÎflÍ‡˛˜Ë ÒÛÒÔ¥Î¸ÒÚ‚Ó Á‡„ÓÁÓ˛ ÓÁÍÓÎÛ ¥ ‡Ì‡ı¥π˛. é‰-
Ì‡Í ¥ÒÚÓ¥fl ÔÓÍ‡ÁÛπ, ˘Ó ·ÂÁ ÔÓ‚ÌÓˆ¥ÌÌÓ„Ó ÓÁÏÂÊÛ-
‚‡ÌÌfl ÌÂÏ‡ È Á¥ÎÓ„Ó ÒÚ¥ÈÍÓ„Ó ÍÓÏÔÓÏ¥ÒÛ.

Ç ̂ ¸ÓÏÛ ‰ÓÒÎ¥‰ÊÂÌÌ¥ fl ÌÂ ÒÚ‡‚Ë‚ ÔÂÂ‰ ÒÓ·Ó˛ Á‡‚-
‰‡ÌÌfl ‰ÓÒÍÓÌ‡ÎÓ ÓÁ„ÎflÌÛÚË ÍÓÌÍÂÚÌ¥ ÏÓ‰ÂÎ¥ ¥ÌÒÚË-
ÚÛˆ¥ÓÌ‡Î¥Á‡ˆ¥ª ÂÚÌ¥˜ÌÓ-ÔÓÎ¥ÚË˜ÌÓ„Ó ÔÓˆÂÒÛ Ì‡ ìÍ‡ªÌ¥.
ü Á‚ÂÌÛ‚ Û‚‡„Û Ì‡ ÔËÌˆËÔÓ‚¥ ÒÚÓÓÌË ÔÓ·ÎÂÏË,
Ì‡Ï‡„‡‚Òfl ÔÓÍ‡Á‡ÚË ÔÓÚË¥˜˜fl Â‡Î¸ÌÓ ¥ÒÌÛ˛˜Óª ÒË-
ÚÛ‡ˆ¥ª, ÈÏÓ‚¥Ì¥ Ì‡ÔflÏÍË ªª Â‚ÓÎ˛ˆ¥ª Á‡ ÛÏÓ‚Ë ÔÓ‰Û-
Ï‡ÌÓª ‰ÂÊ‡‚ÌÓª ÒÚ‡ÚÂ„¥ª [ÅÓË¯ÔÓÎÂˆ¸ 1999: 6]. èÓ-

Î¥ÚË˜Ì‡ ÂÎ¥Ú‡ ÔÓ‚ËÌÌ‡ ‰¥flÚË ¥Á ‚ËÔÂÂ‰ÊÂÌÌflÏ, ‚„‡‰Û-
˛˜Ë ÏÓÊÎË‚¥ ÍÓÌÙÎ¥ÍÚË, ‡ ÌÂ Ì‡Ï‡„‡˛˜ËÒ¸ „‡ÒËÚË ªı
ÔÓÒÚÙ‡ÍÚÛÏ. èÛ·Î¥˜ÌÂ Ó·„Ó‚ÓÂÌÌfl ˆËı ‚‡ÊÎË‚Ëı ‡Ò-
ÔÂÍÚ¥‚ ÔÓÎ¥ÚË˜ÌÓ„Ó ÊËÚÚfl ·Û‰Â ÓÁÌ‡˜‡ÚË Á‡‚Â¯ÂÌÌfl
Ô¥‰„ÓÚÓ‚˜Ó„Ó ÂÚ‡ÔÛ ÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌÌfl ÛÍ‡ªÌÒ¸ÍÓª ‰ÂÊ‡‚-
ÌÓÒÚË Á ªª Ó¥πÌÚ‡ˆ¥π˛ Ì‡ ÒÚ‚ÓÂÌÌfl ÙÓÏ‡Î¸ÌËı ÏÂ-
ı‡Ì¥ÁÏ¥‚ ¥ ÔÂÂı¥‰ ‰Ó Ì‡ÒÚÛÔÌÓ„Ó ÂÚ‡ÔÛ, ÏÂÚÓ˛ flÍÓ„Ó
ÒÚ‡ÌÂ Á‡·ÂÁÔÂ˜ÂÌÌfl ÒÚ‡ÚÂ„¥˜ÌÓª ÒÚ‡·¥Î¸ÌÓÒÚË ÔÓÎ¥ÚË˜-
ÌÓª ÒËÒÚÂÏË ¥ ÙÓÏÛ‚‡ÌÌfl „ÓÏ‡‰flÌÒ¸ÍÓ„Ó ÒÛÒÔ¥Î¸-
ÒÚ‚‡ ‚ ÏÂÊ‡ı ÒÛ‚ÂÂÌÌÓª ·‡„‡ÚÓÌ‡ˆ¥ÓÌ‡Î¸ÌÓª ‰ÂÊ‡‚Ë.

èÂÂÍÎ‡‚ ÉË„Ó¥È óÓÔËÍ

1 üÍ Á‡Û‚‡ÊË‚ Ö.Ç¥Î¸ÒÓÌ, èÂÁË‰ÂÌÚ ìÍ‡ªÌË ã.äÛ˜Ï‡ «¥Á-
ÌËÏ ‡‚‰ËÚÓ¥flÏ – êÓÒ¥ª, á‡ıÓ‰Ó‚¥, Ò‡Ï¥È ìÍ‡ªÌ¥ – „Ó‚Ó-
ËÚ¸ ¥ÁÌ¥ Â˜¥. ñÂ ‚¥‰˜ÛÚÌÓ Ï‡ÈÊÂ Û ‚Ò¸ÓÏÛ» [ÇËÎ¸ÒÓÌ 1999:
120].
2 ç‡ ‰‡ÌËÈ ˜‡Ò, ÊÓ‰Ì‡ Á ¥ÒÌÛ˛˜Ëı Û ÇÂıÓ‚Ì¥È ‡‰¥ Ô‡Ú¥È-
ÌËı Ù‡Íˆ¥È ÌÂ Ï‡π ÍÓÌÍÂÚÌÓª ÔÓ„‡ÏË, ÒÔflÏÓ‚‡ÌÓª Ì‡
¥ÌÒÚËÚÛˆ¥ÓÌ‡Î¥Á‡ˆ¥˛ Ì‡ˆ¥ÓÌ‡Î¸ÌÓ-ÔÓÎ¥ÚË˜ÌËı ‚¥‰ÌÓÒËÌ ‚
Í‡ªÌ¥.
3 ñ¥ ÔÓÚËÎÂÊÌ¥ ÚÂÌ‰ÂÌˆ¥ª Ú‡ ¥‰ÂÈÌÓ-ÔÓÎ¥ÚË˜Ì¥ Ô‡„ÌÂÌÌfl
Á‡‚Ê‰Ë Ï‡ÎË Ò‚Óªı ‡‰ÂÔÚ¥‚ ÒÂÂ‰ ¥‰ÂÓÎÓ„¥‚ ÛÍ‡ªÌÒ¸ÍÓª ‰Â-
Ê‡‚ÌÓÒÚË. äÎ‡ÒË˜ÌËÏ ÔÂ‰ÒÚ‡‚ÌËÍÓÏ ‰ÛıÓ‚ÌÓ-ÔÓÎ¥ÚË˜ÌÓ-
„Ó ÍÓÒÏÓÔÓÎ¥ÚËÁÏÛ ‚ ìÍ‡ªÌ¥ ·Û‚ ‚¥‰ÓÏËÈ ¥ÒÚÓËÍ ¥ ÔÓÎ¥ÚË˜-
ÌËÈ ÏËÒÎËÚÂÎ¸ ïßï ÒÚ. å. Ñ‡„ÓÏ‡ÌÓ‚, ÔÓÚËÎÂÊÌ‡ Ó¥πÌ-
Ú‡ˆ¥fl ÔÓ‚’flÁ‡Ì‡ Á ¥ÏÂÌ‡ÏË ‰ÛıÓ‚ÌËı ·‡Ú¸Í¥‚ ÛÍ‡ªÌÒ¸ÍÓ„Ó
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Ì¸Ó ‚ÂÎËÍËı ÒÛÒÔ¥Î¸ÌËı ÒÔ¥Î¸ÌÓÚ‡ı ÒÚ‡π ÁÌËÍ‡˛˜Â ÌÂÒÛÚ-
Úπ‚ËÏ. ÑÓÒËÚ¸ ÔÓ¥‚ÌflÚË flÍ¥ÒÌËÈ ÒÍÎ‡‰ Ó·Î‡ÒÌËı ‡‰, ‚Ë·-
‡ÌËı Á‡ ¥ÁÌËÏË ÂÎÂÍÚÓ‡Î¸ÌËÏË ÒıÂÏ‡ÏË ̃ Ë ·ÂÁÔÓÒÂÂ‰-
Ì¸Ó Ó·‡Ì¥ ÔÂÒÓÌ‡Î¥ª Ú‡ ÔÂÒÓÌ‡Î¥ª ÔËÁÌ‡˜ÂÌ¥, ˘Ó·Ë Ì‡-
‚¥Ú¸ Ì‡ „‡ÎËˆ¸ÍÓÏÛ Ï‡ÚÂ¥‡Î¥ ÔÂÂÍÓÌ‡ÚËÒfl Û ‰¥ª ÒÂÎÂÍÚË‚-
ÌÓ„Ó ÏÂı‡Ì¥ÁÏÛ.

Ò) ‡∂ÛÏÂÌÚ, ÔÓÔË Ó˜Â‚Ë‰ÌÛ ÒÔÂÍÛÎflÚË‚Ì¥ÒÚ¸, π ‰Îfl
ÒÍÂÔÚËÍ¥‚ ‰Ó‚ÓÎ¥ ‚Ë„‡¯ÌËÏ. ÇË„‡¯ÌËÏ ÌÂ ‚ ÒÂÌÒ¥, Á‚Ë-
˜‡ÈÌÓ, ÔflÏËı Á‚ËÌÛ‚‡˜ÂÌ¸ Û ÁÎÓ˜ËÌÌ¥È ÁÏÓ‚¥, ‡ ‚ ÒÂÌÒ¥
Ô‡‚ÌË˜Óª Ï‡ÍÒËÏË «cui bono». êÓÒ¥ª ‰¥ÈÒÌÓ Û ÍÓÓÚÍÓ˜‡-
ÒÓ‚ÓÏÛ ÚÂÏ¥Ì¥ ‚Ë„¥‰Ì‡ ‚¥‰ÒÂÔ‡Ó‚‡Ì¥ÒÚ¸ É‡ÎË˜ËÌË ‚¥‰ ìÍ-
‡ªÌË Á ‚ÂÎËÍÓ‰ÂÊ‡‚ÌËˆ¸ÍËı ÏÓÚË‚¥‚ ¥ÌÚÂ∂‡ˆ¥ª ÓÒÚ‡ÌÌ¸Óª.
ÄÎÂ ‚‡ÚÓ Á‚ÂÌÛÚË Û‚‡„Û Ì‡ ‰‚‡ ÏÓÏÂÌÚË.

èÂ¯ËÈ – Á„‡‰Û‚‡Ì‡ ÚË‚‡Î¥ÒÚ¸ ÔÓˆÂÒÛ: Á ÔÂÒÔÂÍÚË-
‚Ë ıÓ˜‡ · ‰‚Óı-Ú¸Óı ÔÓÍÓÎ¥Ì¸, ÔË Á·ÂÂÊÂÌÌ¥ ¥ÒÌÛ˛˜Ëı
ÚÂÌ‰ÂÌˆ¥È ÍÛÎ Ú̧Û‡Î¸ÌÓª ‡ÒËÏ¥Îflˆ¥ª (‰Ë‚. ‰Ó‰‡ÚÓÍ), ÔÓ·-
ÎÂÏ‡ ÛÍ‡ªÌÒ¸ÍÓª ¥Ì‡Í¯ÓÒÚË É‡ÎË˜ËÌË ÏÓÊÂ ÁÌËÍÌÛÚË ‚Á‡-
„‡Î¥. äÎ˛˜Ó‚Ó˛ ÔË˜ËÌÓ˛ ¥ÌÚÂÌÒËÙ¥Í‡ˆ¥ª ‡ÒËÏ¥Îflˆ¥ÈÌËı
ÔÓˆÂÒ¥‚ ‚ Ú‡‰Ëˆ¥ÈÌÓ ÍÓÌÒÂ‚‡ÚË‚Ì¥È É‡ÎË˜ËÌ¥ π ÓÁÏËÚ-
Úfl ̃ ¥ÚÍËı ÂÚÌÓ-ÍÛÎ Ú̧Û‡Î¸ÌËı Ï‡ÍÂ¥‚ «Ò‚¥È-˜ÛÊËÈ»: flÍ˘Ó
ÔË ÔÓÔÂÂ‰Ì¥ı ÂÊËÏ‡ı ÔÓÎ¸Ò¸ÍÓ„Ó ˜Ë ÓÒ¥ÈÒ¸ÍÓ„Ó ‰ÓÏ¥-
ÌÛ‚‡ÌÌfl Ú‡ÍËÏ flÒÍ‡‚ËÏ ÔÓÍ‡ÁÌËÍÓÏ ·ÛÎ‡ ÏÓ‚Ì‡ ‚¥‰Ï¥Ì-
Ì¥ÒÚ¸, ÔÓÒËÎÂÌ‡ ÂÎ¥„¥ÈÌÓ˛ ¥Ì‡Í¯¥ÒÚ˛, ÚÓ ÔË ÚÂÔÂ¥¯Ì¥È

ÒËÚÛ‡ˆ¥ª ÍËª‚Ò¸ÍÓ„Ó/Òı¥‰ÌÓÛÍ‡ªÌÒ¸ÍÓ„Ó/Ï‡ÎÓÓÒ¥ÈÒ¸ÍÓ„Ó ‰Ó-
Ï¥ÌÛ‚‡ÌÌfl ÌÓÒ¥ª ¥ÁÌËı ÍÛÎ Ú̧Û‡Î¸ÌËı Ô‡ÚÂÌ¥‚ ÔÓÒÎÛ„Ó‚Û-
˛Ú¸Òfl Ô‡ÍÚË˜ÌÓ Ó‰Ì‡ÍÓ‚Ó˛8  ÏÓ‚Ó˛, ÍÓÌÙÂÒ¥ÈÌ¥ÒÚ¸ ÚÂÊ
ÔÂÂÒÚ‡Î‡ ·ÛÚË Ï¥ËÎÓÏ ¥‰ÂÌÚË˜ÌÓÒÚË, ·¥Î¸¯Â ÚÓ„Ó – ‚¥-
Ì¥ÒÚ¸ ÉÂÍÓ-Í‡ÚÓÎËˆ¸Í¥È ñÂÍ‚¥ ‚¥‰ÒÛ‚‡πÚ¸Òfl ÔÓÔ‡„‡Ì‰Ó˛
(¯ÍÓÎ‡, ‡Í‡‰ÂÏ¥˜Ì‡ Ì‡ÛÍ‡, ÏÂ‰¥‡) ÓÙ¥ˆ¥ÈÌÓ„Ó ‰ËÒÍÛÒÛ Ô‡-
‚ÓÒÎ‡‚ÌÓª ìÍ‡ªÌË Ì‡ Ï‡∂¥ÌÂÒ ÛÍ‡ªÌÒ¸ÍÓª ¥‰ÂÌÚËÙ¥Í‡ˆ¥ª flÍ
ªª ÌÂÍ‡ÌÓÌ¥˜ÌËÈ Á‡ÁÓÍ9 . á ˆ¥πª ÚÓ˜ÍË ÁÓÛ ÔË ‚¥‰ÚÂÏ¥ÌÓ-
‚‡Ì¥È ¥ÌÚÂ∂‡ˆ¥ª ìÍ‡ªÌË êÓÒ¥fl ÓÚËÏ‡π «Ô¥‰ ÍÎ˛˜» ‚Ò˛ ªª
ÚÂËÚÓ¥˛ ‚ Ó‰ÌÓ¥‰ÌÓ-ÛÌ¥Ù¥ÍÓ‚‡ÌÓÏÛ ‚Ë„Îfl‰¥.

ÑÛ„ËÈ ÏÓÏÂÌÚ – ̂ Â, ‚Î‡ÒÌÂ, ÚÂ, ̆ Ó ¥ÌÚÂ∂‡ˆ¥ÈÌ¥ ¥ÌÚÂÌˆ¥ª
ÏÓÎÓ‰¯Óª ÒÂÒÚË Á è¥‚ÌÓ˜¥ ‚Ë„Îfl‰‡˛Ú¸, ÔËÌ‡ÈÏÌ¥ Û ÍÓÓÚ-
ÍÓÚÂÏ¥ÌÓ‚ÓÏÛ ÔÂ¥Ó‰¥, ‰Ó‚ÓÎ¥ ÔËÏ‡ÌËÏË: ‡ÌÂÍÒ¥fl „ÓÒÛ-
‰‡ÒÚ‚‡ ìÍ‡ËÌ˚ ÔË ÚÂÔÂ¥¯Ì¥È ‚Î‡‰¥ Ï‡ÎÓÈÏÓ‚¥Ì‡ ̃ ËÒÚÓ
Á ‡Ï·¥ÚÌËı Ï¥ÍÛ‚‡Ì¸; Á‡Ó‰ÊÂÌÌfl ·¥Î¸¯-ÏÂÌ¯ ÁÌ‡˜ÌËı ÌÂ-
ÍÂÓ‚‡ÌËı Ûı¥‚ Á‡ ÔËπ‰Ì‡ÌÌfl ‰Ó êÓÒ¥ª ÌÂ ÒÔÓÒÚÂ¥„‡πÚ¸Òfl.
á‚Ë˜‡ÈÌÓ, ˆfl ìÍ‡ËÌ‡ Ï‡π ÍÂÓÎ¸Ò¸ÍÛ ¥‰ÂÌÚË˜Ì¥ÒÚ¸, ‚ÚÓ-
ËÌÌÛ ‰Ó Ï‡Ú¥ÌÓª ÓÒ¥ÈÒ¸ÍÓª ÍÛÎ Ú̧ÛË, ‡ÎÂ ‰ÂÊ‡‚ÌËˆÚ‚Ó
‚ „ÓÎÓ‚‡ı „ÓÏ‡‰flÌ ¥, ‚ ÔÂ¯Û ˜Â„Û, ªı Î¥‰Â¥‚ ÛÍÓ¥Ì˛πÚ¸-
Òfl Á ÍÓÊÌËÏ ÓÍÓÏ, ˘Ó ‚¥‰‰‡Îflπ Ì‡Ò ‚¥‰ „Û‰Ìfl 1991 ÓÍÛ.

ç‡ ̂ ¸ÓÏÛ, ‚Î‡ÒÌÂ Í‡ÊÛ˜Ë, ÏÓÊÌ‡ ·ÛÎÓ · ¥ ÁÛÔËÌËÚËÒfl: ‚
Á‡ÔÂÂ˜ÂÌÌ¥ contra ‚ËÍÎ‡‰ÂÌ¥ ‡∂ÛÏÂÌÚË pro; ‡ÎÂ ‚Ò¥ ‚ÓÌË
Ó·∂ÛÌÚÓ‚Û˛Ú¸ ÎË¯ ‡ˆ¥ª ÏÓÊÌÓÒÚË ¥ÌÒÚËÚÛ‡Î¥Á‡ˆ¥ª „‡ÎËˆ¸-
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Ì‡ˆ¥ÓÌ‡Î¥ÁÏÛ å. å¥ıÌÓ‚Ò¸ÍÓ„Ó Ú‡ Ñ. ÑÓÌˆÓ‚‡ – ‡‚ÚÓ‡
Ù¥ÎÓÒÓÙÒ¸ÍÓ-ÔÓÎ¥ÚË˜ÌÓ„Ó Ú‡ÍÚ‡ÚÛ «ç‡ˆ¥ÓÌ‡Î¥ÁÏ» (1926 .).
4 èÓ ÏÓ‰ÂÎ¥ ÔÓÎ¥ÚË˜ÌÓª Ì‡ˆ¥ª ‚ Í‡ªÌ¥ ‰Ë‚.: ÇËÎ¸ÒÓÌ, 1999.
5 ÑÓ ÌÂ‰‡‚Ì¸Ó„Ó ˜‡ÒÛ ÔË·ÎËÁÌÓ 12% ÂÚÌ¥˜ÌËı ÛÍ‡ªÌˆ¥‚
‚‚‡Ê‡ÎË ¥‰ÌÓ˛ ÏÓ‚Ó˛ ÓÒ¥ÈÒ¸ÍÛ. á‡Ù¥ÍÒÓ‚‡ÌÓ, ̆ Ó ‚ Í¥Ìˆ¥
1980-ı ÓÍ¥‚ ÓÒ¥ÈÒ¸Í‡ ÏÓ‚‡ ÔÂÂ‚‡Ê‡Î‡ Ì‡‚¥Ú¸ ‚ ÚËı Â∂¥-
ÓÌ‡ı, ‰Â ÓÒ¥flÌË ÒÍÎ‡‰‡ÎË ÏÂÌ¯¥ÒÚ¸ [á‡ÒÚ‡‚ÌËÈ 1993: 127,
131].
6 èËÍÎ‡‰ÓÏ ÏÓÊÂ ÔÓÒÎÛÊËÚË ·ÛÚ‡Î¸ÌËÈ ‚ÔÎË‚ Ô‡‚Îfl-
˜Óª ÂÎ¥ÚË Ì‡ ‚Ë·Óˆ¥‚ Ô¥‰ ̃ ‡Ò ÂÙÂÂÌ‰ÛÏÛ 2000 . [å‡ÍÂ-
Â‚ 2000: 15].
7 ç‡„‡‰‡˛, ̆ Ó Ì‡ˆ¥ÓÌ‡Î¸Ì‡ ÔÓÎ¥ÚËÍ‡ ‚ ìÍ‡ªÌÒ¸Í¥È Ì‡Ó‰Ì¥È
ÂÒÔÛ·Î¥ˆ¥ (ìçê) ¥ á‡ı¥‰ÌÓÛÍ‡ªÌÒ¸Í¥È Ì‡Ó‰Ì¥È ÂÒÔÛ·Î¥ˆ¥
(áìçê) ‚‡ıÓ‚Û‚‡Î‡ ÂÚÌ¥˜ÌÂ ¥ÁÌÓÏ‡Ì¥ÚÚfl Í‡ªÌË. Ç 1917 .
ñÂÌÚ‡Î¸Ì‡ ê‡‰‡ Ì‡ ˜ÓÎ¥ Á å. ÉÛ¯Â‚Ò¸ÍËÏ ‚‚ÂÎ‡ ‚ Ûfl‰
¥ ‚ Ô‡Î‡ÏÂÌÚ ÔÂ‰ÒÚ‡‚ÌËÍ¥‚ ÌÂÛÍ‡ªÌÒ¸ÍËı ÏÂÌ¯ËÌ. ßÁ 822
Ï¥Òˆ¸ ‚ ñÂÌÚ‡Î¸Ì¥È ê‡‰¥ ·ÎËÁ¸ÍÓ ˜‚ÂÚ¥ Ì‡ÎÂÊ‡ÎÓ ÌÂÛÍ-
‡ªÌÒ¸ÍËÏ Ô‡Ú¥flÏ. Ä Ó‰ÌËÏ Á ÔÂ¯Ëı Á‡ÍÓÌÓ‰‡‚˜Ëı ‡ÍÚ¥‚
ç‡ˆ¥ÓÌ‡Î¸ÌÓª ‡‰Ë áìçê ·Û‚ Á‡ÍÓÌ ÔÓ „‡‡ÌÚ¥ª ‚Ë·Ó˜Ëı
Ô‡‚ Ì‡ˆ¥ÓÌ‡Î¸ÌËı ÏÂÌ¯ËÌ, ÍÓÚËÈ Á‡·ÂÁÔÂ˜Û‚‡‚ 30%
Ï¥Òˆ¸ ‚ Ô‡Î‡ÏÂÌÚ¥ ÂÒÔÛ·Î¥ÍË [ëÛ·ÚÂÎ¸ÌËÈ 1991: 303, 323].
8 Ç‡ÚÓ Ì‡„‡‰‡ÚË, ˘Ó Ì‡ ÔÓ˜‡ÚÍÓ‚ÓÏÛ ÂÚ‡Ô¥ ÒÛ‚ÂÂÌ¥Á‡ˆ¥ª
ìÍ‡ªÌË ¥‰Â˛ ÒÚ‚ÓÂÌÌfl ÙÂ‰Â‡ˆ¥ª Ô¥‰ÚËÏÛ‚‡ÎÓ ·‡„‡ÚÓ
Ô‡Ú¥È. çÂ ‚¥‰ÍË‰‡‚ ÔÓ‰¥·ÌÛ ÔÂÒÔÂÍÚË‚Û ¥ Ç.óÓÌÓ‚¥Î. ÄÎÂ
ÚÓ‰¥, Ì‡ ÔÓ˜. 1990-ı ÓÍ¥‚ Ú‡ÍÂ ÔÂÂÚ‚ÓÂÌÌfl ÓÁˆ¥Ì˛‚‡ÎÓ-
Òfl flÍ ÌÂÒ‚Óπ˜‡ÒÌÂ, ̆ Ó Á‡„ÓÊÛ‚‡ÎÓ ‚Ú‡ÚÓ˛ ÍÓÌÚÓÎ˛ Ì‡‰
ÒËÚÛ‡ˆ¥π˛ ‚ Í‡ªÌ¥.
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ÍÓª ¥Ì‡Í¯ÓÒÚË, ‡ ‚‡ÚÓ ıÓ˜ ÍÓÓÚÍÓ ‚Í‡Á‡ÚË Ì‡ ÔË˜ËÌË ªª
(¥ÌÒÚËÚÛ‡Î¥Á‡ˆ¥ª) ÌÂÓ·ı¥‰ÌÓÒÚË.

ßÒÌÛ˛˜¥ ÚÂÌ‰ÂÌˆ¥ª ‚Í‡ÁÛ˛Ú¸ Ì‡ ̄ ‚Ë‰ÍÂ Á‰¥ÈÒÌÂÌÌfl Ï¥È
ÔÓÍÓÎ¥Ì¸ ÛÍ‡ªÌÒ¸ÍËı Ì‡ˆ¥ÓÌ‡Î¥ÒÚ¥‚ – ÙÓÏÛ‚‡ÌÌfl π‰ËÌÓª
ÔÓÎ¥ÚË˜ÌÓª ÛÍ‡ªÌÒ¸ÍÓª Ì‡ˆ¥ª, ‡ÎÂ ‚¥‰ ˆËı Ï¥È Û Ú‡Í¥È Ì‡ˆ¥ª
Á‡ÎË¯ËÚ¸Òfl ı¥·‡ ̆ Ó Ì‡Á‚‡ ¥ ÚÂËÚÓ¥fl ÔÓÊË‚‡ÌÌfl10. óË Á‡
Ú‡ÍÛ ìÍ‡ªÌÛ «È¯ÎË ‰¥‰Ë Ì‡ ÏÛÍË»? ÇËÓÍÂÏÎÂÌÌfl É‡ÎË˜Ë-
ÌË ÔÓÒÚ‡π ˜Ë ÌÂ π‰ËÌÓ˛ ‡Î Ú̧ÂÌ‡ÚË‚Ó˛ ‰Îfl Á·ÂÂÊÂÌÌfl
ÛÍ‡ªÌÒ¸ÍÓÒÚË Û Ì‡¯ÓÏÛ ÓÁÛÏ¥ÌÌ¥; Ï¥‡ ‚ËÓÍÂÏÎÂÌÌfl ÏÛ-
ÒËÚ¸ ·ÛÚË ‰ÓÒÚ‡ÚÌ¸Ó˛ ‰Îfl ÌÓÏ‡Î¸ÌÓª ¥ÌÒÚËÚÛ‡Î¥Á‡ˆ¥ª ªª ÂÍÓ-
ÌÓÏ¥ÍË Ú‡ ÒÓˆ¥‡Î¸ÌÓ„Ó Ó„‡Ì¥ÁÏÛ11.

Å‡„‡ÚÓ ˜‡ÒÛ ‚Ú‡˜ÂÌÓ, ·‡„‡ÚÓ ÂÒÛÒ¥‚ ‚ËÚ‡˜ÂÌÓ.
åÓÊÌ‡ ªı ÓÁ„Îfl‰‡ÚË flÍ ÔÓÊÂÚ‚Û É‡ÎË˜ËÌË Ì‡ ÛÍ‡ªÌÒ¸ÍÛ
ÒÔ‡‚Û, ÏÓÊÌ‡ È Ì‡‰‡Î¥ Ô¥‰Ì¥Ï‡ÚË ÊÂÚÓ‚Ì¥ÒÚ¸ Ì‡ ÒÚfl„Ë ¥
„Ó‰ËÚËÒfl ̂ ËÏ, flÍ·Ë... üÍ·Ë ̂ ˛ ÔÓÊÂÚ‚Û „‡ÎË˜‡Ì Ï‡ÚÂ¥‡-
Î¸ÌËÏ ‰Ó·Ó·ÛÚÓÏ ÌÂ ÓÁ„Îfl‰‡ÎË ˆËÌ¥˜ÌÓ flÍ ÔÓÊÂÚ‚Û
‚·Ó„Ó„Ó, flÍ·Ë ÚÂÔ¥ÌÌfl Á‡‰Îfl ìÍ‡ªÌË ÌÂ ÓÁ„Îfl‰‡ÎË flÍ ÒÎ‡-
·¥ÒÚ¸ ¥ ÌÂ ÍÓËÒÚ‡ÎË Á Ì¸Ó„Ó Ì‡ ¯ÍÓ‰Û ÛÍ‡ªÌÒ¸Í¥È ÒÔ‡‚¥.
ÅÓ ÒÍ¥Î¸ÍË · ÌÂ Ï‡Ì¥ÔÛÎ˛‚‡ÎË ‰ÂÙ¥Ì¥ˆ¥flÏË – ÌÂ ÏÓÊÂ Ó-
Ò¥ÈÒ¸ÍÓÏÓ‚Ì‡ ìÍ‡ªÌ‡ ÁÎË‰Ì¥‚ ·ÛÚË ¥‰Â‡ÎÓÏ ÛÍ‡ªÌˆfl, flÍ ÌÂ
ÏÓÊÂ Ô‡ÍÚËÍÛ˛˜ËÈ ‡ÚÂªÒÚ ‚ËÁÌ‡˜‡ÚË ªª ÍÓÌÙÂÒ¥ÈÌ¥ÒÚ¸.

íÓÏÛ ÁÏ¥Ì‡ Ô‡‡‰Ë„ÏË ÔÓÒÚÓ ÌÂÓ·ı¥‰Ì‡: ı‡ÏÒÚ‚Ó ÔÂ-
ÂÏ‡„‡π ˜ÂÂÁ ‚Ë„‡¯Ì¥ÒÚ¸ ÒÚ‡ÚÂ„¥ª ÔÓÒÎÛ„Û‚‡ÌÌfl ÌËÏ Û

(ÔÓÒÚ)ÒÓ‚‰ÂÔ¥‚Ò¸ÍÓÏÛ ÒÛÒÔ¥Î¸ÒÚ‚¥ («Ì‡„ÎÓÒÚ¸ – ‚ÚÓÓÂ Ò˜‡Ò-
Ú¸Â») ¥ ·Û‰Â ÔÂÂÏ‡„‡ÚË ‰ÓÔÓÍË ̂ fl ‚Ë„‡¯Ì¥ÒÚ¸ ·Û‰Â Á·Â¥-
„‡ÚËÒfl. ç‡ÈÔÂ¯Â Á‡‚‰‡ÌÌfl – ‰ÓÏÓ„ÚËÒfl ‚ÔÓ‚‡‰ÊÂÌÌfl ‚
É‡ÎË˜ËÌ¥ Ì‡ÈÂÙÂÍÚË‚Ì¥¯Óª Ó„‡Ì¥Á‡ˆ¥ª ÒÓˆ¥‡Î¸ÌËı ¥ÌÒÚËÚÛ-
Ú¥‚, ÛÌÂÁ‡ÎÂÊÌÂÌËı ‚¥‰ «ÔÓÌflÚËÈÌÓ„Ó „ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚‡» ¥ ÌÂ
¥‰ÂÓÎÓ„¥˜ÌËÏË ÎÓÁÛÌ„‡ÏË, ‡ Ô¥‰‚Ë˘ÂÌÌflÏ ‰Ó·Ó·ÛÚÛ12  ÔÓ-
Í‡ÁÛ‚‡ÚË ÔÂÒÔÂÍÚË‚Ì¥ÒÚ¸ Ì‡¯Ó„Ó, ÒÔ‡‚ÊÌ¸Ó„Ó, ÛÍ‡ªÌ-
ÒÚ‚‡.

É‡ÎË˜ËÌ¥ ·‡„‡ÚÓ Á‡ÎÂÊËÚ¸ Ì‡ ìÍ‡ªÌ¥, ‡ÎÂ, ÔÂÂÍÓÌ‡-
ÌËÈ, ìÍ‡ªÌ‡ ¥Á ‚Ú‡ÚÓ˛ É‡ÎË˜ËÌË ‚Ú‡˜‡π ·¥Î¸¯Â – Û ÔÂ-
¯Û ̃ Â„Û Â‚ÓÔÂÈÒ¸Í¥ÒÚ¸ Ú‡ È, ÁÂ¯ÚÓ˛, Ò‡ÏÓ¥‰ÂÌÚË˜Ì¥ÒÚ¸.
ó‡Ò ·ÂÁÍÓ¯ÚÓ‚ÌÓ„Ó ÍÓËÒÚ‡ÌÌfl Ì‡¯ËÏ ÔÓÚÂÌˆ¥‡ÎÓÏ ÏÛÒËÚ¸
ÏËÌÛÚË, ¥Ì‡Í¯Â ÁÌËÍÌÂ Ò‡Ï ÔÓÚÂÌˆ¥‡Î: É‡ÎË˜ËÌ‡ ÔÓ‚ËÌÌ‡
ìÍ‡ªÌ¥ ‚ËÁÌ‡˜‡ÚË ÛÏÓ‚Ë Ò‚Ó„Ó ‰ÓÌÓÒÚ‚‡.

á‡‚Â¯ËÚË ˆÂÈ ‰Â˘Ó ÓÁıËÒÚ‡ÌËÈ ÂÒÂÈ ıÓÚ¥‚ ·Ë ˜ËÒ-
ÚÓ ÒÛ·’πÍÚË‚ÌËÏ ÒÔÓÒÚÂÂÊÂÌÌflÏ ˜‡Ò¥‚ ÔÓ˘¥ ë‚flÚ¥¯Ó„Ó
éÚˆfl («ÓÙ¥ˆ¥ÈÌÓ„Ó ‚¥ÁËÚÛ „Î‡‚Ë ‰ÂÊ‡‚Ë Ç‡Ú¥Í‡Ì» – ‚ ¥Ì-
¯¥È Ú‡ÌÒÍËÔˆ¥ª) ‚ ìÍ‡ªÌÛ. í‡Í, ¥Ì‡Í¯¥ÒÚ¸ ‰‚Óı ìÍ‡ªÌ ·ÛÎ‡
Ï‡ÍÒËÏ‡Î¸ÌÓ ÛÌ‡Ó˜ÌÂÌ‡ – ‡ÎÂ ˆÂ Ó·’πÍÚË‚ÌËÈ ‚ËÒÌÓ‚ÓÍ;
ÓÒÓ·ËÒÚÂ Ê ‚‡ÊÂÌÌfl – Ì‡‰¥fl Ì‡ ‚¥‰Ó‰ÊÂÌÌfl „ÓÏ‡‰Ò¸ÍÓª
‰Ó‚¥Ë, ÒÓˆ¥‡Î¸ÌÓ„Ó Í‡Ô¥Ú‡ÎÛ flÍ ÔÓÏÓÚÓ‡ ÒÛÒÔ¥Î¸ÌÓ„Ó Ú‡
ÂÍÓÌÓÏ¥˜ÌÓ„Ó ÔÓÒÚÛÔÛ, ˘Ó ·ÛÎÓ Á’fl‚ËÎ‡Ò¸ Ì‡ ÔÂÂÎÓÏ¥ 80-
90 ÓÍ¥‚ Á ı‚ËÎÂ˛ Ï¥ÚËÌ„Ó‚Ó„Ó Ô¥‰ÌÂÒÂÌÌfl ¥ ÁÌËÍÎ‡ ÓÔ¥ÒÎfl,

ОРЕСТ ДРУЛЬ
УКРАИНА VS
УКРАЇНСЬКОСТИ

Wże dawneńko poczały dejaki lude w hałyćkij
Ukrajini rozmowlaty ob tim, szczob wydawaty ruśki
knyżky ne takymy literamy, jak zwyczajno, kotri,
każut’, wydumani Św. Kyryłom i Metodijem, a łatyń-
skymy, takymy jak pyszut’ polaky. Najbilsz ob cim
kłopoczut’sia ti z polakiw, kotri chotiat’ zaterty ruśkyj
narod abo prywernuty joho pid naczalstwo polśkych
ksiondziw. Czerez te najbilsze rusyny j opyrajut’sia
tomu, szczob pysaty po ruśky łatyńskymy literamy.

Tym czasom dumka pysaty po ruśky łatynśkymy
literamy sama po sobi ciłkom ne zła. Cymy literamy
pyszut’ najswitliszczi narody: italianci, francuzy, anh-
lyky, nimci j inszi. I miż słowianśkymy lud’my, szczo
howoriat’ mowamy, podibnymy do ruśkoji, łatynś-
kymy literamy pyszut’ ne sami polaky, a j czechy, slo-
waky, chorwaty j inszi. Wsim ludim lipsze b buło wży-
waty odnakowi litery, jak i odnakowi miry, wahy i od-
nakowi hroszi. Ta wono do toho j ide teper, tak szczo
bude taky ne duże zabarom czas, koły chot’ w tij czas-
tyni zemli, de my żywemo, – w Ewropi, wsi lude bu-
dut’ pysaty odnakowymy literamy, kotri, pewno, bu-
dut’ tepereszni latynśki litery. Pewne, ci litery pryj-
det’sia todi trochy zminyty j lipsze pryłahodyty do wy-
mowy ludśkoji, – bo teper naprykład w polśkim pyś-
mi ne wse do ładu, a podwijni znaky: ch, sz, cz, rz, –

передмова

до

«кobzar’a»

т.шевченка

МИХАЙЛОДРАГОМАНОВ
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ÁÌÓ‚Û ‚¥‰Ó‰ËÎ‡Òfl. á‡¥Î˛ÒÚÛ˛ Ì‡‡ÚË‚ÓÏ: ã¸‚¥‚, 26 ̃ Â-
‚Ìfl 2001 ÓÍÛ. å¥ÒÚÓ ÊË‚Â Ç¥ÁËÚÓÏ, ‚ÛÎËˆ¥ ÌÂÁ‚Ë˜ÌÓ ÒÔÓ-
Í¥ÈÌ¥, Î˛‰Ë ‚ËÔÓÏ¥Ì˛˛Ú¸ flÍÂÒ¸ ‰Ë‚ÌÂ ÔÓ˜ÛÚÚfl ÛÏËÓÚ‚Ó-
ÂÌÌfl, ÍÛ„ÓÏ «ÔÓ¯Û-ÔÂÂÔÓ¯Û˛». ê¥„ ëÚËÈÒ¸ÍÓª ¥
î‡ÌÍ‡ Ó·„ÓÓ‰ÊÂÌËÈ Ï¥Î¥ˆ¥π˛, Î¸‚¥‚’flÌË Á‚Ë˜ÌÓ Ó˜¥ÍÛ˛Ú¸
Ì‡„Ó‰Ë ÔË‚¥Ú‡ÚË ß‚‡Ì‡ è‡‚Î‡ II. è¥‰ıÓ‰ÊÛ ·ÎËÊ˜Â ¥Á Á‰Ë-
‚Û‚‡ÌÌflÏ – Ì‡ÔflÏÓÍ Ï‡¯ÛÚÛ ‚„ÓÛ Ì‡ î‡ÌÍ‡ ÌÂ ÔÂ-
Â‰·‡˜ÂÌËÈ ÔÓ„‡ÏÓ˛. òÛÍ‡˛ Ó˜ËÏ‡ ÒÚ‡¯Ó„Ó Ï¥Î¥ˆ¥Ó-
ÌÂ‡, ÔËÚ‡˛ ¥ Ú¥Î¸ÍË ÚÓ‰¥ ÛÒ‚¥‰ÓÏÎ˛˛ ¥Â‡Î¥ÁÏ ÒËÚÛ‡ˆ¥ª ‚
ÍÓÌÚÂÍÒÚ¥ Á‡ÔÎÓÏ·Ó‚‡ÌËı ÔË‚ÌËˆ¸, ÓÔÂ˜‡Ú‡ÌËı ·‡ÎÍÓÌ¥‚ Ú‡
Á‡‚‡ÂÌËı Í‡Ì‡Î¥Á‡ˆ¥ÈÌËı Î˛Í¥‚: fl, flÍÓ Ô¥‰ÓÁ¥ÎËÈ ÒÛ·’πÍÚ,
‚Ëfl‚Îfl˛ ÌÂÁ‰ÓÓ‚Û ̂ ¥Í‡‚¥ÒÚ¸ ÒÚÓÒÓ‚ÌÓ Ï‡¯ÛÚÛ ‰ÂÊ‡‚-
ÌÓ„Ó „ÓÒÚfl. Ç¥‰ÔÓ‚¥‰ÌÓ ¥ ̂ ¥ÎÍÓÏ ÒÔ‡‚Â‰ÎË‚Ó, Ï¥Î¥ˆ¥ÓÌÂ Ì‡-
·Ë‡π ÔÓ‚¥Úfl, ˘Ó·Ë ‚¥‰¯ËÚË ÏÂÌÂ flÍÓ ıÂÒÚÓÏ‡Ú¥ÈÌËÈ
ÏÛÒÓ ÔÓ„‡Ì˚È, ¥ ÚÛÚ ÔÂÂÏËÍ‡πÚ¸Òfl flÍËÈÒ¸ ‚ÌÛÚ¥¯Ì¥È Ú¥-
∂Â, Ó·ÎË˜˜fl Ó‰ÛıÓÚ‚Ó˛πÚ¸Òfl, ¥ Ï¥Î¥ˆ¥ÓÌÂ – Á‡ÁÓÍ ÚËÔÓ-
‚Ó„Ó Â‚ÓÔÂÈÒ¸ÍÓ„Ó ÔÓÎ¥ˆ¥flÌÚ‡ – ÔÓ‚¥‰ÓÏÎflπ ÏÂÌ¥ flÍÓ, Á‡
ÔÂÁÛÏÔˆ¥π˛, Á‡ÍÓÌÓÔÓÒÎÛ¯ÌÓÏÛ „ÓÏ‡‰flÌËÌÛ: «ÑÓ ü‚Ó-
Ò¸ÍÓ„Ó ÇÓÌË ª‰ÛÚ¸, Ì‡ ‚Â˜Â˛...»

ç‡‰¥fl, ˘Ó ÌÂ Í‡Ê¥Ú¸, ‚ÏË‡π ÓÒÚ‡ÌÌ¸Ó˛, ‡ÎÂ ¥ ÚÓ‰¥ Á‡-
ÎË¯‡πÚ¸Òfl (˜ËÚ‡ÚË ÛÓ˜ËÒÚÓ, Á Ô¥‰ÌÂÒÂÌÌflÏ, Î‡ÚËÌÓ˛)
Contra spem spero.

1 É‡ ÒÎ¥‚ ÚÛÚ ÌÂ‰ÓÂ˜Ì‡: ÛıË flÍ ÓÍÂÏËÈ ‚Ë‰ ÛÍ‡ªÌÒ¸ÍÓª Ô‡-
Ú¥ÈÌÓª Â‚ÓÎ˛ˆ¥ª, ıÓ˜ ¥ Ï‡˛Ú¸ ‚¥‰ÌÓ¯ÂÌÌfl ‰Ó ÚÂÏË ÂÒÂ˛, Î‡ÚÂÌ-
ÚÌÓ ÓÁÏ¥˘Û‚‡ÚËÏÛÚ¸Òfl ‚ ¥Ì¯¥È ÈÓ„Ó ˜‡ÒÚËÌ¥.
2 ÑË‚Ó‚ËÊÌÓ, ‡ÎÂ flÍ˘Ó ‚ËÎÛ˘Û‚‡ÚË ˜ËÌÌËÍË Ô‡ÚÏÂÌ¥‚Ò¸ÍÓª
Â∂¥ÓÌ‡Î¸ÌÓª ‰ËÙÂÂÌˆ¥‡ˆ¥ª ÒÓˆ¥‡Î¸ÌÓ„Ó Í‡Ô¥Ú‡ÎÛ, ÚÓ ıÂÒÚÓ-
Ï‡Ú¥ÈÌ¥ ıÓÓ‚¥ „ÛÚÍË Ú‡ ÍÎÛ·Ë ÙÛÚ·ÓÎ¸ÌËı Ù‡Ì¥‚ ‚Ëfl‚ÎflÚ¸Òfl
Ì‡ÒÎ¥‰Í‡ÏË ¥ÒÚÓË˜ÌÓª ÔÂ¯ÓÔË˜ËÌË, ¥Ï’fl flÍÓª – Ú‡ Ê Ç¥Á‡Ì-
Ú¥È˘ËÌ‡, ˘Ó ÓÔ‡ÌÛ‚‡Î‡ è¥‚‰ÂÌ¸ Ì‡ ·¥ÙÛÍ‡ˆ¥ÈÌËı ÔÓ˜‡ÚÍ‡ı
ÏËÌÛÎÓ„Ó ÚËÒfl˜ÓÎ¥ÚÚfl (˘Â ‚ ‰ÓÌÓÏ‡Ì¥‚Ò¸ÍËÈ ÔÂ¥Ó‰) Ò‚Óπ˛
Ô¥‡Ï¥‰‡Î¸ÌÓ-‚ÂÚËÍ‡Î¸ÌÓ˛ Ó„‡Ì¥Á‡ˆ¥π˛.
3 üÍ˘Ó Û 1986-90 ÓÍ‡ı ̃ ‡ÒÚÍ‡ ã¸‚¥‚Ò¸ÍÓª Ó·Î‡ÒÚË Û Á‡„‡Î¸ÌÓ-
ÂÒÔÛ·Î¥Í‡ÌÒ¸ÍËı Ó·Òfl„‡ı ÒÍÎ‡‰‡Î‡ 4,6%, ÚÓ Û 1993-94 . ‚ÓÌ‡
ÁÏÂÌ¯ËÎ‡Ò¸ Ì‡ ÚÂÚËÌÛ – ‰Ó 3,4%; ‚ ÚÓÈ ÊÂ ˜‡Ò ˜‡ÒÚÍ‡ Ï¥ÒÚ‡
äËπ‚‡ ÁÓÒÎ‡ Á 6,2% ‰Ó 9%, ÑÌ¥ÔÓÔÂÚÓ‚Ò¸ÍÓª Ó·Î‡ÒÚË – Á
8,3% ‰Ó 10,5%, ÑÓÌÂˆ¸ÍÓª – Á 9,7% ‰Ó 13%.
4 ó‡ÒÚÍ‡ ã¸‚¥‚Ò¸ÍÓª Ó·Î‡ÒÚË ‚ Á‡„‡Î¸ÌÓ‰ÂÊ‡‚ÌËı ÍÂ‰ËÚÌËı
‚ÍÎ‡‰ÂÌÌflı ÍÓÏÂˆ¥ÈÌËı ·‡ÌÍ¥‚ Á‡ ‰Ó‚„ÓÒÚÓÍÓ‚ËÏË ÍÂ‰ËÚ‡-
ÏË Û 1992 Óˆ¥ ÒÍÎ‡‰‡Î‡ 6,5%, ‚ 1995 . – 5,3% (‚ 1993 Óˆ¥ –
Ì‡ Ô¥ÍÛ ¥ÌÙÎflˆ¥ª – 3,6%), äËπ‚‡ – ‚¥‰ÔÓ‚¥‰ÌÓ 13% ¥ 18,3%; ÑÌ¥Ô-
ÓÔÂÚÓ‚Ò¸Í‡ – 8,1% ¥ 11,3%, ÑÓÌÂˆ¸Í‡ – 5,7% ¥ 15,5%.
5 ì ÚÓÈ ˜‡Ò, flÍ ˜‡ÒÚÍ‡ ã¸‚¥‚˘ËÌË ˘Ó‰Ó Á¥·‡ÌÓ„Ó ÔÓ‰‡ÚÍÛ Á
‰Ó‰‡ÌÓª ‚‡ÚÓÒÚË (ˆfl ˜‡ÒÚÍ‡ ÔË Ó‰Ì‡ÍÓ‚Ëı Â∂¥ÓÌ‡Î¸ÌËı ¥‚-
Ìflı Ô¥Î¸„ ÏÓ„Î‡ · ‚¥‰Ó·‡Ê‡ÚË ‚ËÓ·ÎÂÌÛ ‰Ó‰‡ÌÛ ‚‡Ú¥ÒÚ¸)
·ÛÎ‡ ‚ ÏÂÊ‡ı 4,9% (1992.) – 6,7% (1995.); ÓÁ‰¥·ÌËÈ ÚÓ‚‡-

ciłkom durnycia; w cim uże kyryłowśke pyśmo, czy
kyryłycia – lipsze pyśmo, chot’ w nim je swoji nedo-
statky.

My dumajemo, szczo jak by do teperisznich
łatynśkich liter dodaty kyrylowśki ж (ż), х (ch), ч (cz),
ш (sz), ta jakby skriź stawyty odnakowo nad literoju
znaczok ’, koły wona wymowlajet’sia mniako, to b
to: ne tilko kołyś, promiń, ale j ćamryna, neńa, ńańka,
robytyśa, radost’ i t. d. – to b take pyśmo hodyłosia
odnakowo i dla rusyniw, i dla polakiw, i było b
prostiszcze j łeksze, niż teperisznie polśke pyśmo.

Ta tilky treba, szczob bahato ludej prystało do
toho nowoho pyśma. A, poky szczo, wże j teper
bahato ludej i na Rusi zwykły do teperisznioho
polśkoho pyśma, – i my ne rozumijemo, czomu by
to ne można buło pysaty chot’ dla nych ruśki czy
ukrajinśki knyżky łatynśkymy literamy polśkoho
pyśma? A je w Hałyczyni j taki lude, szczo howoriat’
po ruśky, a pyśma inszoho j ne znajut’, okrim
polśkoho, tak szczo ciłkom ne możut czytaty ruśkych
knyżok. Ot, dla wsich takych ludej my i wydajemo
ociu knyżeczku, zlożenu rusynom z podniprianśkoji
Ukrajiny, Tarasom Szewczenkom, i, koły u nas stane
zasobiw, to budemo wydawaty takiż knyżeczky j dali.
A, może ci knyżeczky czytatymut’ i taki lude, kotri

wże howoriat’ mowoju miszanoju, ruśkoju z polśkoju,
– rusyny, szczo żywut’ pomiż polakamy, abo polaky,
szczo żywut’ pomiż rusynamy, abo nareszti j żydy, kotri
i w rosyjskij, i w hałyckij, bukowynśkij ta wengerśkij
Ukrajini dobre rozumijut’ ruśku czy ukrajinśku mowu,
ta ne znajut’ kyryliwskych liter.

My majemo nadiju, szczo cia knyżka rozijdesia
własne najbilsze w ruśkij i polśkij Hałyczyni i czerez
te, dla dejakoji zapomohy tym ludim, kotri jeji budut’
czytaty, stawymo pid kożdym słowom, kotre ne tak
czasto wżywajet’sia w Hałyczyni, jak w podniprianśkij
Ukrajini, – słowo hałyśke.

Nechaj czytajut’ usiaki lude ukrajinśku knyżku,
nadrukowanu polśkym pyśmom; nechaj prywcza-
jut’sia do spilnosti. a ne do worohowania, polaky,
rusyny j remisnyky-żydy. Pry dobrych dumkach, ot
takych jak Szewczenkowy, cia spilnist’ powernet’sia
ne na te, szczob polakam i żydam panuwaty nad
rusynamy i ne na te, szczob bidnym polakam, rusynam
i żydam buty w newoli w paniw, bohacziw-żydiw,
popiw, rabiniw ta ksiondziw, a na te, szczob usim buty
wilnymy bratamy, z riwnymy dostatkamy, jak toho
bażaw unkrajineć Szewczenko.

МИХАЙЛО
ДРАГОМАНОВ

ПЕРЕДМОВА
ДО «КОБЗАРЯ»

Т.ШЕВЧЕНКА
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ÓÓ·¥„ (‰Â ÍÓÓÚÍÓÚÂÏ¥ÌÓ‚¥ ÍÂ‰ËÚË π ‚ËÁÌ‡˜‡Î¸ÌËÏË Ì‡‚¥Ú¸
‚ ÍÓÓÚÍÓÚÂÏ¥ÌÓ‚¥È ÔÂÒÔÂÍÚË‚¥) – ‚¥‰ 4,7% ‰Ó 5,2%, ˜‡ÒÚÍ‡
Ó·Î‡ÒÚË ˘Ó‰Ó ÍÓÓÚÍÓÚÂÏ¥ÌÓ‚Ëı ÍÂ‰ËÚÌËı ÂÒÛÒ¥‚ ÒÍÎ‡-
‰‡Î‡ 2,5 – 2,8%.
6 èË ‚Ò¥È ªª Í¥Î¸Í¥ÒÌ¥È ‚‡ÊÎË‚ÓÒÚ¥: Û ¥ÁÌ¥ ÓÍË ¥ÒÚÓ¥ª ÌÂÁ‡-
ÎÂÊÌÓÒÚË „‡ÎËˆ¸Í‡ – ‚¥‰ÔÓ‚¥‰Ì‡ ‰Ó 10,7% Û Ì‡ÒÂÎÂÌÌ¥ ìÍ‡ª-
ÌË – ˜‡ÒÚÍ‡ Û Á‡„‡Î¸ÌÓ‰ÂÊ‡‚ÌËı ·˛‰ÊÂÚ‡ı ÔÂÂÍË‚‡Î‡Ò¸
Ú¥Î¸ÍË ˆËÏ ÓÙ¥ˆ¥ÈÌÓ ÍËª‚Ò¸ÍËÏ „‡ÁÓÌ‡ÙÚÓ‚ËÏ ‚ÌÂÒÍÓÏ, Â¯-
Ú‡, ‚ÍÎ˛˜‡˛˜Ë èÑÇ, ‡ÍˆËÁË Ú‡ ¥Ì¯¥ ÔÓ‰‡ÚÍÓ‚¥ ¥ ÌÂÔÓ‰‡ÚÍÓ‚¥
Ì‡‰ıÓ‰ÊÂÌÌfl, È¯ÎÓ ÔÓ‚Âı ˆ¥πª ÔÓÔÓˆ¥ÈÌÓª ˜‡ÒÚÍË.
7 í‡ÌÒÔÓÚÌ¥ ÂÌÚË ‚¥‰ „ÂÓ„‡Ù¥˜ÌÓ„Ó ÓÁÚ‡¯Û‚‡ÌÌfl É‡ÎË-
˜ËÌË ÔÓ‚Ì¥ÒÚ˛ È‰ÛÚ¸ ‚ ˆÂÌÚ‡Î¸ÌËÈ ·˛‰ÊÂÚ, ∂ÛÌÚÓ‚Ó-ÍÎ¥-
Ï‡ÚË˜Ì¥ ÂÌÚË ̃ ÓÌÓÁÂÏ¥‚ Á‡ÎË¯‡˛Ú¸Òfl Ì‡ Ï¥Òˆflı – «ÒÔÓ˜‡Ú-
ÍÛ Á’ªÏÓ ‚‡¯Â, ‡ ÔÓÚ¥Ï ÍÓÊÂÌ Ò‚Óπ...»
8 è‡ÍÚË˜ÌÓ Ó‰Ì‡ÍÓ‚Ó˛ ÓÒÚ¥Î¸ÍË, ÓÒÍ¥Î¸ÍË ‚ÓÌË ÒÚÓÒÛ˛Ú¸ Ó‰-
Ì‡ÍÓ‚¥ ÎÂÍÒÂÏË Á‡ Á„Û·¯‡ Ó‰Ì‡ÍÓ‚ËÏË „‡Ï‡ÚË˜ÌËÏË Ô‡-
‚ËÎ‡ÏË (Ï‡πÚ¸Òfl Ì‡ Û‚‡Á¥ Î¥ÚÂ‡ÚÛÌÓ Ô‡‚ËÎ¸ÌÂ ‚ÊË‚‡ÌÌfl
ÛÍ‡ªÌÒ¸ÍÓª ÏÓ‚Ë); Ó‰Ì‡Í ÏÓ‚‡ ÓÍ¥Ï ‚Ò¸Ó„Ó ‚¥‰Ó·‡Ê‡π ¥ ÒÔÓ-
Ò¥· ‰ÛÏ‡ÌÌfl, Ì‡ÁÓ‚Ì¥ ˆÂ ÔÓfl‚ÎflπÚ¸Òfl, ÁÓÍÂÏ‡ Û ¥ÁÌËı ˜‡Ò-
ÚÓÚ‡ı ‚ÊË‚‡ÌÌfl ÒÂÏ‡ÌÚË˜ÌÓ ·ÎËÁ¸ÍËı ÎÂÍÒÂÏ. Ä‚ÒÚ‡Î¥ÈÒ¸Í‡
Î¥Ì„‚¥ÒÚ ÄÌÌ‡ ÇÂÊ·Ëˆ¸Í‡ ‚Í‡ÁÛπ, flÍ ÔËÍÎ‡‰, Ì‡ ÚÂ, flÍËÏ ˜Ë-
ÌÓÏ ‚¥‰Ó·‡Ê‡πÚ¸Òfl Û ÏÓ‚¥ ¥ÁÌËˆfl ÓÒ¥ÈÒ¸ÍÓ„Ó Ú‡ ‡Ì„Î¥ÈÒ¸ÍÓ-
„Ó Ò‚¥ÚÓÒÔËÈÌflÚÚfl – ¥ÁÍÓ ˜ÓÌÓ-·¥ÎÓ„Ó Û ÔÂ¯ÓÏÛ ‚ËÔ‡‰ÍÛ ¥
ÓÁÏ‡Á‡ÌÓ-ÍÓÌÚËÌ¥ÛÏÌÓÏÛ ‚ ‰Û„ÓÏÛ: ÒÎÓ‚‡ ‡·ÒÓÎ˛ÚÌÓ-ÒÓ‚Â-
¯ÂÌÌÓ ÁÛÒÚ¥˜‡˛Ú¸Òfl Á ˜‡ÒÚÓÚÓ˛ 531 ‡Á Ì‡ Ï¥Î¸ÈÓÌ ÒÎ¥‚ Ó-

Ò¥ÈÒ¸ÍÓ„Ó ÚÂÍÒÚÛ, ÒÎÓ‚‡ absolutely-utterly-perfectly – 50 ‡Á Ì‡
Ú‡ÍËÈ ÊÂ Ó·Òfl„ ‡Ì„Î¥ÈÒ¸ÍÓ„Ó; ÒÎÓ‚‡ ÛÊ‡ÒÌÓ-ÒÚ‡¯ÌÓ ¥ terribly-
awfully-horribly – 229 ¥ 23 ‡Á ‚¥‰ÔÓ‚¥‰ÌÓ. ôÓ‰Ó ÛÍ‡ªÌÒ¸ÍÓ„Ó
ÍÓÌÚÂÍÒÚÛ: „‡ÎË˜‡ÌË Ì‡ ‚¥‰Ï¥ÌÛ ‚¥‰ Ì‡‰‰Ì¥ÔflÌˆ¥‚ ‚Ë¥ÁÌfl˛Ú¸-
Òfl ‡ˆ¥ÓÌ‡Î¸Ì¥¯ËÏ ÚËÔÓÏ ÏËÒÎÂÌÌfl, Á‚¥‰ÒË ¥ ¯ËÓÍ‡ ÓÁÔÓ‚-
Ò˛‰ÊÂÌ¥ÒÚ¸ Û ÌÂˆÂÌÁÛÓ‚‡ÌËı ÔÓÓÒ¥ÈÒ¸ÍËÏË Â‰‡ÍÚÓ‡ÏË
„‡ÎËˆ¸ÍËı ÚÂÍÒÚ‡ı ‰Ó-1939-¥˜ÌÓ„Ó ÔÂ¥Ó‰Û Î‡ÚËÌ¥ÁÏ¥‚, ÒÚÓÒÓ-
‚‡ÌËı Ì‡ ÓÁÌ‡˜ÂÌÌfl ‡·ÒÚ‡ÍÚÌËı ÔÓÌflÚ¸ Á-Á‡ ªı ‚¥‰ÒÛÚÌÓÒÚË
‡ÒÓˆ¥‡ˆ¥‡ÚË‚ÌÓ„Ó Á‚’flÁÍÛ Á ÔÓ‚ÒflÍ‰ÂÌÌ¥ÒÚ˛; ÒÓ‚πˆ¸Í‡ ˆÂÌÁÛ-
‡ Í‡ÌÓÌ¥ÁÛ‚‡ÌÌflÏ ‡Í‡‰ÂÏ¥˜ÌËı ÒÎÓ‚ÌËÍ¥‚ ÛÌ¥Ù¥ÍÛ‚‡Î‡ (‡ ÔÓÒÚ-
ÒÓ‚πˆ¸Í‡ – ÛÌ¥Ù¥ÍÓ‚Ûπ) ÛÍ‡ªÌÒ¸ÍÂ ÏËÒÎÂÌÌfl.
9 ÑÓ·ËÏ ÔËÍÎ‡‰ÓÏ ‰¥ª ˆËı ÏÂı‡Ì¥ÁÏ¥‚ ÏÓÊÂ ÔÓÒÎÛÊËÚË ÍÓ-
ÏÂÌÚ‡ ‚ËÔ‡‰ÍÓ‚Ó„Ó Î¸‚¥‚Ò¸ÍÓ„Ó ÔÂÂıÓÊÓ„Ó ‰Â˘Ó ÒÚ‡¯Ó„Ó
‚¥ÍÛ ‰Îfl ãíÅ¥‚Ò¸ÍÓª ÔÓ„‡ÏË «åÂ‰¥‡-ÂÁÓÌ‡ÌÒ» Á ÔË‚Ó‰Û
‡Ù∂‡ÌÓ-‡ÏÂËÍ‡ÌÒ¸ÍÓª ‚¥ÈÌË: «Ç ÒÓ‚πˆ¸Í¥ ̃ ‡ÒË ·ÛÎÓ ̃ ¥ÚÍÓ ÁÓ-
ÁÛÏ¥ÎÓ: ‚ÒÂ, ˘Ó Ó·ÎflÚ¸ ëÔÓÎÛ˜ÂÌ¥ òÚ‡ÚË π Ô‡‚ËÎ¸ÌËÏ. íÂ-
ÔÂ ÏÂÌ¥ Á‰‡πÚ¸Òfl, ˘Ó Ì‡‰ÚÓ ˜‡ÒÚÓ ‚ÓÌË π ÌÂÔ‡‚¥». íÓ·ÚÓ, ‰Ó
ÏÓÒÍÓ‚Ò¸ÍÓª ÔÓÔ‡„‡Ì‰Ë ̃ ‡Ò¥‚ ëëëêÛ ¥ÒÌÛ‚‡‚ ̃ ¥ÚÍËÈ ¥ÏÛÌ¥ÚÂÚ;
‰Ó ˆ¥πª Ê ÔÓÔ‡„‡Ì‰Ë, ÂÚ‡ÌÒÎ¸Ó‚‡ÌÓª ˜ÂÂÁ ÍËª‚Ò¸Í¥ ÏÂ‰¥‡
‚ ÔÓÒÚÒÓ‚πˆ¸Í¥ ˜‡ÒË, ¥ÏÛÌ¥ÚÂÚÛ ÌÂÏ‡π: ÒÚ‡ÚÂ„¥˜Ì‡ ÔÓÎ¥ÚËÍ‡
ëòÄ Á‡ ‰ÂÒflÚËÎ¥ÚÚfl Ï‡ÎÓ ÁÏ¥ÌËÎ‡Ò¸, ‡ÎÂ Í‡‰ËÌ‡Î¸ÌÓ ÁÏ¥ÌË-
ÎÓÒ¸ ªª ÒÔËÈÌflÚÚfl „‡ÎËˆ¸ÍËÏ ÂˆËÔ¥ÂÌÚÓÏ. íÛÚ ÊÂ ÏÓÊÌ‡ Á„‡-
‰‡ÚË ˘Â Ó‰ËÌ ˆ¥Í‡‚ËÈ ÙÂÌÓÏÂÌ: ‚ ˜‡ÒË ÒÓ‚‰ÂÔ¥ª Ì‡ˆ¥ÓÌ‡Î¥Ò-
ÚË˜ÌÓÛÍ‡ªÌÒ¸ÍËÈ ‚ÂÍÚÓ Û Ì‡Ò Ù‡ÍÚË˜ÌÓ ÒÔ¥‚Ô‡‰‡‚ (Á‡ ÔËÌ-
ˆËÔÓÏ ‚¥‰ÓÏÓ„Ó ‚¥ˆÛ «‡·Ë ÌÂ ÏÓÒÍ‡Î¸») Á ÔÓÁ‡ı¥‰ÌÓ˛ Ó¥πÌ-

ОРЕСТ ДРУЛЬ
УКРАИНА VS
УКРАЇНСЬКОСТИ

одвертий лист

до галицької молодежі

І В А Н Ф Р А Н К О
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Те, що я хочу сказати Вам, мої молодi приятелi, таке
велике й радiсне i заразом таке важке та прикре, що я
бажав би, щоб се сказали Вам якiсь авторитетнiшi вiд
мене уста, щоб се сказав Вам хтось, кого Ви найбiльше
любите i поважаєте i кому найбiльше довiряєте, щоб во-
но могло вiйти в Вашi серця як могутнiй iмпульс до но-
вого життя, як вiтхнення до нової працi, до перебудови
Вашого власного «я» вiдповiдно до нового свiтогляду.

Дожили ми великих, переломових подiй. Те, що на-
повняло нашi серця тугою i завистю при читаннi подiй
таких бурливих лiт, як 1789 або 1848, тепер на наших
очах. І не то на наших очах: бурлива хвиля iсторiї захапує
нас самих, ставить нашу нацiю майже в центрi випадкiв.

Схiд Европи, а в тiм комплексi також наша Україна,
переживає тепер весняну добу, коли трiскає крига аб-
солютизму та деспотизму, коли народнi сили серед
страшних катастроф шукають собi нових дорiг i нових
форм дiяльности, коли невимовне горе, вдiяне наро-
дам дотеперiшнiм режимом, порушило найширшi вер-
стви i найглибшi iнстинкти людської душi до боротьби,
якої результатом мусить бути повний перестрiй зразу
державного, а далi й громадського, соцiального поряд-
ку Росiї, а в тiм комплексi й України.

ІВАН ФРАНКО
ОДВЕРТИЙ ЛИСТ

ДО ГАЛИЦЬКОЇ
УКРАЇНСЬКОЇ

МОЛОДЕЖІ

Ви, молодi приятелi, що з зацiкавленням читаєте но-
вини з Росiї, чи подумали Ви про значення тих подiй для
нашої нацiї, для нас усiх, для кождого з нас особисто?
Адже ж всесвiтня iсторiя не iсторiя героїв, а iсторiя ма-
сових рухiв i перемiн; а ми ж кождий особисто хiба не
часть тої маси, яка сими подiями покликана до руху та
перемiни? Чи подумали Ви над сим, куди можуть повес-
ти нас тi рухи, якою луною в особистiм життi кождого з
нас можуть вiдбитися тi перемiни i якi обов’язки на кож-
дого з нас накладає теперiшня хвиля? Менi здається,
що як люди, обдарованi свiдомiстю i даром думки, ми
всi повиннi про се думати, думати бiльше й iнтенсивнi-
ше, нiж про все iнше, що нас цiкавило досi. Бо прихо-
дить велика доба, i горе нам, горе нашiй нацiї, коли ве-
лика доба застане нас малими i неприготованими!

Велика доба для нашої нацiї почнеться з хвилею, коли
в Росiї упаде абсолютизм. [...] Упадок абсолютизму в
Росiї – що вiн значить для нас? Який наступник замi-
нить його?

Сей наступник, то не жоден таємний незнайомий, не
жоден сфiнкс iз закритим лицем. Вiн давно вiдомий i
виразно зазначив свою фiзiономiю вже в дотеперiшнiй
iсторiї Росiї: се буде лiбералiзм капiталiстичного скла-

Ú‡ˆ¥π˛ (‚¥‰ÓÏËÏ ÔËÍÎ‡‰ÓÏ ·Û‚ Î¸‚¥‚Ò¸ÍËÈ ÓÍ); ‚ ÓÒÚ‡ÌÌ¥ Ê
ÓÍË flÍ‡Á ¥Á Ì‡ˆ¥ÓÌ‡Î¥ÒÚË˜ÌÓ Ó¥πÌÚÓ‚‡ÌËı Í¥Î ÔÓ˜‡ÎË ÎÛÌ‡-
ÚË ÔÓÚÂÒÚË ÔÓÚË ‰ÓÏ¥ÌÛ‚‡ÌÌfl Á‡ı¥‰ÌÓª ÔÓÔ-ÍÛÎ Ú̧ÛË (ÏÛÁË-
Í‡, ÚÂÎÂ‚¥Á¥fl), Û ÚÓÈ ÊÂ ˜‡Ò Â‡Î¸ÌÓ˛ ‡Î Ú̧ÂÌ‡ÚË‚Ó˛ ˆËÏ
ÍÛÎ Ú̧Û‡Î¸ÌËÏ Á‡ÁÍ‡Ï π ÓÒ¥ÈÒ¸Í‡ ÔÓÔ-ÍÛÎ Ú̧Û‡, flÍ‡ ÚÛÚ ÊÂ
‚ÔËı‡πÚ¸Òfl ‚ Î‡ÍÛÌË, Á‚¥Î¸ÌÂÌ¥ ÁÛÒËÎÎflÏË Ì‡ˆ¥ÓÌ‡Î¥ÒÚË˜ÌÓ„Ó
ÔÛËÁÏÛ ‚¥‰ ‡Ì„ÎÓÒ‡ÍÒÓÌÒ¸ÍÓ„Ó Á‡ÒËÎÎfl.
10 åÓÊÌ‡ ·ÛÎÓ · Ì‡‚Ó‰ËÚË flÍ ÔËÍÎ‡‰ ‡Ì„ÎÓÏÓ‚ÌÛ (‡ÎÂ Í‡ÚÓ-
ÎËˆ¸ÍÛ) ¥Î‡Ì‰Ò¸ÍÛ Ì‡ˆ¥˛, flÍ·Ë Á„‡‰Û‚‡Ì‡ ¥ÌÒÚËÚÛ‡Î¥Á‡ˆ¥fl ÛÍ-
‡ªÌÒ¸ÍÓª ‰ÂÊ‡‚Ë ‚ÊÂ Á‡ ‚ËÁÌ‡˜ÂÌÌflÏ ÌÂ Á‡ÔÂÂ˜Û‚‡Î‡ ÏÓÊ-
ÎË‚¥ÒÚ¸ ÔÓ‚ÚÓÂÌÌfl Û Ì‡Ò ¥Î‡Ì‰Ò¸ÍÓ„Ó ÂÍÓÌÓÏ¥˜ÌÓ„Ó ˜Û‰‡.
11 ç‡È‡‰ËÍ‡Î¸Ì¥¯Û Ï¥Û ‚ËÓÍÂÏÎÂÌÌfl – ‚¥‰ÓÍÂÏÎÂÌÌfl ‚¥‰
ÇÂÎËÍÓª ìÍ‡ªÌË Û ‡Á¥ ªª ¥ÌÚÂ∂‡ˆ¥ª Á êÓÒ¥π˛ Î‡‰Ì¥ Ô¥‰ÚËÏ‡ÚË,
flÍ ÔÓÍ‡ÁÛ˛Ú¸ ÒÓˆ¥ÓÎÓ„¥˜Ì¥ ÓÔËÚÛ‚‡ÌÌfl Û ã¸‚Ó‚¥, ÚÂÚËÌ‡ „‡-
ÎË˜‡Ì Á‡ Ï¥ÒˆÂÏ ÔÓÊË‚‡ÌÌfl ¥ ÔÓÎÓ‚ËÌ‡ „‡ÎË˜‡Ì Á‡ ÔÓıÓ‰ÊÂÌ-
ÌflÏ; Á‡ ‡‚ÚÓÌÓÏ¥˛ ‚ÊÂ ‚ ÚÂÔÂ¥¯Ì¥ı ÛÏÓ‚‡ı ‚ËÒÎÓ‚Î˛πÚ¸Òfl
32 ‚¥‰ÒÓÚÍË ÊËÚÂÎ¥‚ ã¸‚¥‚Ò¸ÍÓª Ó·Î‡ÒÚË – Ì‡ÈÁÛÒËÙ¥ÍÓ‚‡Ì¥-
¯Óª Á¥ ‚Ò¥ı Ó·Î‡ÒÚÂÈ É‡ÎË˜ËÌË.
12 ÖÍÓÌÓÏ¥˜ÌËÈ ÔÓÒÚÛÔ, Á‡ ÙÓÌ É‡πÍÓÏ, π, Ù‡ÍÚË˜ÌÓ, ÙÛÌÍˆ¥-
π˛ ‚¥‰ ÂÙÂÍÚË‚ÌÓÒÚË Ó„‡Ì¥Á‡ˆ¥ª ÒÛÒÔ¥Î¸ÒÚ‚‡.

© é.ÑÛÎ¸, 2001
© ßÌÒÚËÚÛÚ ÓÁ‚ËÚÍÛ Ï¥ÒÚ‡, 2001
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асиміляційні

та
акультураційні

процеси у львові

ду. Се буде лiберальний, по-европейськи освiчений
росiйський дiдич, польський шляхтич, багатий фабри-
кант, купець, адвокат, професор, журналiст, лiкар i в
якiйсь невеличкiй мiрi iнтелiгентний пролетарiй. Ось хто
надасть фiзiономiю новому режимовi Росiї – капiтал i
iнтелiгенцiя. Історичнi дворянськi традицiї в Росiї не
сильнi i такого феодального, конституцiйним покостом
вiд бiди помальованого режиму, який маємо в Галичинi,
в Росiї i на Українi, мабуть, не буде. Певна рiч, росiй-
ський лiбералiзм виявляє вже тепер i виявить по своїм
запануваннi iншi, так само небезпечнi прикмети. Вiн
сильно теоретичний i доктринерський, а доктринери,
навiть лiберальнi, все i всюди бували найгiршими i най-
шкiдливiшими полiтиками. Доктрина – се формула, суп-
роти якої уступають на заднiй план живi люди й живi iн-
тереси. Доктрина  –  се унiформ, стрихулець, ворог уся-
ких партикуляризмiв. Доктрина – се зроду централiст,
що задля абстрактних понять не пощадить конкретних
людей i їх конкретного добробуту. Ми, українцi, бачили
досi мiльйони прикладiв, як знущався над живими людь-
ми й нацiями абсолютизм, узброєний трьома доктри-
нами: православiє, самодержавiє й обрусенiє. Сi док-
трини ввiйшли занадто глибоко в тiло i кров росiйської

суспiльности, щоб тепер, коли при кермi замiсть всев-
ладного чиновника стане всевладний росiйський лiбе-
рал, ми могли надiятися наглої i основної змiни в самiм
режимi. Нехай i так, що доктрина православiя стратить
своє жало ексклюзивности (лiберал тим i лiберал, що
до обрядових доктрин йому байдуже); але доктрина са-
модержавiя й обрусенiя дуже легко може подати собi
руку з лiберальним доктринерством: вистарчить замiсть
самодержавної особи поставити самодержавну iдею –
iдею нероздiльности й єдности Росiї, непорушности ро-
сiйського великодержавного становища i фундамен-
тального, кат’ек-зохен державного становища «русско-
го», т. є. великоруського народу,— i маємо знов про-
довження дотеперiшньої полiтики руйнування, визис-
кування та оглуплювання окраїн для «добра» центра,
маємо нацiональний автократизм у лiберальнiм i кон-
ституцiйнiм плащi, на взiр угорського.

Задаткiв для такого лiберального автократизму ба-
чимо в росiйськiй суспiльностi дуже багато. Їх система-
тично плекала i пiдготовувала вся дотеперiшня чинов-
ницько-автократична школа, привчаючи суспiльнiсть iг-
норувати все органiчно виросле, своєрiдне, партику-
лярне й iндивiдуальне, погорджувати ним як дрiбним i

О Р Е С Т Д Р У Л Ь
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ç‡ÒÂÎÂÌÌfl Ï¥ÒÚ‡, flÍ ÒÍÎ‡‰Ì‡ ‚¥‰ÍËÚ‡ ÒËÒÚÂÏ‡
Ô¥‰ ‚ÔÎË‚ÓÏ ‰¥ª ÁÓ‚Ì¥¯Ì¥ı ˜ËÌÌËÍ¥‚ ÒÂÂ‰Ó‚Ë˘‡ Ú‡
ÔÓˆÂÒ¥‚ ‚ÌÛÚ¥¯Ì¸ÓÒËÒÚÂÏÌÓª ÔËÓ‰Ë ÁÌ‡ıÓ‰ËÚ¸-
Òfl ‚ ÒÚ‡Ì¥ ÔÓÒÚ¥ÈÌÓª ‰ËıÓÚÓÏ¥ª ÔÓˆÂÒ¥‚ „ÓÏÓ„ÂÌ¥Á‡-
ˆ¥ª (˜ÂÂÁ ÏÂı‡Ì¥ÁÏË ‡ÍÛÎ¸ÚÛ‡ˆ¥ª) Ú‡ „ÂÚÂÓ„ÂÌ¥Á‡-
ˆ¥ª (ÒÚÛÍÚÛËÁ‡ˆ¥ª). Ç ÔÎ‡Ì¥ ‚Ë¥ÁÌÂÌÌfl ¥ÒÚÓË˜ÌÓª
„ÛÔË ÏÂ¯Í‡Ìˆ¥‚ Ï¥ÒÚ‡ flÍ ÓÍÂÏÓ„Ó ÂÎÂÏÂÌÚ‡ ‚ Á‡-
„‡Î¸ÌÓ‰ÂÊ‡‚ÌÓÏÛ ÒÂÂ‰Ó‚Ë˘¥ ÌÂÓ·ı¥‰Ì‡ ÔÂ‚Ì‡
ÒÔ¥Î¸Ì‡ π‰Ì¥ÒÚ¸ ¥‰ÂÌÚËÙ¥Í‡ˆ¥ÈÌËı ‡ÚË·ÛÚ¥‚ ÈÓ„Ó ÏÂ¯-
Í‡Ìˆ¥‚, ˘Ó Ì‡ÍÎ‡‰‡π Ì‡ ªıÌ¥ ¥Ì¯¥ ÒÚ‡ÚËÙ¥Í‡ˆ¥ÈÌ¥
Ò‡ÏÓÚÓÚÓÊÌÓÒÚ¥ „ÓÏÓ„ÂÌ¥ÁÛ˛˜ËÈ ‚¥‰·ËÚÓÍ – Ú‚ÓÂÌÌfl
Á „ÛÔË Î˛‰ÂÈ, flÍ¥ Á ¥ÁÌËı ÔË˜ËÌ ¥ Ï¥Òˆ¸ ÓÔËÌËÎË-
Òfl Ì‡ ÒÔ¥Î¸Ì¥È ÚÂËÚÓ¥ª Ï¥Ò¸ÍÓª ÒÔ¥Î¸ÌÓÚË. ç‡ ˆ¥
ÔÓˆÂÒË „ÓÏÓ„ÂÌ¥Á‡ˆ¥ª ‚ ÂÚÌ¥˜ÌÓ „ÂÚÂÓ„ÂÌÌÓÏÛ ÒÛÒ-
Ô¥Î¸ÒÚ‚¥ Ì‡ÍÎ‡‰‡˛Ú¸Òfl ÔÓˆÂÒË ÒÔ¥Î¸ÌÓª ‰ÂÊ‡‚ÌÓª
¥‰ÂÌÚËÙ¥Í‡ˆ¥ª Á ‚¥‰ÔÓ‚¥‰ÌËÏË ‡ÍÛÎ¸ÚÛ‡ˆ¥ÈÌËÏË Ú‡
‡ÒËÏ¥Îflˆ¥ÈÌËÏË ÔÓˆÂÒ‡ÏË (Ì‡ÔflÏÓÍ flÍËı, Á‡ÁÌ‡-
˜ËÏÓ, ÌÂ Ó·Ó‚’flÁÍÓ‚Ó È‰Â ‚ ÍÂÛÌÍÛ ÚËÚÛÎ¸ÌÓª Ì‡ˆ¥ª).

á ¥Ì¯Ó„Ó ·ÓÍÛ, ‰Îfl ÙÓÏÛ‚‡ÌÌfl ‡‰ÂÍ‚‡ÚÌÓ„Ó, Á
ÚÓ˜ÍË ÁÓÛ Ô¥‰ÚËÏ‡ÌÌfl ÊËÚÚπÁ‰‡ÚÌÓÒÚË ÒËÒÚÂÏË,
Á‚ÓÓÚÌ¸Ó„Ó Á‚’flÁÍÛ Ì‡ ÒË„Ì‡ÎË ÁÓ‚Ì¥¯Ì¸Ó„Ó ÒÂÂ-

‰Ó‚Ë˘‡ ÒÔËflÚÎË‚Ó˛ π ÒÚÛÍÚÛÌ‡ ·‡„‡ÚÓÏ‡Ì¥ÚÌ¥ÒÚ¸
ˆ¥πª ÒËÒÚÂÏË (¥‚ÌÓ flÍ ¥ Ì‡fl‚Ì¥ÒÚ¸ ÏÂı‡Ì¥ÁÏÛ ‚Ë·ÓÛ
Á ̂ ¥πª ÒÚÛÍÚÛÌÓª ·‡„‡ÚÓÏ‡Ì¥ÚÌÓÒÚË ÓÔÚËÏ‡Î¸ÌÓª ‚¥‰-
ÔÓ‚¥‰¥ Ì‡ ÁÓ‚Ì¥¯Ì¥È ÒË„Ì‡Î). é‰ÌËÏ Á ‡ÒÔÂÍÚ¥‚ ˆ¥πª
ÒÚÛÍÚÛÌÓª ·‡„‡ÚÓÏ‡Ì¥ÚÌÓÒÚË ÏÓÊÂ (ÁÌÓ‚Û Ê Ú‡ÍË
‰‡ÎÂÍÓ ÌÂ Ó·Ó‚’flÁÍÓ‚Ó) ·ÛÚË ÂÚÌ¥˜Ì‡ Ú‡ ÍÓÌÙÂÒ¥ÈÌ‡
ÒÚ‡ÚËÙ¥Í‡ˆ¥fl Ì‡ÒÂÎÂÌÌfl Ï¥ÒÚ‡ (ÔË ‰ÓÏ¥ÌÛ‚‡ÌÌ¥
ÔËÌˆËÔ¥‚ ÚÓÎÂ‡ÌÚÌÓÒÚË Û Ï¥Ê„ÛÔÓ‚Ëı ÒÚÓÒÛÌÍ‡ı
flÍ ÌÂÓ·ı¥‰ÌÓª ÛÏÓ‚Ë Â‡Î¥‡Á‡ˆ¥ª Á„‡‰‡ÌÓ„Ó ÏÂı‡Ì¥Á-
ÏÛ ÓÔÚËÏ‡Î¸ÌÓ„Ó ‚Ë·ÓÛ).

Ç ÚÂÏ¥Ì‡ı ÍÎ‡ÒË˜ÌÓª ÚÂÓ¥ª ‚Á‡πÏÓ‰¥ª ÍÛÎ¸ÚÛ
å¥ÎÚÓÌ‡ ¢Ó‰ÓÌ‡ ˆ¥ ÏÂı‡Ì¥ÁÏË ÓÔËÒÛ˛Ú¸Òfl Ú¸ÓÏ‡
ÏÓ‰ÂÎflÏË:

a) Ô¥‰ÔÓfl‰ÍÓ‚Û˛˜‡ ‡ÒËÏ¥Îflˆ¥fl (‡Ì„ÎÓÏÓ‰ÂÎ¸) –
ÓÁ˜ËÌÂÌÌfl Ï¥ÌÓËÚÌÓª „ÛÔË ‚ ‰ÓÏ¥ÌÛ˛˜¥È;

b) ‡Ï‡Î¸„‡ÏÌ‡ ‡ÒËÏ¥Îflˆ¥fl (ÏÓ‰ÂÎ¸ ÔÂÂÔÎ‡‚Îfl˛-
˜Ó„Ó ÚË„Îfl) – ÒÚ‚ÓÂÌÌfl Á „ÛÔ ¥ÁÌËı ÍÛÎ¸ÚÛ ÒÔ¥Î¸-
ÌÓÚË Á π‰ËÌÓ˛ ÍÛÎ¸ÚÛÓ˛, ̆ Ó ÌÂ Á‚Ó‰ËÚ¸Òfl ‰Ó ÊÓ‰-
ÌÓª ªª ÛÚ‚Ó˛˛˜Óª;

c) ÔÎ˛‡Î¥ÒÚË˜Ì‡ ÏÓ‰ÂÎ¸ – Á·ÂÂÊÂÌÌfl ¥‰ÂÌÚË˜-
ÌÓÒÚË ‚Ò¥ı ÒÔ¥Î¸ÌÓ ÔÓÊË‚‡˛˜Ëı „ÛÔ, ÚÓ·ÚÓ ‚¥‰ÒÛÚ-
Ì¥ÒÚ¸ ‡ÒËÏ¥Îflˆ¥ª.

ретроградним або ломити його як незгiдне з одноцiль-
ним характером Росiї (безцiльне i безглузде топтання
України, Польщi, Литви, Фiнляндiї i т. д.). Тiльки там, де
сей доктринерський автократизм стрiчав дiяльний, ор-
ганiзований, елементарний опiр, – у Польщi, в Фiнлян-
дiї, потроху в Литвi, – вiн нарештi виявляв склоннiсть
до концесiй, а бодай до якихось перетрактацiй. Док-
тринеровi, заслiпленому в своїх формулах, можуть за-
iмпонувати тiльки твердi факти, об якi вiн раз-другий
розiб’є собi голову.

Найменше такого опору знаходив собi автократич-
ний доктринаризм на Українi. Не тому лише, що укра-
їнське слово було сковане i закнебльоване, а головно
тому, що велика часть свiтлих українцiв, вихована в тих
самих iдеях автократичного доктринерства, й сама iг-
норувала свiй український партикуляризм, у душi сти-
далася його, в душi признавала себе gente Ukraini,
natione Russi [pа походженням українцем руської нацiї
(Î‡Ú.)], в душi ж явно дорожила й дорожить фантомом
«великої, неподiльної Росiї».

Перед українською iнтелiгенцiєю вiдкриється тепер,
при свобiднiших формах життя в Росiї, величезна дiйо-
ва задача – витворити з величезної етнiчної маси ук-

раїнського народу українську нацiю, суцiльний культур-
ний органiзм, здiбний до самостiйного культурного й по-
лiтичного життя, вiдпорний на асимiляцiйну роботу iн-
ших нацiй, вiдки б вона не йшла, та при тiм податний на
присвоювання собi в якнайширшiй мiрi i в якнайшвид-
шiм темпi загальнолюдських культурних здобуткiв, без
яких сьогоднi жодна нацiя i жодна хоч i як сильна дер-
жава не може остоятися.

Величезнi трудностi тої задачi стануть Вам ясно пе-
ред очима, коли подумаєте про той стан, у якiм застає
Україну нова доба. Без власних шкiл i без виробленої
освiтньої традицiї, без перейнятого освiтнiми i народо-
любними думками духовенства, без популярного i ви-
щого письменства, яке могло би бодай на першiй гаря-
чiй порi заспокоювати всi духовi потреби величезної
маси, без преси, яка могла б ясно держати i система-
тично боронити стяг нацiональности та приложеної до
мiсцевих потреб, свобiдної культурної працi, без надiї
на сильну фалангу вповнi свiдомих i на висотi сучасної
освiти стоячих репрезентантiв у законодатних тiлах, i без
мiцної опори в масах народу та iнтелiгенцiї навiть для
тих немногих репрезентантiв, що забажають вповнi вiд-
повiсти своїй нацiональнiй i культурнiй задачi, наша Ук-

ІВАН ФРАНКО
ОДВЕРТИЙ ЛИСТ

ДО ГАЛИЦЬКОЇ
УКРАЇНСЬКОЇ

МОЛОДЕЖІ



177

h t t p : / / w w w . j i - m a g a z i n e . l v i v . u a  h t t p : / / w w w . j i - m a g a z i n e . l v i v . u a

á ÚÓ˜ÍË ÁÓÛ ¥Ì‰Ë‚¥‰‡ ‡ÒËÏ¥Îflˆ¥fl Á‡ ¢Ó‰ÓÌÓÏ –
Î¥Ì¥ÈÌËÈ ·¥ÔÓÎflÌËÈ ÔÓˆÂÒ, ̆ Ó ÔÓ˜ËÌ‡πÚ¸Òfl Á ÍÛÎ¸-
ÚÛÌÓª ‡ÒËÏ¥Îflˆ¥ª (‡ÍÛÎ¸ÚÛ‡ˆ¥ª) ¥ Á‡‚Â¯ÛπÚ¸Òfl ¥‰ÂÌ-
ÚËÙ¥Í‡ˆ¥ÈÌÓ˛ Ú‡ ̂ Ë‚¥Î¸ÌÓ˛ ‡ÒËÏ¥Îflˆ¥π˛. è¥ÁÌ¥¯¥ ‰ÓÒ-
Î¥‰ÊÂÌÌfl á‡Í‡ Ú‡ ÑÂ-ä‡‡·ÂÚflÌ‡ ÔÓÍ‡Á‡ÎË, ˘Ó
ÁÏ¥Ì‡ ÍÓ„ÂÚË‚ÌÓÒÚË ¥Ì‰Ë‚¥‰‡ Á ÔÂ‚¥ÒÌÓ˛ ÍÛÎ¸ÚÛÓ˛
¥ Ì‡·ÛÚÓ˛ ÌÓ‚Ó˛ π ÌÂÁ‡ÎÂÊÌËÏË ÔÓˆÂÒ‡ÏË. Ç Á‡-
ÎÂÊÌÓÒÚ¥ ‚¥‰ ¥ÌÚÂÌÒË‚ÌÓÒÚË ˆËı ÔÓˆÂÒ¥‚ ÓÁ¥ÁÌfl-
˛Ú¸ ˜ÓÚËË ÚËÔË ÙÓÏÛ‚‡ÌÌfl ‡ÍÛÎ¸ÚÛÓ‚‡ÌÓª/‡ÒË-
Ï¥Î¸Ó‚‡ÌÓª ÓÒÓ·ËÒÚÓÒÚË.

Ç ·‡„‡Ú¸Óı ‚ËÔ‡‰Í‡ı ·¥ÍÛÎ¸ÚÛ‡Î¸Ì‡ ÏÓ‰ÂÎ¸ Á‚Ó-
‰ËÚ¸Òfl ‰Ó ·¥ÔÓÎflÌÓª: Ï¥Ê ÔÓÎ˛Ò‡ÏË ̃ ¥ÚÍÓª ¥‰ÂÌÚËÙ¥-
Í‡ˆ¥ª Á Ó‰Ì¥πª ÍÛÎ¸ÚÛÓ˛ ¥ÒÌÛπ ¥ÌÚÂ‚‡Î, ‰Â ‰ÓÏ¥ÌÛ-

ÒÓˆ¥ÓÎÓ„¥˜ÌÓ„Ó ÓÔËÚÛ‚‡ÌÌfl ̆ Ó‰Ó Ì‡ÎÂÊÌÓÒÚË ‰Ó flÍÓ-
ªÒ¸ ÂÚÌ¥˜ÌÓª „ÛÔË ˜Ë ‚ÊË‚‡ÌÌfl ÔÂ‚ÌÓª (Ó‰Ì¥πª) ÏÓ‚Ë
flÍÓ ¥‰ÌÓª ̃ Ë ÓÁÏÓ‚ÌÓª. (èË ÔÓ‚Â‰ÂÌÓÏÛ ‚ 2000
Óˆ¥ ÓÔËÚÛ‚‡ÌÌ¥ ÔË ‚¥‰ÔÓ‚¥‰¥ Ì‡ Á‡Á‡ÔËÚ‡ÌÌfl ÔÓ
ÓÁÏÓ‚ÌÛ ÏÓ‚Û ÌÂÓ·ı¥‰ÌÓ ·ÛÎÓ Ì‡Á‚‡ÚË Ó‰ÌÛ ÏÓ‚Û
– 9% ÛÍ‡ªÌˆ¥‚ Ì‡Á‚‡ÎÓ ÓÁÏÓ‚ÌÓ˛ ÏÓ‚Ó˛ ÓÒ¥È-
Ò¸ÍÛ ¥ 91% – ÛÍ‡ªÌÒ¸ÍÛ; ÔË ÓÔËÚÛ‚‡ÌÌ¥ èñ «ÉÂÌÂ-
Á‡» 1997 ÓÍÛ ÏÓÊÌ‡ ·ÛÎÓ ‚Ë·‡ÚË Ó‰ÌÛ ˜Ë Í¥Î¸Í‡
ÏÓ‚ – ÓÒ¥ÈÒ¸ÍÓ˛ flÍ ÓÁÏÓ‚ÌÓ˛ ÏÓ‚Ó˛ ÔÓÒÎÛ„Û‚‡-
ÎÓÒfl 3% ÛÍ‡ªÌˆ¥‚-Î¸‚¥‚’flÌ, Ì‡ÚÓÏ¥ÒÚ¸ ‚ËÍÎ˛˜ÌÓ ÛÍ-
‡ªÌÒ¸ÍÓ˛ – 81%, ‚¥‰ÔÓ‚¥‰ÌÓ ÛÍ‡ªÌÒ¸ÍÓ˛ ¥ ÓÒ¥È-
Ò¸ÍÓ˛ – 16%; flÍ˘Ó ÁÌÂıÚÛ‚‡ÚË ¥ÁÌËˆÂ˛, ‚ËÍÎËÍ‡-
ÌÓ˛ ÚË¥˜ÌËÏ ¥ÌÚÂ‚‡ÎÓÏ ‚ ÓÔËÚÛ‚‡ÌÌflı Ï‡πÏÓ,
˘Ó Á ˆËı 16% Ì‡ Ó‰ÌÓÁÌ‡˜ÌÂ Á‡ÔËÚ‡ÌÌfl 38% Á‰Â-
ˆË‰ÛπÚ¸Òfl ‰Ó ÓÒ¥ÈÒ¸ÍÓª ÏÓ‚Ë, ‡ 62% – ‰Ó ÛÍ‡ªÌ-
Ò¸ÍÓª ÏÓ‚ÌÓª ¥‰ÂÌÚËÙ¥Í‡ˆ¥ª). ä¥Ï ÚÓ„Ó, ‚‡ÚÓ Á‡ÁÌ‡-
˜ËÚË, ˘Ó ÔÓˆÂÒ ‡ÒËÏ¥Îflˆ¥ª/‡ÍÛÎ¸ÚÛ‡ˆ¥ª ÔË ‰ÓÒ-
Ú‡ÚÌ¸Ó ‚ÂÎËÍËı ‚Ë·¥Í‡ı Ô‡ÍÚË˜ÌÓ ÌÂ ·Û‚‡π Ó‰ÌÓ-
Ì‡ÔflÏÎÂÌËÏ, Ó‰Ì‡Í Ô‡ÍÚË˜ÌÓ Á‡‚Ê‰Ë π ‡ÒËÏÂÚ-
Ë˜ÌËÏ Á ‰ÓÏ¥ÌÛ‚‡ÌÌflÏ Ó‰ÌÓ„Ó Á Ì‡ÔflÏÍ¥‚.

ëÂÂ‰ Ù‡ÍÚÓ¥‚, flÍ¥ ‚ÔÎË‚‡˛Ú¸ Ì‡ ¥ÌÚÂÌÒË‚Ì¥ÒÚ¸
‡ÒËÏ¥Îflˆ¥ª/‡ÍÛÎ¸ÚÛ‡ˆ¥ª ‰‚Óı ÔÂ‚ÌËı „ÛÔ ‰ÓÒÎ¥‰ÌË-
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ÒËÎ¸Ì‡ ÒÎ‡·Í‡

·¥ÍÛÎ¸ÚÛ‡Î¥Á‡ˆ¥fl ‡ÒËÏ¥Îflˆ¥fl
ÒÂÔ‡‡ˆ¥fl       Ï‡„¥Ì‡Î¥Á‡ˆ¥fl

Ì‡·ÛÚ‡Ì‡·ÛÚ‡Ì‡·ÛÚ‡Ì‡·ÛÚ‡Ì‡·ÛÚ‡
¥‰ÂÌÚË˜Ì¥ÒÚ¸¥‰ÂÌÚË˜Ì¥ÒÚ¸¥‰ÂÌÚË˜Ì¥ÒÚ¸¥‰ÂÌÚË˜Ì¥ÒÚ¸¥‰ÂÌÚË˜Ì¥ÒÚ¸

ÒËÎ¸Ì‡
ÒÎ‡·Í‡

раїна готова знов опинитися в ролi ковадла, на якому
рiзнi чужi молоти вибиватимуть свої мелодiї, або в ролi
крiлика, на якому рiзнi прихильники вiвiсекцiї будуть
доконувати своїх експериментiв.

От тут i стає перед нами, галичанами, а особливо
перед Вами, молодi приятелi, велика iсторична задача
– допомогти росiйськiй Українi в тяжких переломових
хвилях i потiм, у початках, у закладинах великої працi –
здвигнення нашої нацiональної будови в усiй її цiлости.
Перед Вами стоїть задача й обов’язок – вiддячитися
росiйськiй Українi за все те духове й матерiальне добро,
яке вона досi давала нам. Чи i наскiльки ми почуємося
до того обов’язку, чи i наскiльки совiсно, розумно, об-
думано вiзьмемося до його сповнювання, вiд того буде
залежати в дуже великiй мiрi наша будущина яко нацiї,
здiбної зайняти мiсце в хорi iнших культурних нацiй.

Досi я ждав i надiявся, що хтось ближчий Вам i авто-
ритетнiший для Вас забере голос у сiй справi, що наша
щоденна преса зверне на неї свою увагу, що пiдiймуть
її тi, що люблять видавати себе за батькiв i провiдникiв
народу. На жаль, я не дiждався сього. Значна часть тих
наших свiточiв, опанована театральним питанням, не
бачить поза ним свiта; iншi, що заховали собi в тiй справi

незалежнiсть суду i дивляться на неї критично, не ма-
ють чи сили, чи вiдваги пiднести свiй голос i вказати ясно
i виразно величнiсть теперiшньої хвилi i великий тра-
гiзм нашого положення в нiй i неминучу конечнiсть –
якнайшвидше, якнайосновнiше змiнити курс нашого
нацiонального корабля, настроїти всi нашi думки, пла-
ни, програми на iнший дiапазон. Ми мусимо навчитися
чути себе українцями – не галицькими, не буковинськи-
ми українцями, а українцями без офiцiальних кордонiв.
І се почуття не повинно у нас бути голою фразою, а
мусить вести за собою практичнi консеквенцiї. Ми по-
виннi – всi без виїмка – поперед усього пiзнати ту свою
Україну, всю в її етнографiчних межах, у її теперiшнiм
культурнiм станi, познайомитися з її природними засо-
бами та громадськими болячками i засвоїти собi те
знання твердо, до тої мiри, щоб ми болiли кождим її час-
тковим, локальним болем i радувалися кождим хоч i як
дрiбним та частковим її успiхом, а головно, щоб ми ро-
зумiли всi прояви її життя, щоб почували себе справдi,
практично частиною його.

Не забувайте, що ми досi в Галичинi жили з нацiо-
нального погляду крайнє ненормальним життям. Вели-
ка бiльшiсть нашої нацiї лежала безсильна, закнебльо-

‚‡ÌÌfl Ú¥πª ˜Ë ¥Ì¯Óª ÍÛÎ¸ÚÛË ÌÂ π ˜¥ÚÍÓ ‚Ë‡ÊÂÌÓ,
‡ÎÂ ÏÓÊÂ ·ÛÚË Óˆ¥ÌÂÌÓ ¥Ì‰Ë‚¥‰ÓÏ flÍÓ ÂÒÔÓÌ‰ÂÌ-
ÚÓÏ ÔË ‚¥‰ÔÓ‚¥‰¥ Ì‡ ˜¥ÚÍÂ Á‡ÔËÚ‡ÌÌfl ÔÂÂÔËÒÛ ˜Ë
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Í‡ÏË ‚¥‰ÁÌ‡˜‡˛Ú¸Òfl ÏÓ‚Ì‡ ¥ ÒÓˆ¥‡Î¸Ì‡ ‚Á‡πÏÓ‰¥fl
(˜‡ÒÚÓÚ‡ ¥ flÍ¥ÒÚ¸ ÍÓÌÚ‡ÍÚ¥‚), flÍ¥, Û Ò‚Ó˛ ̃ Â„Û, ‚ËÁÌ‡-
˜‡˛Ú¸Òfl ¥‚ÌÂÏ ÚÂËÚÓ¥‡Î¸ÌÓª ÒÂ∂Â∂‡ˆ¥ª ÔÂ‰ÒÚ‡‚-
ÌËÍ¥‚ ÂÚÌ¥˜ÌÓª „ÛÔË.

å‡ÚÂ¥‡ÎË ÒÓ‚πˆ¸ÍËı ÔÂÂÔËÒ¥‚, ‚ flÍËı ÔÓfl‰ ¥Á
Ì‡ˆ¥ÓÌ‡Î¸Ì¥ÒÚ˛ (Ù‡ÍÚË˜ÌÓ Á‡Í¥ÔÎÂÌÓ˛ ‚¥‰ ̃ ‡ÒÛ Á‡-
ÔËÒÛ ‚ Ô‡ÒÔÓÚ¥ flÍ Ì‡ˆ¥ÓÌ‡Î¸Ì¥ÒÚ¸ Ó‰ÌÓ„Ó Á ·‡Ú¸Í¥‚
Á‡ Ò‚¥‰ÓˆÚ‚ÓÏ ÔÓ Ì‡Ó‰ÊÂÌÌfl ‰ËÚËÌË) Ù¥ÍÒÛ‚‡Î‡Ò¸
¥‰Ì‡ ÏÓ‚‡ ÂÒÔÓÌ‰ÂÌÚ‡, ‰‡˛Ú¸ ‰Ó‚ÓÎ¥ ·‡„‡ÚËÈ
Ï‡ÚÂ¥‡Î ‰Îfl ‚Ëfl‚ÎÂÌÌfl ÔÂ‚ÌËı Í¥Î¸Í¥ÒÌËı ı‡‡ÍÚÂ-
ËÒÚËÍ ÏÓ‚ÌÓ-‡ÒËÏ¥Îflˆ¥ÈÌËı ÔÓˆÂÒ¥‚ ‰Îfl ¥ÁÌËı Ô‡
ÓÒ¥ÈÒ¸ÍÓª ÏÓ‚Ë Á ÏÓ‚‡ÏË ÍÓ¥ÌÌËı Ì‡Ó‰¥‚ ÒÓ˛Á-
ÌËı ÂÒÔÛ·Î¥Í. ìÁ‡„‡Î¸Ì˛˛˜Ë ‡Ì‡Î¥Á ˆ¸Ó„Ó Ï‡ÚÂ¥-
‡ÎÛ, ÏÓÊÌ‡ ÍÓÌÒÚ‡ÌÚÛ‚‡ÌÚË, ˘Ó ¥‚ÂÌ¸ ‡ÒËÏ¥Îflˆ¥È-
ÌËı ÔÓˆÂÒ¥‚ Ì‡ ÔÂ‚Ì¥È ÚÂËÚÓ¥ª Á‡ÎÂÊËÚ¸ ‚¥‰ Í¥Î¸-
Í¥ÒÌÓ„Ó ÒÔ¥‚‚¥‰ÌÓ¯ÂÌÌfl ‡ÒËÏ¥Î˛˛˜Ó„Ó Ú‡ ‡ÒËÏ¥Î¸Ó-
‚‡ÌÓ„Ó Ì‡ÒÂÎÂÌÌfl, ¥‚Ìfl ÏÓ‚ÌÓ-ÍÛÎ¸ÚÛ‡Î¸ÌÓª ·ÎËÁ¸-
ÍÓÒÚË ‡ÒËÏ¥Î˛˛˜Óª Ú‡ ‡ÒËÏ¥Î¸Ó‚‡ÌÓª Ì‡ˆ¥È Ú‡ ¥-
‚ÂÌ¸ Á‡‡Ì„‡ÊÓ‚‡ÌÓÒÚË ‚ ÚÂËÚÓ¥‡Î¸ÌÛ ÒÓˆ¥‡Î¸ÌÓ-
ÍÛÎ¸ÚÛ‡Î¸ÌÛ ÍÓÏÛÌ¥Í‡ˆ¥˛ ‚ ÔÓ¥‚ÌflÌÌ¥ Á ‚ÔÎË‚‡ÏË
ÂÍÒÚ‡ÚÂËÚÓ¥‡Î¸ÌËı ̃ ËÌÌËÍ¥‚ (ÂÍÒÔÓÌÂÌˆ¥ÈÌ‡ ÔË-
Ó‰‡ ̂ ¥πª Á‡ÎÂÊÌÓÒÚË ÏÓÊÂ ÍÓ¥ÌËÚËÒfl ‚ Á‡ÍÓÌ¥ ÇÂ- êÓÒ¥ÈÒ¸ÍÓÏÓ‚Ì‡ ‡ÒËÏ¥Îflˆ¥fl ÛÍ‡ªÌˆ¥‚.

вана, а ми, маленька частина, мали свободу рухiв i сло-
ва. І нам iнодi здавалося, що ми – вся українська нацiя,
що ми її чiльнi ряди, її репрезентанти перед свiтом. Те-
пер, коли на росiйськiй Українi не сьогоднi то завтра
повстануть десятки таких центрiв, якими тепер явля-
ються Львiв та Чернiвцi, ся наша передова роля скiн-
чилася. Ми мусимо почувати себе не пiонерами, але
рядовими в великiм рядi i не смiємо своїх дрiбних, ло-
кальних справ виставляти як справи всенароднi, своїх
дрiбних персональних амбiцiй висувати на першу лiнiю
загального iнтересу.

Тепер навiть нашi основнi нацiональнi питання, хоч
довго ще не зiйдуть iз денного порядку, мусять пiдпас-
ти значнiй перемiнi фронтiв. Нам треба ясно зрозумiти
i вiдчути i мати на тямцi, що польсько-українське пи-
тання не буде вiдтепер рiшатися у Львовi, але обхопить
бойову лiнiю безмiрно ширшу i кождий його етап буде
рiшатися i у Львовi, i в Чернiвцях, i в Кам’янцi-Подiль-
ськiм, i в Житомирi, i в Києвi. Так само наша галицька та
буковинська боротьба з москвофiльством вiдтепер
мусить виглядати зовсiм iнакше, бо й її терен розши-
риться безмiрно, а її змiст поглибиться вiдповiдно до
того, як вона розростеться до розмiрiв боротьби все-

українського нацiонального почуття з винародовляючи-
ми претензiями «державної» великоруської нацiї. І нашi
вiдносини до жидiв мусять улягти значнiй перемiнi, коли
нашiй нацiї прийдеться «автономно» гоїти гнилi рани,
заданi їй московським чиновництвом через цiловiкове
нагромаджування жидiв на нашiй територiї при помочi
т[ак] зв[аної] «черти осiдлостi» та через варварськi та
нелюдськi експерименти урядового аранжування анти-
жидiвських розрухiв, щоб ними вiдводити вiд себе ви-
бухи народної розпуки та обурення.

І всi, всi нашi нацiональнi та громадськi питання му-
сять улягти основнiй перемiнi, коли впадуть дотеперiш-
нi китайськi стiни, якi дiлять нас вiд України. (Наша лiте-
ратура i преса мусить перейти на вищий рiвень, коли
не захоче гинути в конкуренцiї з тим типом лiтератури i
преси, що виробився в Росiї, невважаючи на цензур-
ний тиск, а може, власне завдяки йому). Тiснiшi, частi-
шi, ближчi зносини з закордоновими українцями мусять
виробити у нас ширший, свобiднiший свiтогляд, щирiшi
i свобiднiшi товариськi форми, як тi, що виробилися у
нас пiд шляхетсько-польськими або буршiвсько-нiмець-
кими впливами. Наш голосний, фразеологiчний та в
бiльшiй частинi нещирий, бо дiлами не попертий патрi-

ІВАН ФРАНКО
ОДВЕРТИЙ ЛИСТ
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·Â‡-îÂıÌÂ‡ ÔÓ ÎÓ„‡ËÙÏ¥˜ÌÛ Á‡ÎÂÊÌ¥ÒÚ¸ Ï¥Ê
ÒËÎÓ˛ ‚¥‰˜ÛÚÚfl Ú‡ ¥ÌÚÂÌÒË‚Ì¥ÒÚ˛ ÔÓ‰‡ÁÌËÍ‡, ̆ Ó ÈÓ„Ó
‚ËÍÎËÍ‡π – ‚ ‰‡ÌÓÏÛ ‚ËÔ‡‰ÍÛ ı‡‡ÍÚÂËÒÚËÍÓ˛ Ú‡-
ÍÓ„Ó ÔÓ‰‡ÁÌËÍ‡ ‚ËÒÚÛÔ‡π ̃ ‡ÒÚÓÚ‡ ÍÓÌÚ‡ÍÚ¥‚ Á ÏÓ‚-
ˆflÏË ¥ÁÌËÏË ÏÓ‚‡ÏË):

Y= a.....xb,
‰Â   Y – ‚¥‰ÌÓ¯ÂÌÌfl ÌÓÒ¥ª‚ ‡ÒËÏ¥Î¸Ó‚‡ÌÓª ÏÓ‚Ë

‰Ó ÌÓÒ¥ª‚ ‡ÒËÏ¥Î˛˛˜Óª ÏÓ‚Ë Û ‡ÒËÏ¥Î¸Ó‚‡Ì¥È Ì‡ˆ¥ª;
x – ‚¥‰ÌÓ¯ÂÌÌfl ÌÓÒ¥ª‚ ‡ÒËÏ¥Î¸Ó‚‡ÌÓª ÏÓ‚Ë ‰Ó

ÌÓÒ¥ª‚ ‡ÒËÏ¥Î˛˛˜Óª ÏÓ‚Ë Û ‚Ò¸ÓÏÛ Ì‡ÒÂÎÂÌÌ¥;
a – ÍÓÂÙ¥ˆ¥ÂÌÚ, ˘Ó ‚¥‰Ó·‡Ê‡π ¥‚ÂÌ¸ ÏÓ‚ÌÓ-

ÍÛÎ¸ÚÛ‡Î¸ÌÓª ·ÎËÁ¸ÍÓÒÚË ‡ÒËÏ¥Î˛˛˜Óª Ú‡ ‡ÒËÏ¥Î¸Ó-
‚‡ÌÓª Ì‡ˆ¥È (Á¥ ÁÓÒÚ‡ÌÌflÏ ·ÎËÁ¸ÍÓÒÚË ÍÓÂÙ¥ˆ¥ÂÌÚ
Á·¥Î¸¯ÛπÚ¸Òfl);

b – ÍÓÂÙ¥ˆ¥ÂÌÚ, ˘Ó ‚¥‰Ó·‡Ê‡π ‚ÔÎË‚ ÚÂËÚÓ¥-
‡Î¸ÌÓª ÒÔ¥Î¸ÌÓÚË Ì‡ ‡ÒËÏ¥Îflˆ¥ÈÌ¥ ÔÓˆÂÒË (Á¥ ÁÓÒ-
Ú‡ÌÌflÏ ‚ÔÎË‚Û ÍÓÂÙ¥ˆ¥ÂÌÚ Á·¥Î¸¯ÛπÚ¸Òfl), flÍËÈ ‚ËÁ-
Ì‡˜‡πÚ¸Òfl ÁÓ‚Ì¥¯Ì¥Ï ˘Ó‰Ó ÚÂËÚÓ¥ª ÒÚ‡ÚÛÒÓÏ ‡ÒË-
Ï¥Î¸Ó‚‡ÌÓª ÏÓ‚Ë/Ì‡ˆ¥ª.

åÂÚÓ˛ ‰‡ÌÓª Ó·ÓÚË π ‰ÓÒÎ¥‰ÊÂÌÌfl ÔÓˆÂÒ¥‚
„ÓÏÂ„ÂÌ¥Á‡ˆ¥ª Ú‡ „ÂÚÂÓ„ÂÌ¥Á‡ˆ¥ª Ì‡ÒÂÎÂÌÌfl ã¸‚Ó‚‡,
‚ËıÓ‰fl˜Ë Á ‰‡ÌËı ÓÔËÚÛ‚‡Ì¸, ÔÓ‚Â‰ÂÌËı ßÌÒÚËÚÛ-ìÍ‡ªÌÓÏÓ‚Ì‡ ‡ÒËÏ¥Îflˆ¥fl ÓÒ¥flÌ.
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отизм мусить уступити мiсце поважному, мовчазному,
але глибоко вiдчутому народолюбству, що виявляє себе
не словами, а працею. Наша масова iнерцiя, що прий-
має безкритично слова тих, якi сим чи iншим припад-
ком були поставленi «на чоло народу», стали послами,
професорами, головами товариств i т. i., мусить усту-
пити мiсце живiй, критичнiй працi думок i готовностi –
все i всюди подати й свiй голос у загальнiй справi, ви-
конувати дiяльно, на власне ризико, але з повною свi-
домiстю своє горожанське право. Наша аж до границь
безхарактерности посунена толеранцiя хиб та слабос-
тей наших ближнiх, навiть тодi, коли вони зi сфери при-
ватних вiдносин переходять у сферу товариської та гро-
мадської дiяльности, мусить уступити мiсце живiшому
моральному почуттю i енергiчнiшiй реакцiї против уся-
кої моральної гнилизни, що грозила б розпаношитися
в наших товариських вiдносинах. Інакше, мої дорогi
приятелi, ми тут, у Галичинi та Буковинi, замiсть духово-
го центру України зробимося гнилим i смердючим бо-
ляком, який з обридження оминатиме кождий свiдомий
українець, що заховав iще живе почуття самоповаги.

Отеє моральне переродження, яке вповнi докона-
ється, певно, не швидко, аж наслiдком працi поколiнь,

та до якого iмпульс кождий iз нас повинен дати сам собi
власною постановою, буде першою умовою можностi
тiснiшого, дружного i продуктивного спiвдiлання нашо-
го з закордоновими українцями. Якби Ви знали, мої
молодi приятелi, скiльки зневiри, розчарувань та знео-
хоти нагромадили дотеперiшнi зносини галичан та бу-
ковинцiв iз Україною, скiльки сорому та прикрости ро-
били не раз українцям нашi «нацiональнi», а властиво
мiсцевi хиби – неточнiсть, балакучiсть та пустомельство,
брак характерности, iндеферентнiсть та моральна гру-
бошкiрнiсть, байдужнiсть до важних загальних справ, а
завзятiсть у дрiбницях, пуста амбiтнiсть та брак самок-
ритики, парадування европейськими формами при
основнiй малоосвiтности та некультурности, якби Ви
знали i вiдчували се так, як сього вимагає теперiшня
хвиля, то я не сумнiваюся, що в серцi кождого з Вас
знайшлась би моральна сила, щоб сказати собi i по-
класти Ганнiбалову присягу: вiднинi доложу всякого зу-
силля, щоб увiльнитися вiд тих хиб, поводитися краще,
працювати пильнiше над собою.

Та все те кажу лише для Вас, особливо для тих, хто
захоче мати зносини з українцями, щоб охоронити його
i тих, iз ким вiн буде мати зносини, вiд прикрих розча-
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рувань. А головна рiч у тiм, чим можемо ми, галичани й
буковинцi, в разi свобiднiших вiдносин у Росiї, допомог-
ти Українi. На капiтали ми не багатi, та й не капiталiв
потребуватимуть вiд нас українцi. Так само дурять себе
тi галичани та буковинцi, якi вже тепер облизуються,
надiючися, що свобода в Росiї створить їм дорогу до
роблення iнтересiв, до корисних посад та сутих доходiв
без працi. Певна рiч, у порiвняннi до нашої заробкової
мiзерiї росiйськi вiдносини не одному можуть видатися
блискучими, але не треба забувати, що на легкi заробiт-
ки та на маснi посади всюди конкурентiв багато, а спе-
цiально Росiя багата на таких «ташкентцiв», iз якими на-
шi кандидати не легко витримають конкуренцiю. Та й
не «ташкентцiв», не аферистiв, не спекулянтiв на легкий
хлiб потребує вiд нас Україна, i коли ми нiчого iншого,
лiпшого не зумiємо дати їй, тодi сором i ганьба нам!

Не заiмпонуємо ми українцям i своєю iнтелiгенцiєю,
своїм рiвнем теоретичної освiти. Лиха доля змусила нас
виростати i вчитися в краю, де завдяки шляхетському
режимовi наука вважається небезпечним оружжям,
якого не слiд давати в руки суспiльности, де шкiльне
навчання в самiм зародi затруєне конфесiйними, полi-
тичними та нацiональними пересудами, де свобiдна

ІВАН ФРАНКО
ОДВЕРТИЙ ЛИСТ

ДО ГАЛИЦЬКОЇ
УКРАЇНСЬКОЇ

МОЛОДЕЖІ

критика виелiмiнувана з виховання, де панує т[ак]
зв[ане] Brotstudium, навчання для хлiба, для кар’єри,
навчання, тiсне та далеке вiд тої широкої гуманности,
що лежить в основi захiдноевропейського, а подекуди
навiть росiйського вищого шкiльництва. Отже, й тут не
багато чим можемо стати в пригодi українцям. Щонай-
бiльше хiба яко вчителi язикiв – нiмецького, польсько-
го, потроху класичних, бо наука язикiв у наших школах
трактується справдi лiпше, як у росiйських. [...]

Та проте є у нас дещо таке, що може стати в пригодi
українцям у Росiї. Маю на думцi той практичний смисл,
привичку бiльше додивлятися до конкретних фактiв, як
до теорiй, i бiльше вироблену привичку до публiчного
життя, до органiзацiй i парламентаризму. Надто довго-
лiтня боротьба за нацiональнi права виробила у нас
певну традицiю i немалий засiб досвiду в таких спра-
вах, що все може дуже пригодитися тепер, коли й ро-
сiйську Україну жде перспектива проходити ту саму шко-
лу помiж двома огнями – польським i московським.
Правда, i тi добрi прикмети в душнiй галицькiй атмос-
ферi дуже часто переходять на хиби, на тiсноворiсть,
боязливiсть, байдужнiсть до всяких смiлих поривiв i зас-
корузлiсть у своїм тiснiм кружку, та тут уже певно нове
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ÖÚÌ¥˜Ì‡ ÒÚÛÍÚÛ‡ Ì‡ÒÂÎÂÌÌfl ã¸‚Ó‚‡ ‚ 1869-2001 .

ОРЕСТ ДРУЛЬ
АСИМІЛЯЦІЙНІ ТА
АКУЛЬТУРАЦІЙНІ
ПРОЦЕСИ
У ЛЬВОВІ

iсторичне життя в ширших межах само собою швидко
здужає усунути тi хиби.

Я бажаю тiльки одного – звернути Вашу увагу, моло-
дi приятелi, звернути увагу всеї суспiльности на ту ве-
лику iсторичну хвилю, якої наближення чуємо всi. Нам
прийдеться змобiлiзувати всi свої сили, щоб задово-
лити потреби тої хвилi. Та поки ще вона не надiйшла, до
працi, молодi приятелi, до iнтенсивної, невсипущої працi
над собою самими! Здобувайте знання, теоретичне й
практичне, гартуйте свою волю, виробляйте себе на
серйозних, свiдомих i статочних мужiв, повних любови
до свого народу i здiбних виявляти ту любов не потока-
ми шумних фраз, а невтомною, тихою працею. Таких
мужiв потребує кожда нацiя i кожда iсторична доба, а
вдвоє сильнiше буде їх потребувати велика iсторична
доба, коли всiй нашiй Українi перший раз у її iсторичнiм
життi всмiхнеться хоч трохи повна горожанська i полi-
тична свобода.

Написаний у 1905 роцi з нагоди революцiї у Росiї текст впер-
ше опублiковано у «Лiтературно-Науковому Вiснику»; дру-
кується iз незначними скороченнями за: Франко І. Зiбран-
ня творiв у 50 томах. – Т. 45. – С. 401-409.
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ÚÓÏ ÓÁ‚ËÚÍÛ Ï¥ÒÚ‡ ‚ „Û‰Ì¥ 2000 ÓÍÛ Ú‡ îÓÌ‰ÓÏ
ÓÁ‚ËÚÍÛ ã¸‚¥‚˘ËÌË ‚ „Û‰Ì¥ 1997 ÓÍÛ Ú‡ ÂÁÛÎ¸-
Ú‡Ú¥‚ ÔÓ‚Â‰ÂÌËı Û ã¸‚Ó‚¥ ÔÂÂÔËÒ¥‚ Ì‡ÒÂÎÂÌÌfl. ÑÓÒ-
Î¥‰ÊÛ‚‡ÎËÒ¸ ‚¥‰Ï¥ÌÌÓÒÚ¥ ÒÓˆ¥ÓÍÛÎ¸ÚÛ‡Î¸ÌËı ı‡‡Í-
ÚÂËÒÚËÍ Ì‡Ó‰ÊÂÌËı Û ã¸‚Ó‚¥ Ú‡ ÔÓÁ‡ ÌËÏ ÏÂ¯-
Í‡Ìˆ¥‚ Ï¥ÒÚ‡ ¥ÁÌËı ÂÚÌ¥˜ÌÓ-ÍÓÌÙÂÒ¥ÈÌËı „ÛÔ ÏÂ¯-
Í‡Ìˆ¥‚ Ï¥ÒÚ‡ – ÚÓ·ÚÓ ‚ÔÎË‚ Ù‡ÍÚÛ ÛÍÓ¥ÌÂÌÓÒÚË Û
ã¸‚Ó‚¥ Á Ì‡Ó‰ÊÂÌÌfl Ì‡ ÁÏ¥ÌÛ ˆËı ı‡‡ÍÚÂËÒÚËÍ.

éÔËÚÛ‚‡ÌÌfl 2000 ÓÍÛ ÔÓÍ‡Á‡ÎÓ, ̆ Ó Á‡ Ï¥ÒˆÂÏ
Ì‡Ó‰ÊÂÌÌfl ‰ÓÓÒÎÂ Ì‡ÒÂÎÂÌÌfl ã¸‚Ó‚‡ Ï‡ÈÊÂ ÓÁ-
‰¥ÎËÎÓÒfl Ì‡ÔÓÎÓ‚ËÌÛ. Ç Ú‡·ÎËˆ¥ ÔÓ‰‡Ì¥ ̂ ¥ ÂÁÛÎ¸Ú‡-
ÚË Á‡ ¥ÁÌËÏË ‚¥ÍÓ‚ËÏË „ÛÔ‡ÏË; ÓÍÂÏÓ ‚Ë‰¥ÎÂÌÓ
˜‡ÒÚÍÛ Î¸‚¥‚’flÌ Û ‰Û„ÓÏÛ ÔÓÍÓÎ¥ÌÌ¥:

ÇÒ¸Ó„Ó  17-29  30-45  46-55/60  ÅiÎ¸¯Â 60
ÏÂ¯Í‡˛Ú¸ Û ã¸‚Ó‚i
‚i‰ Ì‡Ó‰ÊÂÌÌfl 56 77 63 41 19
Á ÌËı:
ïÚÓÒ¸ Á ·‡Ú¸Í¥‚
Ì‡Ó‰Ë‚Òfl Û ã¸‚Ó‚¥ 33 39 31 25 26

á‡Û‚‡ÊËÏÓ, ˘Ó Á ‚‡ıÛ‚‡ÌÌflÏ ÚÓ„Ó, ˘Ó ˜‡ÒÚÍ‡
ÏÂ¯Í‡Ìˆ¥‚ ã¸‚Ó‚‡ ‚¥ÍÓÏ ‰Ó 17 ÓÍ¥‚ ÒÍÎ‡‰‡Î‡ Û

2000 Óˆ¥ 20% ¥ ÒÂÂ‰ ÌËı ÚËı, ˘Ó ÔËÂÏ¥„Û‚‡ÎË
‰Ó ã¸‚Ó‚‡, ÏÂÌ¯Â 10%, ‚¥‰ÒÓÚÓÍ ÍÓ¥ÌÌËı Î¸‚¥‚’flÌ
ÒÍÎ‡‰‡ÚËÏÂ 63%. üÍ ·‡˜ËÏÓ, ¥Á ÁÏÂÌ¯ÂÌÌflÏ ‚¥ÍÛ
˜‡ÒÚÍ‡ ÛÓ‰ÊÂÌËı Î¸‚¥‚’flÌ ÁÓÒÚ‡π, ˘Ó ‚¥‰Ó·‡Ê‡π
Ô‡‰¥ÌÌfl Ï¥∂‡ˆ¥ÈÌÓ„Ó ÔËÓÒÚÛ Ì‡ÒÂÎÂÌÌfl ã¸‚Ó‚‡
Ô¥ÒÎfl Ô¥Í¥‚ Ô¥ÒÎfl‚ÓπÌÌËı Ú‡ 1960-ı ÓÍ¥‚.

á‡ ÓÚËÏ‡ÌËÏË ‰ÓÒÎ¥‰ÊÂÌÌflÏ ‰‡ÌËÏË ‚¥ÍÓ‚Ó„Ó
ÓÁÔÓ‰¥ÎÛ Ï¥Òˆfl Ì‡Ó‰ÊÂÌÌfl ÚÂÔÂ¥¯Ì¥ı Î¸‚¥‚’flÌ Ú‡
‚¥ÍÓ‚Óª ÒÚÛÍÚÛË Ì‡ÒÂÎÂÌÌfl ã¸‚Ó‚‡ Á‡ ‰‡ÌËÏË ÔÂ-
ÂÔËÒ¥‚ ÏÓÊÌ‡ ‚ËÁÌ‡˜ËÚË ÁÏ¥ÌÛ ˜‡ÒÚÍË ÍÓ¥ÌÌËı
Î¸‚¥‚’flÌ Û Ì‡ÒÂÎÂÌÌ¥ Ï¥ÒÚ‡ ‚ ÔÓ‚ÓπÌÌËÈ ÔÂ¥Ó‰ ¥ ÔÓ-
¥‚ÌflÚË ˆ˛ ‰ËÌ‡Ï¥ÍÛ Á ‰‡ÌËÏË ÔÂÂÔËÒ¥‚ Í¥Ìˆfl XIX –
ÔÂ¯Óª ÔÓÎÓ‚ËÌË ïï ÒÚÓÎ¥Ú¸.

á„¥‰ÌÓ Á ÓÔËÚÛ‚‡ÌÌflÏ Û ã¸‚Ó‚¥ Ì‡ ÔÓ˜‡ÚÓÍ 2001
ÓÍÛ ÔÓÊË‚‡ÎÓ: 85% ÛÍ‡ªÌˆ¥‚ Ú‡ 12% ÓÒ¥flÌ. Ç
ÒËÎÛ ÌÂÁÌ‡˜ÌÓª Í¥Î¸ÍÓÒÚË ÔÂ‰ÒÚ‡‚ÌËÍ¥‚ ¥Ì¯Ëı Ì‡ˆ¥-
ÓÌ‡Î¸ÌÓÒÚÂÈ ¥ Ó·ÏÂÊÂÌËı Ó·Òfl„¥‚ ÒÓˆ¥ÓÎÓ„¥˜ÌÓª ‚Ë-
·¥ÍË (‡, ÓÚÊÂ, ÌÂÏÓÊÎË‚ÓÒÚË ‰ÂÚ‡Î¸Ì¥¯Ó„Ó ‡Ì‡Î¥-
ÁÛ) ªıÌfl ÂÚÌ¥˜Ì‡ ÔËÌ‡ÎÂÊÌ¥ÒÚ¸ ÌÂ Ù¥ÍÒÛ‚‡Î‡Ò¸.

ëÂÂ‰ ÂÒÔÓÌ‰ÂÌÚ¥‚, ÛÓ‰ÊÂÌËı Û ã¸‚Ó‚¥, ˜‡ÒÚ-
Í‡ ÓÒ¥flÌ ‰Â˘Ó ‚Ë˘‡ – 15% (˜‡ÒÚÍ‡ ÛÍ‡ªÌˆ¥‚ –
82%), ˘Ó ÔÓflÒÌ˛πÚ¸Òfl ÚËÏ, ˘Ó ˜‡ÒÚÍ‡ ÓÒ¥flÌ Û Ì‡-

галичина і україна

М И Х А Й Л О Г Р У Ш Е В С Ь К И Й
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ÒÂÎÂÌÌ¥ ã¸‚Ó‚‡ ÔÓ˜ËÌ‡˛˜Ë Á ÒÂÂ‰ËÌË 50-ı ÓÍ¥‚
ÔÓÒÚ¥ÈÌÓ ÁÏÂÌ¯ÛπÚ¸Òfl.

èÂÂıÓ‰fl˜Ë ‰Ó ‡Ì‡Î¥ÁÛ ÏÓ‚ÌÓª ‡ÒËÏ¥Îflˆ¥ª, ‚‡Ê-
ÎË‚Ó Á‡ÁÌ‡˜ËÚË, ˘Ó ‚ ÔÓ‚Â‰ÂÌÓÏÛ ‰ÓÒÎ¥‰ÊÂÌÌ¥
Á‡ÔËÚ‡ÌÌfl ˘Ó‰Ó ÏÓ‚Ë ÙÓÏÛÎ˛‚‡ÎÓÒ¸ flÍ «åÓ‚‡
ÔË‚‡ÚÌÓ„Ó ÒÔ¥ÎÍÛ‚‡ÌÌfl», ‡ ÌÂ «ê¥‰Ì‡ ÏÓ‚‡», flÍ Á‚ËÍ-
ÎÓ ‚ÓÌÓ ÒÙÓÏÛÎ¸Ó‚‡ÌÓ ‚ ÔÂÂÔËÒ‡ı. í‡ÍÂ ÙÓÏÛ-
Î˛‚‡ÌÌfl ÔÓÌËÊÛπ ‡ÒËÏ¥Îflˆ¥ÈÌËÈ ·‡’π, ¥ ‚ÂÎË˜ËÌÛ
ˆ¸Ó„Ó ÁÌËÊÂÌÌfl ÏÓÊÌ‡ Óˆ¥ÌËÚË, ÔÓ¥‚Ì˛˛˜Ë ÂÁÛÎ¸-
Ú‡ÚË ‰‡ÌÓ„Ó ÓÔËÚÛ‚‡ÌÌfl ¥Á ÂÁÛÎ¸Ú‡Ú‡ÏË ÓÔËÚÛ‚‡Ì-
Ìfl Í¥Ìˆfl 1997 ÓÍÛ – ÚË ÓÍË ‰Îfl ‡ÒËÏ¥Îflˆ¥ÈÌËı
ÔÓˆÂÒ¥‚ ÌÂ π ÒÛÚÚπ‚ËÏ ÚÂÏ¥ÌÓÏ Ì‡‚¥Ú¸ ‚ ÛÏÓ‚‡ı
‰ËÌ‡Ï¥˜ÌËı ÒÛÒÔ¥Î¸ÌËı ÁÏ¥Ì Ò¸Ó„Ó‰ÂÌÌfl (‰‡Ì¥ ‚ Ú‡·-
ÎËˆ¥ Û ‚¥‰ÒÓÚÍ‡ı).

êÓÁÏ¥ÒÚË‚¯Ë Ì‡ „‡Ù¥ÍÛ Í¥Î¸Í¥ÒÌËı ı‡‡ÍÚÂËÒ-
ÚËÍ ÓÒ¥ÈÒ¸ÍÓÏÓ‚ÌÓª ‡ÒËÏ¥Îflˆ¥ª ÛÍ‡ªÌˆ¥‚ Á‡ ÔÂÂÔË-
ÒÓÏ 1989 ÓÍÛ ‰‡Ì¥, ÓÚËÏ‡Ì¥ ‚ ÂÁÛÎ¸Ú‡Ú¥ Î¸‚¥‚Ò¸ÍÓ-
„Ó ÓÔËÚÛ‚‡ÌÌfl 1997 ÓÍÛ ‰Îfl ÛÍ‡ªÌˆ¥‚ ‚ ˆ¥ÎÓÏÛ Ú‡
‰Îfl ÛÍ‡ªÌˆ¥‚-‚¥ÌËı ìèñ äè, ÔÓ·‡˜ËÏÓ, ˘Ó ÔÂ-
¯‡ ÚÓ˜Í‡ Îfl„‡π ‚ ÒÏÛ„Û ÓÁÍË‰Û ‰‡ÌËı ÔÂÂÔËÒÛ
1989 ÓÍÛ ‰Îfl ÛÍ‡ªÌˆ¥‚ Ó·Î‡ÒÚÂÈ Ú‡ ‡ÈÓÌ¥‚ É‡ÎË-
˜ËÌË, ‰Û„‡ Ê ÚÓ˜Í‡ – ‚ ÒÏÛ„Û ÓÁÍË‰Û ‰‡ÌËı Òı¥‰-

2000 ¥Í:
«åÓ‚‡ ÔË‚‡ÚÌÓ„Ó

ÒÔ¥ÎÍÛ‚‡ÌÌfl –
ÓÒ¥ÈÒ¸Í‡ÓÒ¥ÈÒ¸Í‡ÓÒ¥ÈÒ¸Í‡ÓÒ¥ÈÒ¸Í‡ÓÒ¥ÈÒ¸Í‡»

1997 ¥Í:
«ê¥‰Ì‡ ÏÓ‚‡ –

ÓÒ¥ÈÒ¸Í‡ÓÒ¥ÈÒ¸Í‡ÓÒ¥ÈÒ¸Í‡ÓÒ¥ÈÒ¸Í‡ÓÒ¥ÈÒ¸Í‡»

1989 ¥Í
(ÔÂÂÔËÒ):

«ê¥‰Ì‡ ÏÓ‚‡ –
ÓÒ¥ÈÒ¸Í‡ÓÒ¥ÈÒ¸Í‡ÓÒ¥ÈÒ¸Í‡ÓÒ¥ÈÒ¸Í‡ÓÒ¥ÈÒ¸Í‡»

1979 ¥Í
(ÔÂÂÔËÒ):

«ê¥‰Ì‡ ÏÓ‚‡
–ÓÒ¥ÈÒ¸Í‡ÓÒ¥ÈÒ¸Í‡ÓÒ¥ÈÒ¸Í‡ÓÒ¥ÈÒ¸Í‡ÓÒ¥ÈÒ¸Í‡»

1970 ¥Í
(ÔÂÂÔËÒ):

«ê¥‰Ì‡ ÏÓ‚‡ –
ÓÒ¥ÈÒ¸Í‡ÓÒ¥ÈÒ¸Í‡ÓÒ¥ÈÒ¸Í‡ÓÒ¥ÈÒ¸Í‡ÓÒ¥ÈÒ¸Í‡»

2000 ¥Í:
«åÓ‚‡ ÔË‚‡ÚÌÓ„Ó

ÒÔ¥ÎÍÛ‚‡ÌÌfl –
ÓÒ¥ÈÒ¸Í‡ÓÒ¥ÈÒ¸Í‡ÓÒ¥ÈÒ¸Í‡ÓÒ¥ÈÒ¸Í‡ÓÒ¥ÈÒ¸Í‡»

1997 ¥Í:
«ê¥‰Ì‡ ÏÓ‚‡ –

ÓÒ¥ÈÒ¸Í‡ÓÒ¥ÈÒ¸Í‡ÓÒ¥ÈÒ¸Í‡ÓÒ¥ÈÒ¸Í‡ÓÒ¥ÈÒ¸Í‡»

1989 ¥Í
(ÔÂÂÔËÒ):

«ê¥‰Ì‡ ÏÓ‚‡ –
ÓÒ¥ÈÒ¸Í‡ÓÒ¥ÈÒ¸Í‡ÓÒ¥ÈÒ¸Í‡ÓÒ¥ÈÒ¸Í‡ÓÒ¥ÈÒ¸Í‡»

1979 ¥Í
(ÔÂÂÔËÒ):

«ê¥‰Ì‡ ÏÓ‚‡
–ÓÒ¥ÈÒ¸Í‡ÓÒ¥ÈÒ¸Í‡ÓÒ¥ÈÒ¸Í‡ÓÒ¥ÈÒ¸Í‡ÓÒ¥ÈÒ¸Í‡»

1970 ¥Í
(ÔÂÂÔËÒ):

«ê¥‰Ì‡ ÏÓ‚‡ –
ÓÒ¥ÈÒ¸Í‡ÓÒ¥ÈÒ¸Í‡ÓÒ¥ÈÒ¸Í‡ÓÒ¥ÈÒ¸Í‡ÓÒ¥ÈÒ¸Í‡»

Î¸‚¥‚’flÌË
‚ ˆ¥ÎÓÏÛ      79             81,5        77,2     71,3 65,2
ÓÒ¥flÌË      10             6,9        2,0       1,3            1,1
‚ Ú.˜.
Ì‡Ó‰ÊÂÌ¥
ÔÓÁ‡
ã¸‚Ó‚ÓÏ        5             0,0
Ì‡Ó‰ÊÂÌ¥
Û ã¸‚Ó‚¥        9            19,2

Î¸‚¥‚’flÌË
‚ ˆ¥ÎÓÏÛ         20            16,7      19,9          25,7 31,1
ÛÍ‡ªÌˆ¥
‚ ˆ¥ÎÓÏÛ          9              4,2       3,1          3,1 6,1
‚ Ú.˜.
‚¥Ì¥ ìÉäñ       1              0,0
‚¥Ì¥ ìèñ äè  16              5,3
‚¥Ì¥ ìÄèñ     15
ÌÂ‚ËÁÌ‡˜ÂÌ‡
ÍÓÌÙÂÒ¥fl          22

ОРЕСТ ДРУЛЬ
АСИМІЛЯЦІЙНІ ТА
АКУЛЬТУРАЦІЙНІ
ПРОЦЕСИ
У ЛЬВОВІ

ñ¥ÎËÈ ¥Í fl‰ „ÓÎÓÒÌËı ¥ ‚ÂÎËÍËı ÔÓ‰¥È ÔËÍÓ‚Û‚‡‚ ‰Ó
ÒÂ·Â, ‡ÁÓÏ Á Û‚‡„Ó˛ ¥Ì¯Ëı Ì‡Ó‰¥‚ ¥ Í‡ª‚, Û‚‡„Û Ì‡¯Óª
ÒÛÒÔ¥Î¸ÌÓÒÚË, flÍ‡ ‚¥‰ ÚËı ÔÓ‰¥È ˜ÂÍ‡Î‡ ¥¯Û˜Ëı ÁÏ¥Ì ‚ ÚflÊ-
Í¥Ï ÔÓÎÓÊÂÌÌ¥ Ì‡¯Ó„Ó Ì‡Ó‰Û – flÍ Â‚ÓÎ˛ˆ¥fl ‚ êÓÒ¥ª, ÍÓÌ-
ÒÚËÚÛˆ¥ÈÌ‡ Â‡ È ªª ‰‡Î¸¯¥ ‡‚‡ÌÚ˛Ë Ú‡ ‚Ë·Ó˜‡ ÂÙÓÏ‡
‚ Ä‚ÒÚ¥ª, ‚¥‰ ÍÓÚÓª Ú‡ÍÓÊ Ì‡‰¥flÎËÒfl Ú‡Í ·‡„‡ÚÓ ‚ É‡ÎË˜Ë-
Ì¥, ÔÓÍË Ò¥ Ì‡‰¥ª ÌÂ Á‡Í¥Ì˜ËÎËÒfl ‚ËÎÛ˜ÂÌÌflÏ ÛÍ‡ªÌÒ¸ÍÓ„Ó
Ì‡Ó‰Û Á ÛÒ¥ı ‰Ó·Ó‰¥ÈÌËı ‚ÔÎË‚¥‚ ÌÓ‚Ëı ÔÓfl‰Í¥‚ ¥ ‚¥‰‰‡Ì-
ÌflÏ Ì‡ Î‡ÒÍÛ ‰‡‚Ì¥¯Ëı ı‡Áflª‚ Í‡˛. ÄÎÂ ÒÂÂ‰ ÚËı ÔÓ‰¥È
ÔÂÂıÓ‰ËÎË ¥ ÔÂÂıÓ‰flÚ¸, Ï‡ÎÓ ‡·Ó È ÁÓ‚Ò¥Ï ÌÂ ÔËÚfl„Û˛-
˜Ë Û‚‡„Û ¯Ë¯Ëı ÍÛ„¥‚, ÏÂÌ¯Â Á‡Ï¥ÚÌ¥, ‡ÎÂ ‰ÛÊÂ ‚‡ÊÌ¥ È
·‡„‡Ú¥ ‰‡ÎÂÍÓÒfl„ÎËÏË Ì‡ÒÎ¥‰Í‡ÏË ‚ÌÛÚ¥¯Ì¥ ÔÂÂÏ¥ÌË ‚ ‚¥‰-
ÌÓÒËÌ‡ı ¥ÁÌËı ˜‡ÒÚËÌ ÛÍ‡ªÌÒ¸ÍÓª ÁÂÏÎ¥, ‚ ÓÁÏ¥˘ÂÌÌ¥ ¥ Û„-
ÛÔÓ‚‡ÌÌ¥ Ì‡¯Ëı Ì‡ˆ¥ÓÌ‡Î¸ÌËı ¥ ÍÛÎ Ú̧ÛÌËı ÒËÎ, ‚ Ì‡Ôfl-
Ï‡ı ÒÛÒÔ¥Î¸ÌÓª ÂÌÂ„¥ª. ç‡ ‰ÂflÍËı ÒÚÓÓÌ‡ı Ò¸Ó„Ó ÔÓˆÂÒÛ,
˘Ó ·ÂÁÔÓÒÂÂ‰Ì¸Ó ‰ÓÚËÍ‡π É‡ÎË˜ËÌË È ªª ‚¥‰ÌÓÒËÌ ‰Ó Ó-
Ò¥ÈÒ¸ÍÓª ìÍ‡ªÌË, ıÓ˜Û fl ÒËÏ ‡ÁÓÏ ÒÔËÌËÚË Û‚‡„Û ˜ËÚ‡˜¥‚.

á‡ ÓÒÚ‡ÌÌ¥ı ‰‚‡‰ˆflÚ¸ ‡·Ó ‰‚‡‰ˆflÚ¸ Ô’flÚ¸ Î¥Ú ÒÛÒÔ¥Î¸-
Ì¥ÒÚ¸ „‡ÎËˆ¸Í‡ ÔË‚ËÍÎ‡ ·‡˜ËÚË È Ûfl‚ÎflÚË ÒÓ·¥ É‡ÎË˜ËÌÛ
flÍ ‰ÛıÓ‚ÌËÈ ¥ ÍÛÎ Ú̧ÛÌËÈ ˆÂÌÚ ÛÍ‡ªÌÒ¸ÍÓª ÁÂÏÎ¥, flÍ ÚÛ

‰ÛıÓ‚ÌÛ Ù‡·ËÍÛ, ‰Â ‚ËÍÓ‚ÛπÚ¸Òfl ÛÍ‡ªÌÒ¸Í‡ ÍÛÎ Ú̧Û‡ ‰Îfl
ˆ¥ÎÓª ÒÓ·ÓÌÓª ìÍ‡ªÌË. ÇÓÌ‡ ÔË‚ËÍÎ‡ ·‡˜ËÚË Û˜‡ÒÚ¸ ÛÍ-
‡ªÌÒ¸ÍËı ÔËÒ¸ÏÂÌÌËÍ¥‚ ‚ „‡ÎËˆ¸ÍËı ‚Ë‰‡ÌÌflı. èË‚ËÍÎ‡
‰Ó ÚÓ„Ó, ̆ Ó ÛÍ‡ªÌˆ¥ ¥ÌÚÂÂÒÛ‚‡ÎËÒfl ªª ÔÓÎ¥ÚË˜ÌËÏ ¥ ÒÛÒÔ¥Î¸-
ÌËÏ ÊËÚÚflÏ, ‰Ë‚ËÎËÒfl flÍ Ì‡ Ò‚Óª Ì‡ ªª Ì‡ˆ¥ÓÌ‡Î¸Ì¥ ¥ÌÒÚËÚÛ-
ˆ¥ª Ú‡ ÒÚ‡‡ÎËÒfl ÔÓÏ‡„‡ÚË ªÏ ÏÓ‡Î¸ÌÓ ¥ Ï‡ÚÂ¥‡Î¸ÌÓ. èË-
‚ËÍÎ‡ ‰Ó ÚÓ„Ó ÔÓ‚‡Ê‡ÌÌfl È ÔÓ·ÓÊÌÓª Á‡‚ËÒÚË, Á flÍËÏË ÛÍ-
‡ªÌˆ¥ ‰Ë‚ËÎËÒfl È Ì‡ Ú¥ ÌÂ‚ÂÎË˜Í¥ Á‰Ó·ÛÚÍË Ì‡ˆ¥ÓÌ‡Î¸ÌÓª
ÍÛÎ Ú̧ÛË, Ì‡Ó‰ÌÓ„Ó ÓÒ‚¥‰ÓÏÎÂÌÌfl, flÍ¥ ·ÛÎË ÓÒfl„ÌÂÌ¥ Ì‡
„‡ÎËˆ¸Í¥Ï ∂ÛÌÚ¥, È Ûfl‚ÎflÎË ÒÂ·Â ÌÂ ¥Ì‡Í¯Â, flÍ ÔÂÂ‰Ó‚Ó˛,
˜¥Î¸Ì¥¯Ó˛ ˜‡ÒÚËÌÓ˛ ÛÍ‡ªÌÒ¸ÍÓ„Ó Ì‡Ó‰Û, flÍ‡ ‰‡ÎÂÍÓ ‚Ë-
ÔÂÂ‰ËÎ‡ ÚÛ ·¥‰ÌÛ ìÍ‡ªÌÛ ÓÒ¥ÈÒ¸ÍÛ, ‰Â Ú‡Í ÒÎ‡·ÍÓ ÒÚÓªÚ¸
ÛÍ‡ªÌÒ¸Í‡ Ò‚¥‰ÓÏ¥ÒÚ¸, ‰Â Ì‡‚¥Ú¸ ÔÓ Ó‰ËÌ‡ı ÌÂ „Ó‚ÓflÚ¸
ÔÓ-ÛÍ‡ªÌÒ¸ÍË, ‰Â ·¥Î¸¯‡ ̃ ‡ÒÚËÌ‡ ¥ÌÚÂÎ¥„ÂÌˆ¥ª ÌÂ ‚‡ÊËÚ¸Òfl
Ì‡‚¥Ú¸ ‰ÛÏ‡ÚË È „Ó‚ÓËÚË ÔÓ-ÛÍ‡ªÌÒ¸ÍË.

ß Á ÚËÏ ‚’flÁ‡ÎËÒfl ÊË‚¥ Ì‡‰¥ª Ì‡ ÔÓÏ¥˜ ˘Â ÒËÎ¸Ì¥¯Û, ˘Â
‰¥flÎ¸Ì¥¯Û ‚¥‰ ÚÓª ìÍ‡ªÌË ‚ ·Û‰Û˘ËÌ¥. äÓÊ‰ËÈ ‡Á, flÍ ÓÁ-
Ï‡ı ÒÛÒÔ¥Î¸ÌÓª ÂÌÂ„¥ª Û‰‡fl‚Òfl Ó· Á‡Î¥ÁÌËÈ ÔÂÒÚÂÌ¸, flÍËÏ
ÓÍÛ‚‡Î‡ „‡ÎËˆ¸ÍÛ ìÍ‡ªÌÛ organiczna praca ÔÓÎ¸Ò¸ÍÓª ÒÛÒ-
Ô¥Î¸ÌÓª ¥π‡ı¥ª, – Á ÌÓ‚Ó˛ ÒËÎÓ˛ ÓÊË‚‡ÎË ‰‡‚Ì¥ Ì‡‰¥ª Ì‡
ÚÂ, ˘Ó ÍÓÎËÒ¸ ÚÂ, ˜Ó„Ó ÌÂ ÏÓÊÂ ‰ÓÍ‡Á‡ÚË É‡ÎË˜ËÌ‡ Ò‚Óπ˛
ÒËÎÓ˛, – ÓÁ·ËÚË Ò¥ Á‡Î¥ÁÌ¥ Í‡È‰‡ÌË – ÓÁ¥·’π ªÈ ‚ÂÎËÍ‡, ÏÌÓ-



184

h t t p : / / w w w . j i - m a g a z i n e . l v i v . u a  h t t p : / / w w w . j i - m a g a z i n e . l v i v . u a

ÌËı Ó·Î‡ÒÚÂÈ ìÍ‡ªÌË: flÍ ÔÓÍ‡Á‡ÎÓ ÓÔËÚÛ‚‡ÌÌfl 2000
ÓÍÛ ÓÒÌÓ‚Ì‡ ˜‡ÒÚÍ‡ ‚¥ÌËı ˆ¥πª ÍÓÌÙÂÒ¥ª Û ã¸‚Ó‚¥
ÔÓıÓ‰ËÚ¸ Ò‡ÏÂ Á ˆËı Â∂¥ÓÌ¥‚, ¥, flÍ ‚Ë‰ÌÓ, Á·ÂÂ„Î‡
‡ÒËÏ¥Îflˆ¥ÈÌ¥ ı‡‡ÍÚÂËÒÚËÍË Ì‡ÒÂÎÂÌÌfl Â∂¥ÓÌ¥‚ ÔÓ-
ıÓ‰ÊÂÌÌfl.

éÚËÏ‡Ì¥ Ê Á ÓÔËÚÛ‚‡ÌÌfl 1997 ÓÍÛ ı‡‡ÍÚÂ-
ËÒÚËÍË ÛÍ‡ªÌÓÏÓ‚ÌÓª ‡ÒËÏ¥Îflˆ¥ª ÓÒ¥flÌ Û ã¸‚Ó‚¥,
Ì‡Á‚‡ÚË Ì‡‰¥ÈÌËÏË ÌÂ ÏÓÊÌ‡ ‚ ÒËÎÛ ÌÂ‰ÓÒÚ‡ÚÌÓÒÚË
‚Ë·¥ÍË ‰Îfl ‚Ë‚˜ÂÌÌfl Ú‡ÍËı ‰Ó‚ÓÎ¥ ¥‰Í¥ÒÌËı fl‚Ë˘;
Ï‡˛˜Ë ˆÂ Ì‡ Û‚‡Á¥, ‚ÒÂ Ê ÏÓÊÌ‡ ‚¥‰ÁÌ‡˜ËÚË ‚¥‰˜ÛÚ-
ÌÛ ÚÂÌ‰ÂÌˆ¥˛ ‰Ó Ô¥‰‚Ë˘ÂÌÌfl ¥‚Ìfl ‡ÒËÏ¥Îflˆ¥ÈÌËı ÔÓ-
ˆÂÒ¥‚ Û ̂ ¸ÓÏÛ Ì‡ÔflÏÍÛ: ÚÓ˜Í‡ Ì‡ ‚¥‰ÔÓ‚¥‰ÌÓÏÛ „‡-
Ù¥ÍÛ ÓÁÚ‡¯Ó‚‡Ì‡ Û ÒÏÛÁ¥ ÓÁÍË‰Û ‰‡ÌËı ‡ÒËÏ¥Îfl-
ˆ¥ÈÌËı ı‡‡ÍÚÂËÒÚËÍ ÓÒ¥flÌ Òı¥‰ÌËı Ó·Î‡ÒÚÂÈ ìÍ-
‡ªÌË – ÏÓÊÎË‚Ó ‚ ÒËÎÛ ‰¥ª Á‡ÁÌ‡˜ÂÌÓ„Ó ‚Ë˘Â Ù‡Í-
ÚÓÛ ‰ÓÒfl„ÌÂÌÌfl ‰ËÌ‡Ï¥˜ÌÓª ¥‚ÌÓ‚‡„Ë ¥ Ô¥‰‚Ë˘ÂÌÌfl
‚ÔÎË‚Û Â∂¥ÓÌ‡Î¸ÌÓª ÒÔ¥Î¸ÌÓÚË Ì‡ ‡ÒËÏ¥Îflˆ¥ÈÌ¥ ÔÓ-
ˆÂÒË (ÏÓÊÎË‚Ó ¥ ˜ÂÂÁ ÔÓÌËÊÂÌÌfl Á‡ ‰Â‚’flÚ¸ ÓÍ¥‚
Ï¥Ê ÔÂÂÔËÒÓÏ ¥ ÓÔËÚÛ‚‡ÌÌflÏ ÁÓ‚Ì¥¯Ì¸Ó„Ó ˘Ó‰Ó
ã¸‚Ó‚‡ ÒÚ‡ÚÛÒÛ ÓÒ¥ÈÒ¸ÍÓª ÏÓ‚Ë).

ì ̂ ¸ÓÏÛ ÍÓÌÚÂÍÒÚ¥, ÚÓ·ÚÓ Á Û‡ıÛ‚‡ÌÌflÏ Í¥Î¸Í¥ÒÌËı
ÒÔ¥‚‚¥‰ÌÓ¯ÂÌ¸ ÌÓÒ¥ª‚ ¥ÁÌËı ÏÓ‚, ·‡˜ËÏÓ, ˘Ó ÁÏ¥Ì‡

ÔË ÓÔËÚÛ‚‡ÌÌ¥ 2000 ÓÍÛ Á‡ÔËÚ‡ÌÌfl Á ‚ËÁÌ‡˜ÂÌÌfl
¥‰ÌÓª ÏÓ‚Ë Ì‡ ‚ËÁÌ‡˜ÂÌÌfl ÓÁÏÓ‚ÌÓª ÏÓ‚Ë ÁÏÂÌ-
¯ËÎ‡ ‡ÒËÏ¥Îflˆ¥ÈÌËÈ ·‡’π ‰Îfl ÛÍ‡ªÌˆ¥‚ – ‚ 3,5
‡ÁË, ‰Îfl ÓÒ¥flÌ – ‚ 2 ‡ÁË ˘Ó‰Ó ‰‡ÌËı 1997 ÓÍÛ
Ú‡ Û 8 ‡Á¥‚ ÒÚÓÒÓ‚ÌÓ ‰‡ÌËı ÔÂÂÔËÒÛ 1989 ÓÍÛ.

èÓÒËÎÂÌÌfl ÛÍ‡ªÌÓÏÓ‚ÌÓª ‡ÒËÏ¥Îflˆ¥ª ÓÒ¥flÌ Û
ã¸‚Ó‚¥ Û Ò‚¥ÚÎ¥ ÁÏ¥Ì ‰ÂÊ‡‚ÌÓ-ÔÓÎ¥ÚË˜ÌÓª ÒËÚÛ‡ˆ¥ª
ÓÒÚ‡ÌÌ¥ı ‰ÂÒflÚË ÓÍ¥‚ ÌÂ π ÌÂÒÔÓ‰¥‚‡ÌËÏ Ù‡ÍÚÓÏ;
ˆËÏË Ê ÁÏ¥Ì‡ÏË ÏÓÊÌ‡ ÔÓflÒÌËÚË Á·¥Î¸¯ÂÌÌfl ˜‡ÒÚÍË
ÓÒ¥ÈÒ¸ÍÓÏÓ‚ÌËı ÛÍ‡ªÌˆ¥‚ – ÔÓ„ÓÎÓ¯ÂÌÌfl ÌÂÁ‡-
ÎÂÊÌÓÒÚË ìÍ‡ªÌË ¥ ÔÓÒËÎÂÌÌfl ÒÚ‡ÚÛÒÛ ÛÍ‡ªÌÒ¸ÍÓÒ-
ÚË ÔËÌ‡ÈÏ¥ Û ã¸‚Ó‚¥ ÔËÁ‚ÂÎÓ ‰Ó ÔÓÒËÎÂÌÌfl ÛÍ‡-
ªÌÒ¸ÍÓª ‡ÒËÏ¥Îflˆ¥ª Ì‡ ¥Ì¯ÓÏÛ Í‡Ì‡Î¥: ‰Ó ÁÏ¥ÌË ÔÂÂ-
‚‡Ê‡˛˜Óª ¥‰ÂÌÚËÙ¥Í‡ˆ¥ª ‚ ·¥ÂÚÌ¥˜ÌËı ¥Ì‰Ë‚¥‰¥‚, ˘Ó ÌÂ
Ó·Ó‚’flÁÍÓ‚Ó ÒÛÔÓ‚Ó‰ÊÛπÚ¸Òfl ‚¥‰ÔÓ‚¥‰ÌËÏË ÁÏ¥Ì‡ÏË
‚ ÏÓ‚Ì¥È Ô‡ÍÚËˆ¥ (Ì‡‚¥Ú¸ ÒÂÂ‰ ÚËı ÂÒÔÓÌ‰ÂÌÚ¥‚,
ıÚÓ Ì‡Á‚‡‚ ÒÂ·Â ÓÒ¥flÌËÌÓÏ, 8% ‚ ÔÂ¯Û ̃ Â„Û ¥‰ÂÌ-
ÚËÙ¥ÍÛ˛Ú¸ ÒÂ·Â flÍ ÛÍ‡ªÌˆ¥, ˘Â 5 – Ï‡π Ú‡ÍÛ ¥‰ÂÌÚË-
Ù¥Í‡ˆ¥˛ ‚ ‰Û„Û ˜Â„Û).

ÄÌ‡Î¥Á ¥‚Ìfl ÓÒ¥ÈÒ¸ÍÓÏÓ‚ÌÓª ‡ÒËÏ¥Îflˆ¥ª ÛÍ‡ªÌ-
ˆ¥‚ ‚ ÓÁ¥Á¥ ÍÓÌÙÂÒ¥È Ú‡ ÔÓÍÓÎ¥Ì¸ ÔÓÊË‚‡ÌÌfl Û
ã¸‚Ó‚¥ ‰‡π ˆ¥ÎÍÓÏ ÔÓ„ÌÓÁÓ‚‡Ì¥ ÂÁÛÎ¸Ú‡ÚË: ¥‚ÂÌ¸

„ÓÏ¥Î¥ÓÌÓ‚‡ ìÍ‡ªÌ‡. ç‡È ÎË¯Â Á·Û‰ËÚ¸Òfl Á ÚflÊÍÓ„Ó ÎÂ-
Ú‡∂Û ÒÂÈ ÔËÒÔ‡ÌËÈ ‚ÂÎÂÚÂÌ¸, ÌÂı‡È ÎË¯Â ÁÎÂÚflÚ¸ Á Ì¸Ó-
„Ó Ú¥ Í‡È‰‡ÌË, flÍËÏË ÓÍÛ‚‡ÎË ÈÓ„Ó ‚ Ú¥Ï ÎÂÚ‡∂Û ÚÂÏÌ¥ ÒËÎË!
Ç¥Ì ÔÓÚ‡ÔËÚ¸ ÔÓÒÚÓflÚË Á‡ ÒÂ·Â ÚÓ‰¥, ÒÂÈ ÚË‰ˆflÚ¸Ï¥Î¥Ó-
ÌÓ‚ËÈ Ì‡Ó‰, ¥ ÌÂ Ú¥Î¸ÍË Á‡ ÒÂ·Â! óË ÌÂ Á„‡‰‡π ‚¥Ì Á‡ É‡ÎË-
˜ËÌÛ, Ò˛ ·¥‰ÌÛ, ÌÂ˘‡ÒÎË‚Û É‡ÎË˜ËÌÛ, ˘Ó ‚ Ì‡ÈÚflÊ˜¥ ˜‡ÒË
ÛÍ‡ªÌÒ¸ÍÓ„Ó ÎËıÓÎ¥ÚÚfl ‚‰Ó‚ËÌËÏË ÎÂÔÚ‡ÏË Ò‚¥ÚËÎ‡ Ó„ÌËÍ
Ì‡ˆ¥ÓÌ‡Î¸ÌÓª ÛÍ‡ªÌÒ¸ÍÓª ÍÛÎ Ú̧ÛË, Ì‡Ó‰ÌÓª Ò‚¥‰ÓÏÓÒÚË ¥
‚Í‡ÁÛ‚‡Î‡ ÌËÏ ‰ÓÓ„Û ÛÍ‡ªÌÒ¸ÍËÏ ·‡Ú‡Ï? Ç Ú¥È ·‡„‡Ú¥È
Î˛‰¸ÏË, Á‡ÒÓ·‡ÏË, Í‡Ô¥Ú‡Î‡ÏË ìÍ‡ªÌ¥ ˜Ë ÌÂ ÁÌ‡È‰ÛÚ¸Òfl
Á‡ÒÓ·Ë Ì‡ ÚÂ, ‡·Ë ÔÓÏÓ„ÚË „‡ÎËˆ¸ÍÓÏÛ ÒÂÎflÌËÌÓ‚¥ ‚Ë‚‡-
ÚËÒfl Á ÂÍÓÌÓÏ¥˜ÌÓ„Ó ‚ËÁËÒÍÛ ÔÓÎ¸Ò¸ÍÓ„Ó ¯ÎflıÚË˜‡ ¥ ÊË-
‰¥‚Ò¸ÍÓ„Ó ÎËı‚‡fl, ÔÓÒÛÌÛÚË ÂÍÓÌÓÏ¥˜ÌÛ È ÔÓÒ‚¥ÚÌ˛ Ó-
·ÓÚÛ, Á‡ÔÓÏÓ„ÚË ¥ÌÒÚËÚÛˆ¥ª, ÒËÒÚÂÏÓ˛ ÔË‚‡ÚÌËı ¯Í¥Î ÔÂ-
ÂÎÓÏËÚË ‚ÓÓÊÛ Ì‡ˆ¥ÓÌ‡Î¸ÌËÏ Ì‡¯ËÏ ¥ÌÚÂÂÒ‡Ï Ô‡‚Ë-
ÚÂÎ¸ÒÚ‚ÂÌÌÛ ÒËÒÚÂÏÛ? Ä‰ÊÂ Ú‡ ìÍ‡ªÌ‡ ‚ Ò‚ÓªÏ ‚¥‰Ó‰ÊÂÌ-
Ì¥ Ó·ÓÏ‡ ÛÍ‡ÏË ˜ÂÔ‡ÚËÏÂ Á ÚËı ÍÛÎ Ú̧ÛÌËı ¥ Ì‡ˆ¥ÓÌ‡Î¸-
ÌËı Á‡ÒÓ·¥‚, flÍ¥ ÔË„ÓÚÓ‚ËÎ‡ ªÈ É‡ÎË˜ËÌ‡; ‚ÓÌ‡ Ó˜Â‚Ë‰ÌÓ ‚
ÔÂ¯¥È Ï¥¥ Á‚ÂÌÂÚ¸Òfl ‰Ó Á¥·‡ÌÓª ÚÛÚ Î¥ÚÂ‡ÚÛË, Ì‡ÛÍÓ-
‚Ëı Ô‡ˆ¸, ¯Í¥Î¸ÌËı Ô¥‰Û˜ÌËÍ¥‚, ÚÛÚ ¯ÛÍ‡ÚËÏÂ ¥ÌÒÚÛÍÚÓ-
¥‚ ‰Îfl ÛÍ‡ªÌÒ¸ÍÓª ÏÓ‚Ë, Ó·¥ÚÌËÍ¥‚ Ì‡ ¥ÁÌËı ÔÓÎflı Ì‡ˆ¥Ó-
Ì‡Î¸ÌÓª Ó·ÓÚË. äÓÎË ÌÂ Ò‚¥‰ÓÏ¥ÒÚ¸ ‚ÒÂÛÍ‡ªÌÒ¸ÍËı ¥ÌÚÂ-

ÂÒ¥‚, Á‡„ÓÊÂÌËı ‚ É‡ÎË˜ËÌ¥, ÚÓ ÔÓÒÚ‡ ‚‰fl˜Ì¥ÒÚ¸ Á‡ ÚflÊ-
ÍÛ Ì‡ˆ¥ÓÌ‡Î¸ÌÛ Ô‡ˆ˛, Ó·ÎÂÌÛ Á Ú‡ÍËÏË ÚflÊÍËÏË ‚ËÒËÎÂÌ-
ÌflÏË ‚ ¥ÌÚÂÂÒ‡ı ‚Ò¥πª ìÍ‡ªÌË, Á‚ÂÌÂ „‡‰ÍË È ÂÌÂ„¥˛ ‚¥‰-
Ó‰ÊÂÌÓª ÛÍ‡ªÌÒ¸ÍÓª ÒÛÒÔ¥Î¸ÌÓÒÚË Ï¥Ê ¥Ì¯ËÏ Ú‡ÍÓÊ Ì‡ fl-
ÚÛ‚‡ÌÌfl É‡ÎË˜ËÌË.

ã˛‰Ë, ˘Ó ·ÎËÊ˜Â ÔË„Îfl‰‡ÎËÒfl ÛÍ‡ªÌÒ¸ÍËÏ ‚¥‰ÌÓÒË-
Ì‡Ï, Á‡‰Ë‚ÎflÎËÒfl, ÔÂ‚ÌÓ, ÏÂÌ¯ ÓÔÚËÏ¥ÒÚË˜ÌÓ. ÇÓÌË ÁÌ‡ÎË,
˘Ó ìÍ‡ªÌ‡ – ÒÂ ÌÂ Á‡˜‡Ó‚‡ÌËÈ ÍÓÓÎÂ‚Ë˜, flÍËÈ ‚¥‰ Ó‰ÌÓ-
„Ó ÒÎÓ‚‡ ‚ÒÚ‡ÌÂ, ÔÓ‚ÌËÈ ÒËÎ ¥ ÊËÚÚfl, ¥ Ó‰ÌËÏ ÛıÓÏ Ò‚Óπª
·ÛÎ‡‚Ë ÔÓ·Û‰ËÚ¸ ÍËÔÛ˜Â, ÒËÎ¸ÌÂ Ì‡ˆ¥ÓÌ‡Î¸ÌÂ ÊËÚÚfl Ì‡‚-
ÍÓÎÓ; ̆ Ó ÒÂ Ó„‡Ì¥ÁÏ, ÚflÊÍÓ ÓÒÎ‡·ÎÂÌËÈ ‰Ó‚„Ó˛ ı‚ÓÓ·Ó˛,
‰Ó‚„Ó˛ ‰ÂÒÚÛÍˆ¥ÈÌÓ˛ Ó·ÓÚÓ˛ ÒËÎ¸ÌËı Â‡ÍÚË‚¥‚ Ó·ÂÁ-
‚Î‡‰ÌÂÌËÈ, ÓÚÛπÌËÈ, flÍËÈ Ú¥Î¸ÍË ÔÓ‚ÓÎ¥ ÏÓÊÂ ‚¥‰ÁËÒÍ‡ÚË
Ò‚Óª ÒËÎË È ‡ÍÚË‚ÌÛ ÂÌÂ„¥˛. ë‚¥‰ÓÏ¥ ·ÛÎË ‚ÓÌË È ÚÓ„Ó, ˘Ó
Ú‡ ÍÛÎ Ú̧ÛÌ‡ ÔÓÊË‚‡, flÍÛ ÔË„ÓÚÓ‚‡ÌÓ ìÍ‡ªÌ¥ ‚ É‡ÎË˜ËÌ¥,
‚ ÁÌ‡˜Ì¥È ˜‡ÒÚ¥ Á‡Ì‡‰ÚÓ ÒËÎ¸ÌÓ ÔÂÂÈÌflÚ‡ ¥ ‚ Ò‚ÓªÏ ÁÏ¥ÒÚ¥, ¥
‚ Á‚ÂıÌ¥È ÙÓÏ¥ Ú‡ ÏÓ‚¥ ÔËÍÏÂÚ‡ÏË ÒÚ‡Ó„Ó „‡ÎËˆ¸ÍÓ„Ó
ÛÚÂÌÒÚ‚‡, flÍÂ ‚ÒÂ ‚ÓÓÊÓ ÒÚ‡‚ËÎÓÒfl ÒÛÔÓÚË ÁÏ‡„‡Ì¸ ‰Ó
ÛÍ‡ªÌ¥Á‡ˆ¥ª „‡ÎËˆ¸ÍÓª ÏÓ‚Ë, „‡ÎËˆ¸ÍÓª ÍÛÎ Ú̧ÛË ¥ ıÓ˜ Ô¥‰
Ì‡ÔÓÓÏ Î˛‰ÂÈ, flÍ¥ Ò‚¥‰ÓÏÓ ÁÏ‡„‡ÎË ‚ÒÂ ‰Ó flÍÌ‡ÈÚ¥ÒÌ¥¯Ó-
„Ó Á·ÎËÊÂÌÌfl É‡ÎË˜ËÌË Á ìÍ‡ªÌÓ˛, ÔÓÒÛ‚‡ÎÓÒfl ‚ Ò¥Ï Ì‡-
ÔflÏ¥, ‡ÎÂ ‰ÓÒËÚ¸ ÔËÌfl‚Ó (1) ¥ ÍÓÎËÒ¸ ÒÚ‡ÌÂ ÒËÎ¸ÌÓ Ì‡ Á‡‚‡-
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‡ÒËÏ¥Îflˆ¥ª ÁÓÒÚ‡π ‚ Ì‡ÔflÏÍÛ ‚¥‰ Ì‡Ó‰ÊÂÌËı ÔÓÁ‡
ã¸‚Ó‚ÓÏ ˜ÂÂÁ Ì‡Ó‰ÊÂÌËı Û ã¸‚Ó‚¥, ‡ÎÂ Á ÌÂ Û
ã¸‚Ó‚¥ Ì‡Ó‰ÊÂÌËÏË ·‡Ú¸Í‡ÏË, ‰Ó Î¸‚¥‚’flÌ flÍ Ï¥Ì¥-
ÏÛÏ ‚ ‰Û„ÓÏÛ ÔÓÍÓÎ¥ÌÌ¥; Û ‚Ò¥ı „ÛÔ‡ı „ÂÍÓ-Í‡ÚÓ-
ÎËÍË Ï‡˛Ú¸ ÒÛÚÚπ‚Ó ÌËÊ˜ËÈ ¥‚ÂÌ¸ ‡ÒËÏ¥Îflˆ¥ª, Ì¥Ê
‚¥Ì ÒÔÓÒÚÂ¥„‡πÚ¸Òfl Û Ô‡‚ÓÒÎ‡‚ÌËı (‰Ë‚. Ú‡·Î.).

Ú.Á‚. «ÍÓÌ„ÂÒÛ‚ÍË» (ÚÂËÚÓ¥ª, ˘Ó Ô¥ÒÎfl ÓÁ·Ó¥‚
èÓÎ¸˘¥ ÔÓÚ‡ÔËÎ‡ Û ÒÍÎ‡‰ êÓÒ¥ÈÒ¸ÍÓª ¥ÏÔÂ¥ª) Á‡Á-
Ì‡˜‡˛Ú¸, ˘Ó É‡ÎË˜ËÌ‡ ‚ ˜‡ÒË èêç Ï‡Î‡ ÚÓÚ‡Î¥Ú‡-
ËÒÚË˜ÌÛ ÔÂÂ‚Û ‚ ‰ÂÏÓÍ‡Ú¥ª, Ì‡ÚÓÏ¥ÒÚ¸ «ÍÓÌ„Â-
ÒÛ‚Í‡» ‚ ˜‡ÒË ‰Û„Óª êÂ˜¥ÔÓÒÔÓÎËÚÓª (1918 – 1939
.) – ‰ÂÏÓÍ‡ÚË˜ÌÛ ÔÂÂ‚Û ‚ ÚÓÚ‡Î¥Ú‡ËÁÏ¥. Ç¥‰-
ÔÓ‚¥‰ÌÓ ̂ Â Ê Ò‡ÏÂ (ÔË ÔÂ‚ÌËı ÛÏÓ‚ÌÓÒÚflı, Á‚Ë˜‡È-
ÌÓ) ÏÓÊÌ‡ ÒÍ‡Á‡ÚË ¥ ÔÓ ÔÓÎ¥ÚË˜ÌÛ ¥ÒÚÓ¥˛ É‡ÎË˜Ë-
ÌË Ú‡ ÇÓÎËÌ¥; ˘Ó Ê ‰Ó ëı¥‰ÌÓª ìÍ‡ªÌË, ÚÓ ÔÓÎ¥ÚË˜-
Ì‡ ¥ÒÚÓ¥fl ÚÓÚ‡Î¥Ú‡ËÁÏÛ ÚÛÚ ÌÂ Ï‡Î‡ Ì‡‚¥Ú¸ ÔÂÂ-
‚Ë. íÓÏÛ, ÓÍ¥Ï ÍÓÌÙÂÒ¥ÈÌÓ„Ó ˜ËÌÌËÍ‡, ‚ ÓÁ„Îfl‰Û-
‚‡ÌÓÏÛ ‡ÒÔÂÍÚ¥ ‚‡ÊÎË‚ËÏ Ù‡ÍÚÓÓÏ π ¥ Â∂¥ÓÌ‡Î¸-
ÌÂ ÔÓıÓ‰ÊÂÌÌfl ÂÒÔÓÌ‰ÂÌÚ¥‚-ÛÍ‡ªÌˆ¥‚. è¥‰Ú‚Â‰ÊÂÌ-
ÌflÏ ˆ¸Ó„Ó ÏÓÊÂ ÒÎÛÊËÚË ‰ÓÒÎ¥‰ÊÂÌÌfl íÓÏ‡¯‡ á‡-
ËˆÍÓ„Ó (Ç‡¯‡‚Ò¸ÍËÈ ÛÌ¥‚ÂÒËÚÂÚ) «çÓ‚‡ ÂÎÂÍÚÓ-
‡Î¸Ì‡ „ÂÓ„‡Ù¥fl ñÂÌÚ‡Î¸ÌÓª Ö‚ÓÔË», ‚ flÍ¥È ÔÓ-
¥‚ÌflÌÓ ÔÓÒÚÍÓÏÛÌ¥ÒÚË˜ÌÛ Â∂¥ÓÌ‡Î¸ÌÛ ÔÓÎ¥ÚË˜ÌÛ
‰ËÙÂÂÌˆ¥‡ˆ¥˛ Û óÂı¥ª, ì„Ó˘ËÌ¥, ãËÚ‚¥, èÓÎ¸˘¥,
ëÎÓ‚‡˜˜ËÌ¥ Ú‡ ìÍ‡ªÌ¥ ¥ ‚Ë‰¥ÎÂÌÓ Ù‡ÍÚÓË ˆ¥πª ‚‡¥-
‡ÚË‚ÌÓÒÚË: ‰Îfl ìÍ‡ªÌË Ì‡È‚‡ÊÎË‚¥¯ËÏË ˜ËÌÌËÍ‡-
ÏË ÔÓÎ¥ÚË˜ÌËı ‚¥‰Ï¥ÌÌÓÒÚÂÈ ‚Ëfl‚ËÎËÒfl ‚Î‡ÒÌÂ
Â∂¥ÓÌ‡Î¸Ì¥ Ú‡ ¥ÒÚÓË˜Ì¥ ÔË˜ËÌË – ‚Á‡πÏÓÔÓ‚’flÁ‡-

ОРЕСТ ДРУЛЬ
АСИМІЛЯЦІЙНІ ТА
АКУЛЬТУРАЦІЙНІ
ПРОЦЕСИ
У ЛЬВОВІ

‰¥ ‚ ÔËÒ‚ÓπÌÌ¥ ÛÍ‡ªÌˆflÏË Ì‡ˆ¥ÓÌ‡Î¸ÌÓ-ÍÛÎ Ú̧ÛÌÓ„Ó „‡-
ÎËˆ¸ÍÓ„Ó Á‡Ô‡ÒÛ. çÂ ·ÛÎÓ Ú‡ÈÌÓ˛ ‚Í¥Ìˆ¥ ‰Îfl ÌËı ¥ ÚÂ, ˘Ó È
Ì‡ ìÍ‡ªÌ¥ ÔÓÛ˜ Î˛‰ÂÈ, flÍ¥ ‚¥‰ ÔÂ¯Ëı Á‡·ÓÓÌ ÛÍ‡ªÌÒ¸ÍÓ-
„Ó ÒÎÓ‚‡ ‰Ë‚ËÎËÒfl Ì‡ É‡ÎË˜ËÌÛ flÍ Ì‡ ÛÍ‡ªÌÒ¸ÍËÈ è’πÏÓÌÚ,
flÍ Ì‡ ÚÛ ‚ÒÂÛÍ‡ªÌÒ¸ÍÛ Ù‡·ËÍÛ, ‰Â ÏÛÒËÚ¸ ‚ÂÒÚËÒfl Ì‡ˆ¥Ó-
Ì‡Î¸Ì‡ Ó·ÓÚ‡ ‰Îfl ̂ ¥ÎÓª ìÍ‡ªÌË, ‰Ó ÒÎÛ¯ÌÓ„Ó ̃ ‡ÒÛ, – ·ÛÎË
‚ÒÂ ÂÎÂÏÂÌÚË, flÍËÏ ÒÂÈ Ì‡ÍÎ¥Ì ‰Ó É‡ÎË˜ËÌË ‰ÛÊÂ ÌÂ ÔÓ‰Ó-
·‡‚Òfl, flÍ¥ ‚ÒÂ Ú‚Â‰Ó ÒÚÓflÎË Ì‡ Ú¥Ï, ̆ Ó «Ï‡ÎÓÛÒÒÍËÈ ‚ÓÔ-
ÓÒ ÏÓÊÂÚ ·˚Ú¸ ‡ÁÂ¯ÂÌ ÚÓÎ¸ÍÓ Ì‡ ÛÒÒÍÓÈ ÔÓ˜‚Â», ‚ Ú¥Ò-
Ì¥È ¥ ÌÂÓÁË‚Ì¥È Á‚’flÁ¥ Á ÓÒ¥ÈÒ¸ÍËÏ Î¥·Â‡Î¸ÌËÏ ̃ Ë flÍËÏÒ¸
¥Ì¯ËÏ ÛıÓÏ; ‚ Ó˜‡ı Ó‰ÌËı ÒÂ ·‡Ú‡ÌÌfl Á É‡ÎË˜ËÌÓ˛ ÒÚfl-
„‡ÎÓ Ì‡ ÛÍ‡ªÌÒÚ‚Ó ÌÂ·‡Ê‡Ì¥ Ô¥‰ÓÁ¥ÌÌfl ‚ ÓÙ¥ˆ¥‡Î¸ÌËı ÒÙÂ-
‡ı; ¥Ì¯¥ ·ÓflÎËÒfl, Ú‡Í ·Ë ÒÍ‡Á‡ÚË, Á‡ÌÂ˜Ë˘ÂÌÌfl, ‚ËÍË‚-
ÎÂÌÌfl „‡ÎËˆ¸ÍËÏË ÂÎÂÏÂÌÚ‡ÏË ÛÍ‡ªÌÒ¸ÍÓ„Ó ÛıÛ, ÛÍ‡ªÌ-
Ò¸ÍÓ„Ó ÂÎÂÏÂÌÚÛ ‚ êÓÒ¥ª. ÇÒÂ ÒÂ ÏÛÒËÎÓ Î˛‰ÂÈ, ·ÎËÊ˜Â
ÓÁÌ‡ÈÓÏÎÂÌËı Á ÛÍ‡ªÌÒ¸ÍËÏË ‚¥‰ÌÓÒËÌ‡ÏË, Ì‡ÒÚÓ˛‚‡ÚË
ÒÍÂÔÚË˜Ì¥¯Â ‰Ó ÚËı „‡ÎËˆ¸ÍÓ-ÛÍ‡ªÌÒ¸ÍËı ÔÂÒÔÂÍÚË‚.

ÄÎÂ ‰¥ÈÒÌ¥ÒÚ¸, flÍ‡ ÓÁ‚ËÌÛÎ‡Òfl ÔÓÚfl„ÓÏ ÓÒÚ‡ÌÌ¸Ó„Ó
ÓÍÛ, ÍÓÎË Á ÛÍ‡ªÌÒ¸ÍÓ„Ó ‚ÂÎÂÚÌfl ÔÓ˜‡ÎË ÁÎ¥Ú‡ÚË Ó‰Ì¥ ÔÓ
Ó‰ÌËı ¥ÁÌ¥ ÛÁË, ˘Ó ‚’flÁ‡ÎË ÈÓ„Ó, Ï‡·ÛÚ¸, ÔÂÂÈ¯Î‡ È Ì‡È-
·¥Î¸¯ ÔÂÒËÏ¥ÒÚË˜Ì¥ ÔÓÓˆÚ‚‡. ìÍ‡ªÌÒÚ‚Ó ‚ËÒÚÛÔËÎÓ Ì‡
Ò‚¥Ú ÅÓÊËÈ Ú‡ÍËÏ ‰ÂÁÓ„‡Ì¥ÁÓ‚‡ÌËÏ ¥ ÓÒÎ‡·ÎÂÌËÏ ‚¥ÍÓ‚ËÏ

Á‡ÌÂÔ‡‰ÓÏ, ˘Ó Ê‡Î¸ ¥ Ê‡ı ÏÛÒË‚ ÔÓÈÌflÚË ÍÓÊÌÓ„Ó, ‡ ÔË
Ú¥Ï ÌÂ ‚Ë‰ÌÓ ·ÛÎÓ ÁÓÁÛÏ¥ÌÌfl ÔÓÚÂ·Ë ÍÓÌˆÂÌÚ‡ˆ¥ª Ì‡ˆ¥Ó-
Ì‡Î¸ÌËı ÒËÎ, ÔÓÚË‚ÌÓ – „ÛÚÍ¥‚ÒÚ‚Ó, ‡ÚÓÏ¥ÁÏ, flÍ fl ÔÓÁ‚Ó-
ÎË‚ ÒÓ·¥ Ì‡Á‚‡ÚË ÒÂ ‚ ÔÓÔÂÂ‰Ì¥Ï Ó„Îfl‰¥. ß ÒÔÂˆ¥‡Î¸ÌÓ ‚ ‚¥‰-
ÌÓÒËÌ‡ı ìÍ‡ªÌË ‰Ó É‡ÎË˜ËÌË ÌÂ ÔÓÍ‡Á‡ÎÓÒfl ÌÂ Ú¥Î¸ÍË Ì¥fl-
ÍËı ÚÂÌ‰ÂÌˆ¥È ‰Ó Ú¥ÒÌ¥¯Ó„Ó Á·ÎËÊÂÌÌfl ‚ ¥ÌÚÂÂÒ‡ı ÚÓª Ì‡-
ˆ¥ÓÌ‡Î¸ÌÓª ÍÓÌˆÂÌÚ‡ˆ¥ª, ‡ ÁÓ‚Ò¥Ï ÔÓÚË‚ÌÂ. Ç ÔÂÒ¥, ‡ ˘Â
·¥Î¸¯Â ÔÓÁ‡ ÔÂÒÓ˛, – Ú‡Í ˘Ó ‚ ÔÂÒ¥ „ÓÏÓÌ¥ÎË Ú¥Î¸ÍË ÌÂ-
flÒÌ¥ ‚¥‰„ÓÏÓÌË ÚÓ„Ó, – Ô¥¯ÎË Ï¥ÍÛ‚‡ÌÌfl Ì‡ ÚÂÏÛ, ˘Ó ÔËÈ-
¯Ó‚ ˜‡Ò ÛÍ‡ªÌÒ¸ÍËÏ ÔËÒ¸ÏÂÌÌËÍ‡Ï ÒÍËÌÛÚË Á ÒÂ·Â ‚ÔÎË-
‚Ë „‡ÎËˆ¸ÍÓª Î¥ÚÂ‡ÚÛË È ‰ËÍÚÛ‚‡ÚË Ò‡ÏËÏ; ˘Ó «„‡ÎËˆ¸-
ÍËÈ ÂÔ¥ÁÓ‰» ‚ ¥ÒÚÓ¥ª ÛÍ‡ªÌÒÚ‚‡ Ï‡π Ú¥Î¸ÍË ¥ÒÚÓË˜ÌÂ ÁÌ‡-
˜ÂÌÌfl: ˘Ó ÁÓ·ÎÂÌÓ Ì‡ „‡ÎËˆ¸Í¥Ï ∂ÛÌÚ¥, Ï‡π Ú‡Ï ¥ ÁÓÒÚ‡-
ÚËÒfl, Á ÎÓÍ‡Î¸ÌËÏ ÁÌ‡˜ÂÌÌflÏ, ‰Îfl ‚ÊËÚÍÛ É‡ÎË˜ËÌË; «„‡-
ÎË˜‡Ì˘ËÌË» ÛÍ‡ªÌÒ¸ÍËÈ Ì‡Ó‰ ¥ ÛÍ‡ªÌÒ¸Í‡ ÒÛÒÔ¥Î¸Ì¥ÒÚ¸
ÌÂ ÔËÈÏ‡π, ‰Îfl ªª ‚ÊËÚÍÛ Ï‡π ·ÛÚË ‚ÒÂ ‚ËÓ·ÎÂÌÂ Ì‡ÌÓ‚Ó,
ÛÍ‡ªÌÒ¸ÍËÏË ÒËÎ‡ÏË, Ì‡ ˜ËÒÚÓ ÛÍ‡ªÌÒ¸Í¥È ÓÒÌÓ‚¥, ‡ ‚Òfl-
ÍËÈ ÒÎ¥‰ „‡ÎËˆ¸ÍËı ‚ÔÎË‚¥‚ Á‰ËÒÍÂ‰ËÚÛπ È ÔÓ„Û·ËÚ¸ ÛÍ‡-
ªÌÒ¸ÍËÈ Ûı ‚ Ó˜‡ı ÛÍ‡ªÌÒ¸ÍËı Ï‡Ò. é‰Ì¥, Ì‡ÒÚ‡¯ÂÌ¥ ÒËÏË
ÓÒÚÓÓ„‡ÏË, ¥Ì¯¥ – ‰‡˛˜Ë ‚ÓÎ˛ ‰‡‚Ì¥È ‚Î‡ÒÌ¥È ÌÂÓıÓÚ¥ ‰Ó
«„‡ÎË˜‡Ì˘ËÌË», ÔÓ˜‡ÎË ÒÚ‡‡ÌÌÓ ÛÌËÍ‡ÚË ‚Ò¸Ó„Ó, ˘Ó ÏÓ„-
ÎÓ · Ï‡ÍÛ‚‡ÚË ÍÛÎ Ú̧ÛÌÓ-Ì‡ˆ¥ÓÌ‡Î¸ÌÛ ÒÔ¥Î¸Ì¥ÒÚ¸ ÓÒ¥ÈÒ¸ÍÓª

åÓ‚‡ ÒÔ¥ÎÍÛ‚‡ÌÌfl – ÓÒ¥ÈÒ¸Í‡ (ÓÔËÚÛ‚‡ÌÌfl 2000 ÓÍÛ;
ÛÍ‡ªÌˆ¥; ‚¥‰ÒÓÚÍË)

ÛÓ‰ÊÂÌ¥
Û ã¸‚Ó‚¥

‚
‰Û„ÓÏÛ
ÔÓÍÓÎ¥ÌÌ¥

„‡ÎË˜‡ÌË,
ÛÓ‰ÊÂÌ¥
Û ã¸‚Ó‚¥

Òı¥‰Ì¥
ÛÍ‡ªÌˆ¥,
ÛÓ‰ÊÂÌ¥
Û ã¸‚Ó‚¥

ÛÓ‰ÊÂÌ¥
ÔÓÁ‡

ã¸‚Ó‚ÓÏ

„‡ÎË˜‡ÌË,
ÛÓ‰ÊÂÌ¥

ÔÓÁ‡
ã¸‚Ó‚ÓÏ

Òı¥‰Ì¥
ÛÍ‡ªÌˆ¥,
ÛÓ‰ÊÂÌ¥

ÔÓÁ‡
ã¸‚Ó‚ÓÏ

ÇÒ¥ 26 26 5 27 9 2 18
ìÉäñ 1 3 0 0 1 0 7
ìèñäè 22 24 9 29 12 0 13

Ç‡ÊÎË‚ËÏ ˜ËÌÌËÍÓÏ ÙÓÏÛ‚‡ÌÌfl ÒËÒÚÂÏË ÒÓˆ¥-
ÓÍÛÎ¸ÚÛ‡Î¸ÌËı ̂ ¥ÌÌÓÒÚÂÈ, ÁÓÍÂÏ‡ ÔÓÎ¥ÚË˜ÌÓª ÍÛÎ¸-
ÚÛË Ì‡ÒÂÎÂÌÌfl π ÈÓ„Ó ¥ÒÚÓË˜Ì‡ Ú‡‰Ëˆ¥fl. ì ‚ËÔ‡‰-
ÍÛ ìÍ‡ªÌË ˆfl ¥ÒÚÓË˜Ì‡ Ú‡‰Ëˆ¥fl ‰Îfl ¥ÁÌËı Â∂¥Ó-
Ì¥‚ π Í‡‰ËÌ‡Î¸ÌÓ ‚¥‰Ï¥ÌÌÓ˛. èÓÎ¸Ò¸Í¥ ÒÓˆ¥ÓÎÓ„Ë,
ÔÓ¥‚Ì˛˛˜Ë ÔÓÎ¥ÚË˜ÌÛ ¥ÒÚÓ¥˛ Á‡ı¥‰ÌÓª É‡ÎË˜ËÌË Ú‡
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Ì¥ÒÚ¸ ˆËı Ù‡ÍÚÓ¥‚ ∂ÛÌÚÓ‚ÌÓ ÔÓÍ‡Á‡‚ òÎÂÏÍÂ‚Ë˜
Û Ò‚ÓªÈ Ô‡ˆ¥ «É‡ÎË˜‡ÌÒÚ‚Ó».

Ç ̂ ¥ÎÓÏÛ ÒÂÂ‰ ÂÒÔÓÌ‰ÂÌÚ¥‚-ÛÍ‡ªÌˆ¥‚ Â∂¥ÓÌ‡Î¸-
Ì‡ ÒÚÛÍÚÛ‡ ÔÓıÓ‰ÊÂÌÌfl ‚Ë„Îfl‰‡π Ú‡Í (Û %):

ìÉäñ    73        (20)      30               0
ìèñäè    15        (30)      46             30
ìèñåè    1         (0)      2             20
ìÄèñ             9        (10)      2             10
ßÌ¯‡             0        (30)      0               0
ÌÂ ‚ËÁÌ‡˜ÂÌ‡    3        (10)     20             40

É‡ÎË˜‡ÌË Á ¥Ì¯Ëı
Â∂¥ÓÌ¥‚

á‡ı.ìÍ‡ªÌË

Á ¥Ì¯Ëı Â∂¥ÓÌ¥
ìÍ‡ªÌË

ÛÍ‡ªÌˆ¥ ÓÒ¥flÌË

ìÍ‡ªÌË Ú‡ ÂÒÔÛ·Î¥Í ÍÓÎË¯Ì¸Ó„Ó ëëëê – ¥ÁÌ¥ „¥Î-
ÍË Ô‡‚ÓÒÎ‡‚’fl. éÒ¸ flÍ ¥Î˛ÒÚÛ˛Ú¸ ̂ ˛ ÚÂÁÛ ÂÁÛÎ¸-
Ú‡ÚË ‰ÓÒÎ¥‰ÊÂÌÌfl (Û ‚¥‰ÒÓÚÍ‡ı; ‰Îfl ̂ ËÙ Û ‰ÛÊÍ‡ı –
‚¥‰ÒÓÚÍË ‰ÛÊÂ ÔË·ÎËÁÌ¥ ‚ ÒËÎÛ Ï‡ÎÓª Í¥Î¸ÍÓÒÚË ÂÒ-
ÔÓÌ‰ÂÌÚ¥‚):

êÂÒÔÓÌ‰ÂÌÚË, Ì‡Ó‰ÊÂÌ¥ ÔÓÁ‡ ã¸‚Ó‚ÓÏ (Û %).

ìÍ‡ªÌË Á „‡ÎËˆ¸ÍËÏ ÊËÚÚflÏ, ¥ ıÓ˜ ·ÂÁÔÂÂ˜ÌÓ Û ÔÂÂ‚‡Ê-
ÌÓª ·¥Î¸¯ÓÒÚË ÌÂ ·ÛÎÓ ÔË Ú¥Ï flÍÓ„ÓÒ¸ Á‡‚ÁflÚÚfl Ì‡ É‡ÎË˜Ë-
ÌÛ, ‡ÎÂ flÍÓÒ¸ ‚¥‰‡ÁÛ Á‡Ô‡ÌÛ‚‡‚ Á‡„‡Î¸ÌËÈ ÚÓÌ ‚ Ì‡ÔflÏ¥
‚¥‰ÓÍÂÏÎÂÌÌfl, ‡ ÌÂ Ú¥ÒÌ¥¯Ó„Ó Á·ÎËÊÂÌÌfl Á ÌÂ˛.

ç‡ÔflÏ ·ÂÁÔÂÂ˜ÌÓ ¯Í¥‰ÌËÈ ¥ Á ÒÚ‡ÌÓ‚Ë˘‡ ‚ÒÂÛÍ‡ªÌ-
Ò¸ÍÓ„Ó, ¥ Á ÒÔÂˆ¥‡Î¸ÌÓ „‡ÎËˆ¸ÍÓ„Ó. ê¥ÁÌ¥ ̃ ‡ÒÚ¥ ‚ÂÎËÍÓª ÛÍ‡-
ªÌÒ¸ÍÓª ÁÂÏÎ¥ ‚ Ò‚ÓªÏ ¥ÒÚÓË˜Ì¥Ï ÊËÚÚ¥ ¥¯ÎË ¥ÁÌËÏË ‰ÓÓ-
„‡ÏË, Ô¥‰ ‚ÔÎË‚‡ÏË ¥ÁÌËı ˜ÛÊËı Ì‡Ó‰¥‚, ÍÛÎ Ú̧Û, Ô‡‚Ë-
ÚÂÎ¸ÒÚ‚ÂÌÌËı ÒËÒÚÂÏ, ‚¥‰Ï¥ÌÌËı ÂÍÓÌÓÏ¥˜ÌËı ¥ ÒÛÒÔ¥Î¸ÌÓ-
ÔÓÎ¥ÚË˜ÌËı Ó·ÒÚ‡‚ËÌ, ¥ ÔË ÒÎ‡·¥Ï ÓÁ‚Ó˛ Ì‡ˆ¥ÓÌ‡Î¸ÌÓ„Ó
ÊËÚÚfl, Ì‡ˆ¥ÓÌ‡Î¸ÌÓª ÍÛÎ Ú̧ÛË ‚ÓÌË ÒÎ‡·Ó ‚¥‰˜Û‚‡ÎË Ò‚Ó˛
Ì‡ˆ¥ÓÌ‡Î¸ÌÛ π‰Ì¥ÒÚ¸, Ï‡ÎÓ ‚ÌÓÒËÎË ‚ ÒÔ¥Î¸ÌÛ ÍÛÎ Ú̧ÛÌÓ-
Ì‡ˆ¥ÓÌ‡Î¸ÌÛ ÒÍ‡·ÌËˆ˛ È Ô‡ÒË‚ÌÓ Ô¥‰‰‡‚‡ÎËÒfl ˜ÛÊËÏ
‚ÔÎË‚‡Ï. ôÓ· ‚ËÈÚË Á Ò¸Ó„Ó ÓÁ·ËÚÚfl È Á‡ÌÂÔ‡‰Û, flÍËÈ ‚
‰‡Î¸¯¥Ï ÓÁ‚Ó˛ „ÓÁËÚ¸ Ì‡Ï ÔÓ‚ÌÓ˛ Ì‡ˆ¥ÓÌ‡Î¸ÌÓ˛ ÒÏÂ-
Ú˛, ÛÍ‡ªÌˆ¥ ÏÛÒflÚ¸ ‚Ò˛ ÂÌÂ„¥˛ ‚ÎÓÊËÚË ‚ ÚÂ, ‡·Ë ‚¥‰¥„¥-
ÚË Ì‡ˆ¥ÓÌ‡Î¸ÌÂ ÔÓ˜ÛÚÚfl ¥ Á ÌËÏ – ÔÓ˜ÛÚÚfl Ì‡ˆ¥ÓÌ‡Î¸ÌÓª
ÒÔ¥Î¸ÌÓÒÚË, ÒÓÎ¥‰‡ÌÓÒÚË Û ¥ÁÌËı ̃ ‡ÒÚËÌ ÛÍ‡ªÌÒ¸ÍÓ„Ó Ì‡-
Ó‰Û Ú‡ ÒÍÓÌˆÂÌÚÛ‚‡ÚË, ÏÓÊÎË‚Ó ÒËÒÚÂÏ‡ÚË˜ÌÓ ¥ ÔÎ‡ÌÓ-
‚Ó, Ì‡ˆ¥ÓÌ‡Î¸Ì¥ ÒËÎË ÚËı ¥ÁÌËı ˜‡ÒÚËÌ Ì‡ ÒÔ¥Î¸Ì¥È Ì‡ˆ¥Ó-
Ì‡Î¸Ì¥È Ó·ÓÚ¥, flÍÛ Ì‡Ï ‚ËÒÛ‚‡˛Ú¸ ·¥ÊÛ˜¥ ÔÓ‰¥ª Ì‡ ‰ÌÂ‚-
ÌËÈ ÔÓfl‰ÓÍ. ßÌ‡Í¯Â ÏÂÚ‚¥π, ÒÎ‡·ÌÂ ¥ ‚¥‰Ô‡‰‡π ÌÂ Ú¥Î¸ÍË

Ú‡ ˜‡ÒÚËÌ‡, flÍÓª Á‚’flÁ¸ Á ˆ¥Î¥ÒÚ˛ ÔÓÛ¯ÂÌ‡, ÓÒÎ‡·ÎÂÌ‡.
ëÎ‡·ÌÂ Ú‡ÍÓÊ ¥ ˆ¥Î¥ÒÚ¸, ‚ÒÂÛÍ‡ªÌÒ¸ÍËÈ Ó„‡Ì¥ÁÏ, ˜ÂÂÁ
ÁÏÂÌ¯ÂÌÌfl ÚËı ÒËÎ, flÍËÏË ÏÓÊÂ ‚¥Ì ÓÁÔÓfl‰Ê‡ÚË ‰Îfl
Á‡„‡Î¸ÌÓÌ‡ˆ¥ÓÌ‡Î¸ÌËı ˆ¥ÎÂÈ, ¥ ˜ÂÂÁ ‰‡Î¸¯Â ÒÚÂÔÂÌÛ‚‡Ì-
Ìfl ÓÁÍÎ‡‰Ó‚Óª ÂÌÂ„¥ª. ç‡ Ì‡¯Ëı Ó˜‡ı ÎÂ‰‚Â ÊË‚ÓÚ¥π ì„Ó-
Ò¸Í‡ êÛÒ¸, ÓÁ¥‚‡‚¯Ë Ò‚Óª, ÊË‚¥ È ÒËÎ¸Ì¥ ÍÓÎËÒ¸, Á‚’flÁ¥ Á
ÒÛÒ¥‰Ì¸Ó˛ É‡ÎË˜ËÌÓ˛; ÔÓ‰¥·Ì‡ ‰ÓÎfl „ÓÁËÚ¸ ïÓÎÏ˘ËÌ¥ È
è¥‰Îfl¯¯˛, ‚¥‰¥‚‡ÌËÏ ·ÂÁ„ÎÛÁ‰Ó˛ ÔÓÎ¥ÚËÍÓ˛ ÓÒ¥ÈÒ¸ÍÓª
‡‰Ï¥Ì¥ÒÚ‡ˆ¥ª ‚¥‰ Â¯ÚË ÛÍ‡ªÌÒ¸ÍËı ÁÂÏÂÎ¸, flÍ¥ Ú‡ÍÓÊ ‰ÓÒ¥
ÌÂ ÁÓ·ËÎË Ì¥˜Ó„Ó Á Ò‚Ó„Ó ·ÓÍÛ, ‡·Ë ÁÌÂÈÚ‡Î¥ÁÛ‚‡ÚË ÒÂÈ
ÓÁ‰¥Î; ·ÂÁÔÂÂ˜ÌÓ, ÌÂÁÏ¥ÌÓ ¯Í¥‰ÌÓ ‚¥‰·Ë‚Òfl · Ì‡ ÍÛÎ¸-
ÚÛÌ¥Ï ÊËÚÚ¥ ÅÛÍÓ‚ËÌË ÚÂÔÂ¥¯Ì¥È Ûı ªª «‡‚ÚÓıÚÓÌ¥‚», Á‚Â-
ÌÂÌËÈ Ì‡ ÏÓÊÎË‚Â ‚¥‰ÓÍÂÏÎÂÌÌfl «Ô‡‚ÓÒÎ‡‚ÌÓª ÅÛÍÓ‚Ë-
ÌË» ‚¥‰ «ÛÌ¥‡ÚÒ¸ÍÓª É‡ÎË˜ËÌË». ÄÎÂ Á‡‡ÁÓÏ Ú‡Í¥ ‚Ò¥ ÓÁ‰¥-
ÎË Á‡‚‰‡˛Ú¸ ·ÓÎ˛˜¥ Û‰‡Ë ÌÂ Ú¥Î¸ÍË Ì‡¯ÓÏÛ Ì‡ˆ¥ÓÌ‡Î¸ÌÓ-
ÏÛ ÔÓ˜ÛÚÚ˛, ‡ÎÂ È Ì‡¯ËÏ Ì‡ˆ¥ÓÌ‡Î¸ÌËÏ ÒËÎ‡Ï. ß Ú‡Í ÊÂ Ò‡ÏÓ
ÓÒÎ‡·ÎÂÌÌfl Á‚’flÁÂÈ É‡ÎË˜ËÌË Á ìÍ‡ªÌÓ˛ ‚¥‰·ËÎÓÒfl · ÌÂ
Ú¥Î¸ÍË ÌÂÁ‚Ë˜‡ÈÌÓ ¯Í¥‰ÎË‚Ó Ì‡ ‚Ò¥È ·Û‰Û˜¥È ‰ÓÎ¥ É‡ÎË˜ËÌË,
‡ÎÂ ¥ ‰Îfl ÊËÚÚfl ÛÍ‡ªÌÒ¸ÍÓ„Ó ÌÂ ÏËÌÛÎÓ · ÒÂ ·ÂÁ ¯Í¥‰ÌËı
Ì‡ÒÎ¥‰Í¥‚, flÍ·Ë ‚¥‰ÚflÚÓ É‡ÎË˜ËÌÛ ‚¥‰ Á‡„‡Î¸ÌÓÛÍ‡ªÌÒ¸ÍÓ„Ó
ÊËÚÚfl ˜Ë ÓÒÎ‡·ÎÂÌÓ Ó·ÓÔ¥Î¸Ì¥ Á‚’flÁ¥, Ó·Ï¥Ì ÒËÎ ¥ ÔÓ‰ÛÍÚ¥‚
ÍÛÎ Ú̧ÛÌÓ-Ì‡ˆ¥ÓÌ‡Î¸ÌÓª Ó·ÓÚË Û ÓÒ¥ÈÒ¸ÍÓª ìÍ‡ªÌË Á Ú‡-

МИХАЙЛО
ГРУШЕВСЬКИЙ

ГАЛИЧИНА
І УКРАЇНА

‚Ò¥ ÛÍ‡ªÌˆ¥
ã¸‚Ó‚‡     56              9              35
- Ì‡Ó‰ÊÂÌ¥
ÔÓÁ‡ ã¸‚Ó‚ÓÏ     55            10              35
- Ì‡Ó‰ÊÂÌ¥
Û ã¸‚Ó‚¥     56             8              36

É‡ÎË˜‡ÌË Á ¥Ì¯Ëı
Â∂¥ÓÌ¥‚

á‡ı.ìÍ‡ªÌË

Á ¥Ì¯Ëı Â∂¥ÓÌ¥‚
ìÍ‡ªÌË

ôÂ Ó‰ÌËÏ ‚ËÒÎ¥‰ÓÏ Â∂¥ÓÌ‡Î¸ÌÓ-¥ÒÚÓË˜ÌËı ‚¥‰-
Ï¥ÌÌÓÒÚÂÈ É‡ÎË˜ËÌË π ÍÓÌÙÂÒ¥ÈÌ‡ ÒÔÂˆËÙ¥˜Ì¥ÒÚ¸.
äÓÌÙÂÒ¥ÈÌ¥ÒÚ¸ π ÒÚ¥ÈÍËÏ ¥‰ÂÌÚËÙ¥Í‡ˆ¥ÈÌËÏ ÔÓÍ‡ÁÌË-
ÍÓÏ, ‚ÂÎËÍËÈ ‚ÔÎË‚ Ì‡ ÍÓÌÙÂÒ¥ÈÌÂ Ò‡ÏÓ‚ËÁÌ‡˜ÂÌÌfl
ÂÒÔÓÌ‰ÂÌÚ¥‚ Ï‡˛Ú¸ Ò¥ÏÂÈÌ¥ Ú‡‰Ëˆ¥ª ‚¥ÓÒÔÓ‚¥‰‡Ì-
Ìfl, ÒÂÂ‰ flÍËı Ì‡È‚ÔÎË‚Ó‚¥¯ËÏ Ù‡ÍÚÓÓÏ ‚ ìÍ‡ª-
Ì¥ (flÍ ¥, ÁÂ¯ÚÓ˛, ‚ ·‡„‡Ú¸Óı ¥Ì¯Ëı Í‡ªÌ‡ı) π
Â∂¥ÓÌ‡Î¸ÌÂ ÔÓıÓ‰ÊÂÌÌfl Ó‰ËÌË ÂÒÔÓÌ‰ÂÌÚ‡. é˜Â-
‚Ë‰ÌÓ, ˘Ó Ú‡‰Ëˆ¥ÈÌÓ˛ ÍÓÌÙÂÒ¥π˛ ‚Ëı¥‰ˆ¥‚ Á É‡ÎË-
˜ËÌË π ìÉäñ, ‰Îfl ÒÎÓ‚’flÌ-‚Ëı¥‰ˆ¥‚ ¥Ì¯Ëı Ó·Î‡ÒÚÂÈ

á ˆËı ‰‡ÌËı ÏÓÊÌ‡ ‚¥‰ÁÌ‡˜ËÚË ÎË¯Â ÁÌ‡˜ÌÛ ˜‡Ò-
ÚÍÛ ‚¥Û˛˜Ëı ÌÂÚ‡‰Ëˆ¥ÈÌËı ÍÓÌÙÂÒ¥È ÒÂÂ‰ ÌÂ„‡-
ÎËˆ¸ÍËı ‚Ëı¥‰ˆ¥‚ ¥Á á‡ı¥‰ÌÓª ìÍ‡ªÌË, Á‡ı¥‰ÌÓÛÍ‡ªÌ-
Ò¸ÍËÈ ı‡‡ÍÚÂ ìÄèñ Ú‡ ̃ ¥ÚÍÓ ‚Ë‡ÊÂÌÛ ÚÂÌ‰ÂÌˆ¥˛
ÁÏÂÌ¯ÂÌÌfl ˜‡ÒÚÍË ÌÂ‚ËÁÌ‡˜ÂÌËı Û fl‰¥ ÓÒ¥flÌË –
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Òı¥‰Ì¥ ÛÍ‡ªÌˆ¥ – „‡ÎË˜‡ÌË, fl‚Ë˘‡, ÁÂ¯ÚÓ˛, ‰Ó‚ÓÎ¥
ÚË‚¥‡Î¸Ì¥.

êÓÁ„ÎflÌÂÏÓ flÍ ‚Ë„Îfl‰‡π ÍÓÌÙÂÒ¥ÈÌ‡ ÒÚÛÍÚÛ‡
ÍÓ¥ÌÌËı Î¸‚¥‚’flÌ Û ÔÂ¯ÓÏÛ ÔÓÍÓÎ¥ÌÌ¥:

êÂÒÔÓÌ‰ÂÌÚË, Ì‡Ó‰ÊÂÌ¥ Û ã¸‚Ó‚¥ (Û%):

ÓÍ¥Ï ÛÍ‡ªÌˆ¥‚ Á¥ Òı¥‰ÌÓª ìÍ‡ªÌË ¥ÒÌÛπ ‰Ó‚ÓÎ¥ ‚ËÒÓ-
Í‡ (ÓÒÓ·ÎË‚Ó ‰Îfl ÛÍ‡ªÌˆ¥‚ ¥Á á‡ı¥‰ÌÓª ìÍ‡ªÌË) ÍÓ-
ÂÎflˆ¥fl Ï¥Ê ¥ÁÌËˆÂ˛ ÍÓÌÙÂÒ¥ÈÌÓª ÒÚÛÍÚÛË ‰‡ÌÓª
„ÛÔË ¥ ÍÓÌÙÂÒ¥ÈÌÓª ÒÚÛÍÚÛË ã¸‚Ó‚‡ ‚ ˆ¥ÎÓÏÛ, Á
Ó‰ÌÓ„Ó ·ÓÍÛ, Ú‡ Ï¥Ê Ì‡‚Â‰ÂÌÓ˛ ‚ Ú‡·ÎËˆ¥ Û ̃ ‡ÒÚÍ‡ı
‚¥Û˛˜Ëı ¥ÁÌËı ÍÓÌÙÂÒ¥È ‰Îfl Ì‡Ó‰ÊÂÌËı ÔÓÁ‡ ã¸‚Ó-
‚ÓÏ ¥ Û ã¸‚Ó‚¥, Á ‰Û„Ó„Ó ·ÓÍÛ (ÒÚ¥˜Í‡ «R» Ì‡‚Â‰Â-
ÌÓª Ú‡·ÎËˆ¥). ßÌ¯ËÏË ÒÎÓ‚‡ÏË, ÂÎÂ‚‡ÌÚÌÓ˛ „ÛÔÓ˛
˘Ó‰Ó ‡ÒËÏ¥Îflˆ¥ÈÌËı ÁÏ¥Ì ˆËı Â∂¥ÓÌ‡Î¸ÌËı „ÛÔ π
Î¸‚¥‚Ò¸Í‡ ÒÔ¥Î¸ÌÓÚ‡ ‚ ˆ¥ÎÓÏÛ.

ôÓ‰Ó ÁÏ¥ÌË ÍÓÌÙÂÒ¥ÈÌÓª ÒÚÛÍÚÛË „ÛÔË Òı¥‰-
ÌËı ÛÍ‡ªÌˆ¥‚ Ú‡Í‡ ÔflÏ‡ ÍÓÂÎflˆ¥fl ‚¥‰ÒÛÚÌfl, Ì‡ÚÓ-

ÛÍ‡ªÌˆ¥ ÓÒ¥flÌË
„‡ÎË˜‡ÌË Á ¥Ì¯Ëı

Â„¥ÓÌ¥‚
á‡ı.ìÍ‡ªÌË

Á ¥Ì¯Ëı
Â„¥ÓÌ¥‚
ìÍ‡ªÌË

·‡Ú¸ÍË,
ÛÓ‰ÊÂÌ¥
Û ã¸‚Ó‚¥

¥Ì¯¥

ìÉäñ    63     (50)          13        (15)    0
ìèñäè    21     (30)          52        (55)   45
ìèñåè    2     (0)          5        (15)   20
ìÄèñ     6     (0)          5        (0)            5
ßÌ¯‡     2     (0)          5        (0)            0
ÌÂ
‚ËÁÌ‡˜ÂÌ‡  6     (20)         18        (15)   30

ОРЕСТ ДРУЛЬ
АСИМІЛЯЦІЙНІ ТА
АКУЛЬТУРАЦІЙНІ
ПРОЦЕСИ
У ЛЬВОВІ

ìÉäñ     45    53        3          41 49 6
ìèñäè     31    29        47         35 32 53
ìèñåè    3    1        14 4 1 13
ìÄèñ     5    5        5           4 4 3
ßÌ¯‡     3    3        0           3 4 0
çÂ
‚ËÁÌ‡˜ÂÌ‡ 12    9        31 11 9 25

‚Ò¥ ÛÓ‰ÊÂÌ¥ Û ã¸‚Ó‚¥
‚Ò¥   ÛÍ‡ªÌˆ¥   ÓÒ¥flÌË ‚Ò¥   ÛÍ‡ªÌˆ¥   ÓÒ¥flÌË

ÍÓ˛ ÁÌ‡˜ÌÓ˛ ̃ ‡ÒÚËÌÓ˛ ÛÍ‡ªÌÒ¸ÍÓª ÁÂÏÎ¥, flÍ É‡ÎË˜ËÌ‡, ÔË
Ú¥Ï ˜‡ÒÚËÌÓ˛, ˘Ó ‚ËÁÌ‡˜‡πÚ¸Òfl ‚ ÚÂÔÂ¥¯Ì¥Ï ˜‡Ò¥ ÊËÚÚflÏ
Ì‡ˆ¥ÓÌ‡Î¸ÌËÏ, ·Û‰¸-˘Ó-·Û‰¸, Ì‡È·¥Î¸¯ ¥ÌÚÂÌÒË‚ÌËÏ, Ì‡È-
·¥Î¸¯ ÓÁ‚ËÌÂÌËÏ, Ì‡È·¥Î¸¯ Ò‚¥‰ÓÏËÏ.

íÂ·‡ Ô‡Ï’flÚ‡ÚË, ˘Ó Ò‡Ï‡ ìÍ‡ªÌ‡, Ú‡Í Ò‡ÏÓ flÍ ¥ É‡ÎË-
˜ËÌ‡, ÎË¯Â ˘Â ‚ ‰‡ÎÂÍÓ ·¥Î¸¯¥È Ï¥¥, ÌÂ ÒÚ‡ÌÓ‚ËÚ¸ ‚ÔÓ‚Ì¥
Ó‰ÌÓ¥‰ÌÓ„Ó ÍÓÏÔÎÂÍÒÛ: ¥ ÚÛÚ, Á‡‚‰flÍË ¥ÒÚÓË˜ÌËÏ ¥ ‚ÒflÍËÏ
¥Ì¯ËÏ Ó·ÒÚ‡‚ËÌ‡Ï, ·‡˜ËÏÓ ‰ÓÒËÚ¸ ÁÌ‡˜Ì¥ ‚¥‰Ï¥ÌË ‚ ÊËÚÚ¥,
‚ ÏÓ‚¥, ‚ ÛÒflÍËı ‚¥‰ÌÓÒËÌ‡ı Ï¥Ê Ô‡‚Ó·¥˜ÌÓ˛ È Î¥‚Ó·¥˜ÌÓ˛
ìÍ‡ªÌÓ˛, Ï¥Ê ıÎ¥·ÓÓ·Ò¸ÍÓ˛ ïÂÒÓÌ˘ËÌÓ˛ È Ù‡·Ë˜ÌÓ˛
ä‡ÚÂËÌÓÒÎ‡‚˘ËÌÓ˛ ‡·Ó ÍÓÁ‡ˆ¸ÍÓ˛ äÛ·‡Ì˘ËÌÓ˛. á¥ÈÚË Á
‚ÒÂÛÍ‡ªÌÒ¸ÍÓ„Ó ÒÚ‡ÌÓ‚Ë˘‡, ¥ÚË ‰‡Î¥ ÚÓ˛ Ê ‰ÓÓ„Ó˛, flÍÓ˛
‚¥‰ÏÂÊÓ‚Û˛Ú¸ ÚÂÔÂ «„‡ÎË˜‡Ì˘ËÌÛ» ‚¥‰ «ÛÍ‡ªÌ˘ËÌË»,
„‡ÚË ‚ ‰Û‰Û ÔÓ‚¥Ìˆ¥ÓÌ‡Î¥ÁÏ¥‚ ·ÛÎÓ · ‚ÂÎËÍÓ˛ Ú‡ÍÚË˜ÌÓ˛
ÔÓÏËÎÍÓ˛. á‡Ï¥ÒÚ¸ Á‚Ó‰ËÚË ‰Ó ÒÔ¥Î¸ÌÓ„Ó ÁÌ‡ÏÂÌÌËÍ‡ ‚ÒÂ
·‡„‡ÚÒÚ‚Ó ÛÍ‡ªÌÒ¸ÍËı ‰¥‡ÎÂÍÚ¥‚, ‚Ò˛ ¥ÁÌÓ¥‰Ì¥ÒÚ¸ ÛÍ‡ªÌ-
Ò¸ÍÓ„Ó ÊËÚÚfl, – ÒÚ‡‚ËÚË Î¥ÚÂ‡ÚÛÌ¥È ÏÓ‚¥ ‚ËÏÓ„Ë, ‡·Ë ‚ÓÌ‡
ÚËÏ‡Î‡Òfl ÚËı ‚Á¥ˆ¥‚, flÍ Î˛‰Ë „Ó‚ÓflÚ¸ ‚ ‰‡Ì¥È „Û·ÂÌ¥ª
‡·Ó ÔÂ‚Ì¥È ˜‡ÒÚËÌ¥ ªª, ÁÌ‡˜ËÎÓ · ÓÁ·ËÚË ìÍ‡ªÌÛ Ì‡ ‡ÚÓÏË,
Á‚ÂÒÚË Ì‡ˆ¥ÓÌ‡Î¸ÌÛ π‰Ì¥ÒÚ¸ ‰Ó ÂÚÌÓ„‡Ù¥˜ÌÓª ‰¥·’flÁÍÓ‚ÓÒ-
ÚË, ÔÂÂÒÛÌÛÚË Â‚ÓÎ˛ˆ¥˛ Ì‡¯Óª Î¥ÚÂ‡ÚÛÌÓª ÏÓ‚Ë Ì‡ Ô¥‚-
ÒÚÓÎ¥ÚÚfl Ì‡Á‡‰ ‡·Ó È ·¥Î¸¯Â. äÓÎË Î˛‰Ë, flÍËÏ ÁÓ‚Ò¥Ï ÌÂ

Á‡ÎÂÊËÚ¸ Ì‡ ÒËÎ¸Ì¥¯¥Ï ÓÁ‚Óª ÛÍ‡ªÌÒÚ‚‡, ‚Î‡ÒÌÂ ı‡Ô‡˛Ú¸-
Òfl ÚËı ‚¥‰Ï¥Ì, ‚ËÚ‚ÓÂÌËı Ì‡ Ì‡¯¥Ï Ì‡ˆ¥ÓÌ‡Î¸Ì¥Ï Ú¥Î¥ ˜Û-
ÊËÏË ‚ÔÎË‚‡ÏË Ú‡ Á‚ÂıÌ¥ÏË Ó·ÒÚ‡‚ËÌ‡ÏË, ¥ ÔÓÌflÚÚfl Ó‰-
ÌÓˆ¥Î¸ÌÓª ÛÍ‡ªÌÒ¸ÍÓª ÚÂËÚÓ¥ª È ªª ‡‚ÚÓÌÓÏ¥ª Ô¥‰Ï¥Ì˛˛Ú¸
ÔÓÌflÚÚflÏ Í‡˛, Ó·Î‡ÒÚ¥, ¥Á ÛÍ‡ªÌÒ¸ÍÓª ÚÂËÚÓ¥ª ‚ËÍÓ˛-
˛Ú¸ Ó·Î‡ÒÌ¥ ‡‚ÚÓÌÓÏ¥ª, ÚÓ ‚ ¥ÌÚÂÂÒ‡ı ÛÍ‡ªÌÒ¸ÍÓ„Ó Ì‡ˆ¥Ó-
Ì‡Î¸ÌÓ„Ó ÓÁ‚Ó˛ ‚ ÚÂÔÂ¥¯Ì¥È ÒÚ‡‰¥ª ÎÂÊËÚ¸ ‚Î‡ÒÌÂ ÍÓÌ-
ˆÂÌÚ‡ˆ¥fl ‚Ò¥ı Ì‡ˆ¥ÓÌ‡Î¸ÌËı ÒËÎ, ‡ ‰Îfl ÚÓ„Ó – ‚Ò¥ı ˜‡ÒÚËÌ
ÛÍ‡ªÌÒ¸ÍÓª ÚÂËÚÓ¥ª. íÂ·‡ ÓÁ‚Ë‚‡ÚË ‚ ÌËı ÔÓ˜ÛÚÚfl π‰-
ÌÓÒÚË, ÒÓÎ¥‰‡ÌÓÒÚË, ·ÎËÁ¸ÍÓÒÚË , ‡ ÌÂ ÓÁ‰ÏÛıÛ‚‡ÚË ¥Á-
ÌËˆ¥, flÍ¥ ªı ‰¥ÎflÚ¸ ¥ flÍ¥ ÔË Ú‡Í¥Ï ÓÁ‰ÏÛıÛ‚‡ÌÌ¥ ÏÓÊÛÚ¸ ÔË-
‚ÂÒÚË ‰Ó ÔÓ‚ÌÓ„Ó ‚¥‰ÓÍÂÏÎÂÌÌfl ÍÛÎ Ú̧ÛÌÓ„Ó ¥ Ì‡ˆ¥ÓÌ‡Î¸-
ÌÓ„Ó ¥ÁÌËı ˜‡ÒÚËÌ ÛÍ‡ªÌÒ¸ÍÓª ÁÂÏÎ¥, flÍ ‚ ‰‡Ì¥Ï ‡Á¥ – ‚
‚¥‰ÌÓÒËÌ‡ı ‰Ó ÓÒ¥ÈÒ¸ÍÓª ìÍ‡ªÌË É‡ÎË˜ËÌË.

ôÓ ìÍ‡ªÌ‡ ÓÒ¥ÈÒ¸Í‡ È É‡ÎË˜ËÌ‡, Ì‡‚¥Ú¸ flÍ ÌÂ ÒÚ‡‡ÚË-
Òfl ÛÏËÒÌÂ ÔÓ ªı ‚¥‰ÓÍÂÏÎÂÌÌfl, ÓÁÎÛÍÛ, ‡ flÍ Ú¥Î¸ÍË Á‡ÎË-
¯ËÚË ‚ÒflÍ¥ Á‡ıÓ‰Ë ‰Ó ªı Á·ÎËÊÂÌÌfl, Ô‡ÍÚËÍÓ‚‡Ì¥ ‰ÓÚÂÔÂ,
Ú‡ ÔÛÒÚËÚË ªı ¥ÚË ÍÓÊÌ¥È Ò‚Óπ˛ ‰ÓÓ„Ó˛, – Ô¥¯ÎË · ÛÒÂ ‰‡Î¥
È ‰‡Î¥ ‚¥‰ ÒÂ·Â, ÒÂ ¥˜ ÁÓ‚Ò¥Ï flÒÌ‡. í¥ ¥ÒÚÓË˜Ì¥ ¥ÁÌËˆ¥, ˘Ó
ÔÓÓ·ËÎË Ú‡Í¥ Á‡Ï¥ÚÌ¥ ‚¥‰Ï¥ÌË, Ó·ÎflÚ¸ Ò‚Ó˛ ‰ËÙÂÂÌˆ¥ÈÌÛ
Ó·ÓÚÛ ‰‡Î¥. ÜËÚÚfl ÂÎ¥„¥ÈÌÂ, ÔÓÎ¥ÚË˜ÌÂ, ÍÛÎ Ú̧ÛÌÂ ¥‰Â ‚
ÍÓÊÌ¥È Á ÌËı ¥Ì¯Ó˛ ‰ÓÓ„Ó˛. É‡ÎË˜ËÌ‡ Ì‡ÎÂÊËÚ¸ ¥ ·Û‰Â

ÑÎfl ÁÛ˜ÌÓÒÚË ‡Ì‡Î¥ÁÛ ‡ÒËÏ¥Îflˆ¥ÈÌËı ÔÓˆÂÒ¥‚
ÍÓÌÙÂÒ¥ÈÌÓª ¥‰ÂÌÚËÙ¥Í‡ˆ¥ª ÒÔ‡‚‡ ÔÓ‰‡πÏÓ ¥ÁÌËˆ˛
Û ˜‡ÒÚÍ‡ı ‚¥Û˛˜Ëı ¥ÁÌËı ÍÓÌÙÂÒ¥È ‰Îfl Ì‡Ó‰ÊÂ-
ÌËı ÔÓÁ‡ ã¸‚Ó‚ÓÏ ¥ Û ã¸‚Ó‚¥ (Û ‚¥‰ÒÓÚÍ‡ı).

üÍ ‚Ë‰ÌÓ, Ì‡ÈÔÓÚÛÊÌ¥¯ËÏ Ì‡ÔflÏÓÏ ÍÓÌÙÂÒ¥È-
ÌÓª ‡ÒËÏ¥Îflˆ¥ª π ìèñ äè: Ì‡È‚Ë˘ËÈ ÔË¥ÒÚ ‚¥ÌËı
ˆ¥πª ÍÓÌÙÂÒ¥ª ÒÔÓÒÚÂ¥„‡πÚ¸Òfl Û ‚Ò¥ı Â∂¥ÓÌ‡Î¸ÌËı „Û-
Ô‡ı. ÉÎË·¯ËÈ ‡Ì‡Î¥Á ÔÓÍ‡ÁÛπ, ˘Ó ˘Ó‰Ó ‚Ò¥ı „ÛÔ,
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Ï¥ÒÚ¸ ÒÔÓÒÚÂ¥„‡πÚ¸Òfl Ó·ÂÌÂÌ‡ ÍÓÂÎflˆ¥fl, ÔËÓ-
‰‡ flÍÓª ÏÓÊÂ ·ÛÚË ‚ ÚÓÏÛ, ˘Ó ÂÎÂ‚‡ÌÚÌÓ˛ ‰Îfl
Î¸‚¥‚’flÌ-‚Ëı¥‰ˆ¥‚ Á¥ Òı¥‰ÌÓª ìÍ‡ªÌË „ÛÔÓ˛ π, ‚Î‡Ò-
ÌÂ, Ì‡ÒÂÎÂÌÌfl Òı¥‰ÌÓª ìÍ‡ªÌË – ÍÓÂÙ¥ˆ¥ÂÌÚ ÍÓÂ-
Îflˆ¥ª Ï¥Ê ¥ÁÌËˆÂ˛ ÍÓÌÙÂÒ¥ÈÌÓª ÒÚÛÍÚÛË Î¸‚¥‚’flÌ,
Ì‡Ó‰ÊÂÌËı Ì‡ Òı¥‰Ì¥È ìÍ‡ªÌ¥ ¥ ÍÓÌÙÂÒ¥ÈÌÓª ÒÚÛÍ-
ÚÛË Òı¥‰ÌÓª ìÍ‡ªÌË, Á Ó‰ÌÓ„Ó ·ÓÍÛ, Ú‡ Ï¥Ê ¥ÁÌË-
ˆÂ˛ ÍÓÌÙÂÒ¥ÈÌÓª ÒÚÛÍÚÛË Òı¥‰ÌËı ÛÍ‡ªÌˆ¥‚, Ì‡-
Ó‰ÊÂÌËı ÔÓÁ‡ ã¸‚Ó‚ÓÏ ¥ Û ã¸‚Ó‚¥, Á ‰Û„Ó„Ó ·ÓÍÛ
‰Ó‚ÓÎ¥ ‚ËÒÓÍËÈ (¥‚ÌËÈ 0,75).

üÍ˘Ó ÍÓÌÙÂÒ¥ÈÌÓ-ÏÓ‚Ì¥ ¥‰ÂÌÚËÙ¥Í‡ˆ¥ª π ‚ ÔÂ‚Ì¥È
Ï¥¥ «„ÂÌÂÚË˜ÌËÏË», ÚÓ·ÚÓ Ú‡‰Ëˆ¥ÈÌÓ ÔÓ‚’flÁ‡Ì¥ Á
Ó‰ËÌÌËÏ ÔÓıÓ‰ÊÂÌÌflÏ ÂÒÔÓÌ‰ÂÌÚ‡, ÚÓ ‚¥‰ÔÓ‚¥‰¸
Ì‡ Á‡ÔËÚ‡ÌÌfl ÓÔËÚÛ‚‡ÌÌfl 2000 ÓÍÛ: «ÑÓ flÍÓª Á ̂ Ëı
Í‡ÚÂ„ÓiÈ (Â‚ÓÔÂπˆ¸, Î¸‚i‚’flÌËÌ, ÔÓÒÚÓ Î˛‰ËÌ‡ flÍ
Ú‡Í‡, ÛÍ‡ªÌÂˆ¸, „‡ÎË˜‡ÌËÌ, ÒÓ‚πˆ¸Í‡ Î˛‰ËÌ‡) ÇË
ÒıËÎ¸Ìi ‚i‰ÌÂÒÚË ÒÂ·Â ‚ ÔÂ¯Û Ú‡ ‰Û„Û ̃ Â„Û?» ÁÌ‡˜-
ÌÓ ·¥Î¸¯Â ‚ËÁÌ‡˜‡πÚ¸Òfl Ò‚¥‰ÓÏËÏ ‚Ë·ÓÓÏ ÂÒÔÓÌ-
‰ÂÌÚ‡, ı‡‡ÍÚÂËÁÛ˛˜Ë ÈÓ„Ó Ò‡ÏÓ¥Ì‰ÂÌÚËÙ¥Í‡ˆ¥˛, ¥
Û ˆ¸ÓÏÛ ÒÂÌÒ¥ π, Û Ò‚ÓªÈ ÒÚ‡ÚËÒÚË˜Ì¥È ÒÛÍÛÔÌÓÒÚË,
˜ÛÚÎË‚¥¯ËÏ ¥Ì‰ËÍ‡ÚÓÓÏ ÒÛÒÔ¥Î¸ÌËı ÔÓˆÂÒ¥‚ (‰Ë‚.
ÒÚÓ. 186):

üÍ ‚Ë‰ÌÓ, Û ÍÓ¥ÌÌËı Î¸‚¥‚’flÌ ¥ÁÌÓ„Ó Â∂¥ÓÌ‡Î¸-
ÌÓ„Ó ÔÓıÓ‰ÊÂÌÌfl ‚ ÔÓ¥‚ÌflÌÌ¥ Á Î¸‚¥‚’flÌ‡ÏË, Ì‡Ó-
‰ÊÂÌËÏË ÌÂ Û ã¸‚Ó‚¥, ÁÏÂÌ¯ÛπÚ¸Òfl ¥‰ÂÌÚËÙ¥Í‡ˆ¥fl Á
ÚËÔÓÏ ÒÓ‚πˆ¸ÍÓª Î˛‰ËÌË Ú‡ (Á‡ ‚ËÌflÚÍÓÏ ÓÒ¥flÌ) Á
ÛÍ‡ªÌÒÚ‚ÓÏ flÍ Ô¥ÓËÚÂÚÌËÏ ¥‰ÂÌÚËÙ¥Í‡ˆ¥ÈÌËÏ Ï‡-
ÍÂÓÏ. ç‡ÚÓÏ¥ÒÚ¸ (˘Ó ÔËÓ‰Ì¸Ó) Á·¥Î¸¯ÛπÚ¸Òfl ¥‰ÂÌ-
ÚËÙ¥Í‡ˆ¥fl ÒÂ·Â flÍ Î¸‚¥‚’flÌËÌ‡ Ú‡ Á «ÔÓÒÚÓ Î˛‰Ë-
ÌÓ˛ flÍ Ú‡ÍÓ˛», ÚÓ·ÚÓ, Ù‡ÍÚË˜ÌÓ, ÁÓÒÚ‡π ‚¥‰ÒÛÚ-
Ì¥ÒÚ¸ „ÛÔÓ‚Ó„Ó ÓÚÓÚÓÊÌÂÌÌfl. çÂ Ú‡Í Ó‰ÌÓÁÌ‡˜Ì‡
„‡ÎËˆ¸Í‡ ÚÓÊÒ‡Ï¥ÒÚ¸ – ‚ ÔÂ¯ÓÏÛ ÔÓÍÓÎ¥ÌÌ¥ „‡ÎË-

Ì‡ÎÂÊ‡ÚË ‰Ó ¥Ì¯Óª ‰ÂÊ‡‚Ë, ‰Ó ¥Ì¯Óª ˆÂÍ‚Ë, Ì¥Ê ìÍ‡ª-
Ì‡, ÊË‚Â ¥ ·Û‰Â ÊËÚË Ô¥‰ ¥Ì¯ËÏË ÍÛÎ Ú̧ÛÌËÏË ‚ÔÎË‚‡ÏË;
˘Â ‰Ó‚„Ó, ÔÓÍË ·Û‰ÛÚ¸ ÚË‚‡ÚË ÚÂÔÂ¥¯Ì¥ Ó·ÒÚ‡‚ËÌË, ·Û‰Â
‚ÓÌ‡ Úfl„ÌÛÚËÒfl ‚ ı‚ÓÒÚ¥ ÔÓÎ¸Ò¸ÍÓª Ú‡ Ì¥ÏÂˆ¸ÍÓª ÍÛÎ Ú̧ÛË,
ìÍ‡ªÌ‡ – ‚ ı‚ÓÒÚ¥ ÓÒ¥ÈÒ¸ÍÓª. òÍ¥Î¸ÌËˆÚ‚Ó „‡ÎËˆ¸ÍÂ ·Û‰Â
‰‡Î¥ Ù¥Î¥π˛ ÔÓÎ¸Ò¸ÍÓª ¯ÍÓÎË È Ò‚ÓªÏË Ô¥‰Û˜ÌËÍ‡ÏË, Ù‡·-
ËÍÓ‚‡ÌËÏË ÔÓ ‚Í‡Á¥‚Í‡ı ÔÓÎ¸Ò¸ÍÓª ‡‰Ë ¯Í¥Î¸ÌÓª, ¥ ‚Ò¥π˛
Ò‚Óπ˛ ÒËÒÚÂÏÓ˛, Ò‚Óπ˛ Ì‡ÛÍÓ˛ ·Û‰Â ‰‡Î¥ Ô¥‰‰ÂÊÛ‚‡ÚË
ÚÛ ÒÔÂˆËÙ¥˜ÌÓ „‡ÎËˆ¸ÍÛ ‡ÚÏÓÒÙÂÛ, ‚ÍÎ˛˜ÌÓ ‰Ó ÏÓ‚Ë, flÍ‡
Ô‡ÌÛπ ‚ „‡ÎËˆ¸Í¥È ¯ÍÓÎ¥ È „‡ÎËˆ¸Í¥È ÍÌËÊˆ¥, – ÏÓ‚Ë ‚ÔÓ‚Ì¥
ÍÓÌ‚ÂÌˆ¥ÓÌ‡Î¸ÌÓª, ‰‡ÎÂÍÓª ¥ ‚¥‰ Ì‡Ó‰ÌÓª È ‚¥‰ ÛÍ‡ªÌÒ¸ÍÓª
Î¥ÚÂ‡ÚÛÌÓª. íËÏ ̃ ‡ÒÓÏ ÍÓÎË Ì‡ ìÍ‡ªÌ¥ ÓÒ¥ÈÒ¸Í¥È ÔÓ˜ÌÛÚ¸
‰ÛÍÛ‚‡ÚËÒfl ̄ Í¥Î¸Ì¥ Ô¥‰Û˜ÌËÍË, ÔÓ˜ÌÛÚ¸Òfl ̄ Í¥Î¸Ì¥ ‚ËÍÎ‡-
‰Ë ÛÍ‡ªÌÒ¸Í¥, – Ô¥‰Û˜ÌËÍË, ÚÂÏ¥ÌÓÎÓ„¥fl, ‚ÒÂ „ÓÚÓ‚Ó Ô¥ÚË
Á‡ ¯ÍÓÎÓ˛ ÓÒ¥ÈÒ¸ÍÓ˛. ß ÓÁ‰¥Î ·Û‰Â ‚ÒÂ Á·¥Î¸¯Û‚‡ÚËÒfl.

äÓÓÚÍÓ Í‡ÊÛ˜Ë, – ‰ÓÒ¥ É‡ÎË˜ËÌ‡ È¯Î‡, ‡ ìÍ‡ªÌ‡ ÒÚÓ-
flÎ‡ ‡·Ó È¯Î‡ Á‡ É‡ÎË˜ËÌÓ˛. íÂÔÂ ìÍ‡ªÌ‡ Ô¥‰Â Ò‚Óπ˛ ‚¥‰-
Ï¥ÌÌÓ˛ ‰ÓÓ„Ó˛, ¥ ‚¥‰‰‡ÎÂÌÌfl ªª ‚¥‰ É‡ÎË˜ËÌË ·Û‰Â Á·¥Î¸-
¯Û‚‡ÚËÒfl Á ÍÓÊÌËÏ ÍÓÍÓÏ, ÍÓÎË ÌÂ ÔÓ‰·‡ÚË ÔÓ Á·ÎËÊÂÌ-
Ìfl ªı ‰Ó¥„. ß ÍÓÎË · Ú‡Í ÍÓÊÌ‡ Ô¥¯Î‡ Ò‚Óπ˛ ‰ÓÓ„Ó˛, ÌÂ
‰·‡˛˜Ë ÔÓ ÒÂ Á·ÎËÊÂÌÌfl, ÚÓ Á‡ flÍËı 20-30 Î¥Ú ÏË Ï‡ÎË ·
ÔÂÂ‰ ÒÓ·Ó˛ ‰‚¥ Ì‡ˆ¥ÓÌ‡Î¸ÌÓÒÚ¥ Ì‡ Ó‰Ì¥È ÂÚÌÓ„‡Ù¥˜Ì¥È

ÓÒÌÓ‚¥, ÔÓ‰¥·ÌÓ flÍ ÒÂ·Ë È ıÓ‚‡ÚË, ‰‚¥ ̃ ‡ÒÚËÌË Ó‰ÌÓ„Ó ÒÂ-
·Ò¸ÍÓ„Ó ÔÎÂÏÂÌ¥, ˘Ó ‰‡ÎË ÒÂ·Â ÓÁ‚ÂÒÚË ÔÓÎ¥ÚË˜ÌËÏ, ÍÛÎ¸-
ÚÛÌËÏ, ÂÎ¥„¥ÈÌËÏ Ó·ÒÚ‡‚ËÌ‡Ï ‰Ó ÔÓ‚ÌÓ„Ó ‚¥‰˜ÛÊÂÌÌfl.

êÓÁÛÏ¥πÚ¸Òfl, „‡ÎË˜‡ÌË È ÛÍ‡ªÌˆ¥ ÌÂ ÔÓ‚ËÌÌ¥ ‰ÓÔÛÒÚËÚË
‰Ó Ò¸Ó„Ó. í¥ ÁÏ‡„‡ÌÌfl ‰Ó ÛÍ‡ªÌ¥Á‡ˆ¥ª É‡ÎË˜ËÌË, flÍ¥ ‚ÂÎËÒfl
‰ÓÒ¥ Ò‚¥‰ÓÏÓ ÎË¯Â Ó‰ËÌËˆflÏË È ‚ËÍÎËÍ‡ÎË ˜‡ÒÚÓ Ì‡¥Í‡Ì-
Ìfl ‚ Î˛‰flı ÌÂÒ‚¥‰ÓÏËı ÒÂª ‡ÍÚÛ‡Î¸ÌÓª ÒÔ‡‚Ë, ÚÂÔÂ, ÒÛÔ-
ÓÚË Ú‡ÍÓª ÌÂ·ÂÁÔÂÍË, ÏÛÒflÚ¸ ‚ÂÒÚËÒfl ‚Ò¥Ï Ò‚¥‰ÓÏËÏ Á‡„‡-
ÎÓÏ „‡ÎËˆ¸ÍËÏ. É‡ÎË˜ËÌ‡ ÌÂ ÏÓÊÂ ‰ÓÔÛÒÚËÚË ÒÂ·Â ‰Ó ‚¥-
‰ÓÍÂÏÎÂÌÌfl ‚¥‰ ìÍ‡ªÌË, ‰Ó ÚÓ„Ó, ‡·Ë ÒÚ‡ÚË ªÈ ˜ÛÊÓ˛, flÍ
ÒÚ‡Î‡ ˜ÛÊÓ˛ É‡ÎË˜ËÌ¥ ì„ÓÒ¸Í‡ êÛÒ¸, flÍ‡ ‚ËÍÎËÍ‡π Ò‚Óπ˛
‰ÓÎÂ˛ ÔÎ‡ÚÓÌ¥˜Ì¥ Á¥Úı‡ÌÌfl, ‡ÎÂ Ì¥˜Ó„Ó ·¥Î¸¯Â – ·Ó „‡ÎË˜‡-
ÌË ÌÂ ÁÌ‡˛Ú¸, flÍ ¥ ÔËÒÚÛÔËÚË ‰Ó ÌÂª, ¥ ÁÓÒÚ‡‚Îfl˛Ú¸ ªª Ì‡
Î‡ÒÍÛ ÅÓÊÛ. ëÂ ·ÛÎÓ · ÔÓ˜‡ÚÍÓÏ ‡„ÓÌ¥ª ‰Îfl É‡ÎË˜ËÌË. ÇÓÌ‡
ÔÓ‚ËÌÌ‡ Ì‡ÔÛÊËÚË ‚Ò¥ ÒËÎË, ‡·Ë ÁÓÒÚ‡ÚËÒfl ‚ flÍÌ‡ÈÚ¥ÒÌ¥-
¯¥Ï ÍÓÌÚ‡ÍÚ¥ Á ìÍ‡ªÌÓ˛, ÎË¯ËÚËÒfl ÌÂÓÁ‰¥Î¸ÌÓ˛ ˜‡ÒÚË-
ÌÓ˛ Ì‡ˆ¥ÓÌ‡Î¸ÌÓ˛ ‚ Ì‡ˆ¥ÓÌ‡Î¸Ì¥Ï ÛıÛ, ‡ÍÚË‚ÌËÏ Û˜‡ÒÌË-
ÍÓÏ ‚ ÍÛÎ Ú̧ÛÌ¥È ÛÍ‡ªÌÒ¸Í¥È Ó·ÓÚ¥. Ç ªª ¥ÌÚÂÂÒ‡ı ÒÔÂˆ¥‡Î¸-
ÌÓ ÎÂÊËÚ¸ ÒÚ‚ÓÂÌÌfl ÒËÎ¸ÌÓª ÛÍ‡ªÌÒ¸ÍÓª ÍÛÎ Ú̧ÛË, ÒËÎ¸-
ÌÓª ÛÍ‡ªÌÒ¸ÍÓª Ì‡ˆ¥ª, ¥ ‚ÓÌ‡ ÔÓ‚ËÌÌ‡ ÔÓÒÚ‡‡ÚËÒfl ÔÓ ÚÂ,
˘Ó· ·ÛÚË ÌÂ Ô‡ÒË‚ÌËÏ „Îfl‰‡˜ÂÏ ÚflÊÍËı ‚ËÒËÎÂÌ¸ ÛÍ‡ªÌ-
Ò¸ÍËı ÍÛÊÍ¥‚ Ì‡ Ò¥È ‰ÓÓÁ¥, ‡ ‰¥flÎ¸ÌËÏ ÒÔ¥‚Ó·¥ÚÌËÍÓÏ ¥

МИХАЙЛО
ГРУШЕВСЬКИЙ

ГАЛИЧИНА
І УКРАЇНА

ÛÍ‡ªÌˆ¥ ÓÒ¥flÌË
„‡ÎË˜‡ÌË Á ¥Ì¯Ëı

Â„¥ÓÌ¥‚
á‡ı.ìÍ‡ªÌË

Á ¥Ì¯Ëı
Â„¥ÓÌ¥‚
ìÍ‡ªÌË

·‡Ú¸ÍË,
ÛÓ‰ÊÂÌ¥
Û ã¸‚Ó‚¥

¥Ì¯¥

ìÉäñ    -10     (+20) -17        (+15)     0
ìèñäè    +6     (0)           +6        (+25)  +15
ìèñåè   +1     (0)           +3         (-5)     0
ìÄèñ     -3     (-10)           +3        (-10)    -5
ßÌ¯‡    +2     (-30)           +5          (0)     0
ÌÂ
‚ËÁÌ‡˜ÂÌ‡ +3     (+10) -2         (-25)   -10
     RRRRR   0,99  0,99  0,99  0,99  0,99     0,89    0,89    0,89    0,89    0,89          -0,77         -0,77         -0,77         -0,77         -0,77         0,69        0,69        0,69        0,69        0,69  0,31 0,31 0,31 0,31 0,31
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ОРЕСТ ДРУЛЬ
АСИМІЛЯЦІЙНІ ТА
АКУЛЬТУРАЦІЙНІ
ПРОЦЕСИ
У ЛЬВОВІ

ÔÓÏ¥˜ÌËÍÓÏ. ãÓÍ‡Î¸ÌÓ˛ „‡ÎËˆ¸ÍÓ˛ Ó·ÓÚÓ˛ Ò¸ÓÏÛ ‚ÓÌ‡
ÏÓÊÂ ÔÓÏÓ„ÚË Ú¥Î¸ÍË ÔÓ˜‡ÒÚË – ¥ ÚÓ ÎË¯Â ‚ Ú¥Ï ‡Á¥, ÍÓÎË
„‡ÎËˆ¸ÍÂ ÊËÚÚfl, „‡ÎËˆ¸Í‡ ÍÛÎ Ú̧Û‡, Î¥ÚÂ‡ÚÛ‡, ÏÓ‚‡ Ú‡Í
Á·ÎËÁflÚ¸Òfl ‰Ó ÛÍ‡ªÌÒ¸ÍÓª, ˘Ó ÁÌËÍÌÂ Ú‡ ÏÂÊ‡, flÍ‡ ‰¥ÎËÚ¸
ÚÂÔÂ «„‡ÎË˜‡Ì˘ËÌÛ» ‚¥‰ «ÛÍ‡ªÌ˘ËÌË». èÓÒÚ¥ÈÌËÏ ÍÛÎ¸-
ÚÛÌËÏ ¥ Ì‡ˆ¥ÓÌ‡Î¸ÌËÏ ̂ ÂÌÚÓÏ ‚ÒÂÛÍ‡ªÌÒ¸ÍËÏ ÏÓÊÂ ·ÛÚË
Ú¥Î¸ÍË ¥ÒÚÓË˜ÌËÈ ˆÂÌÚ – äËª‚, ‚Ò¥ ¥Ì¯¥ ÏÓ„ÎË ·ÛÚË Ú¥Î¸ÍË
ÂÔ¥ÁÓ‰‡ÏË. ÑÓÔÓÏÓ„ÚË ÍÓÌˆÂÌÚ‡ˆ¥ª ÍÛÎ Ú̧ÛÌÓª Ó·ÓÚË ‚ Ú¥Ï
ˆÂÌÚ¥ – ÒÂ Ó·Ó‚’flÁÓÍ ‚Ò¥ı ˜‡ÒÚËÌ ÛÍ‡ªÌÒ¸ÍÓª ÁÂÏÎ¥, ‚ Ú¥Ï ¥
É‡ÎË˜ËÌË. Ä ‰ÓÔÓÏÓ„ÚË ªÈ ÏÓÊÌ‡, Í‡ÊÛ, Ú¥Î¸ÍË ÔÓÒÚ‡‡‚-
¯ËÒfl Ì‡ÔÂÂ‰ Á·ÎËÁËÚËÒfl ‚Ò¥Ï ÊËÚÚflÏ ‰Ó ÛÍ‡ªÌÒ¸ÍÓ„Ó
ÊËÚÚfl, ÌÂ Á‡ÊÛ˛˜ËÒfl Ì‡‚¥Ú¸ flÍÓ˛Ò¸ ÌÂÔËıËÎ¸Ì¥ÒÚ˛ ‰Ó
«„‡ÎË˜‡Ì˘ËÌË», flÍ·Ë ‚ÓÌ‡ Û‰ÂÊ‡Î‡Òfl. ÑÛÏ‡˛, Ó‰Ì‡˜Â,
˘Ó Ò‚¥‰ÓÏ¥ ‚ÒÂÛÍ‡ªÌÒ¸ÍËı Ì‡ˆ¥ÓÌ‡Î¸ÌËı Á‡‚‰‡Ì¸ ÛÍ‡ªÌˆ¥
ÔÓÚ‡ÔÎflÚ¸ ÎÂ„ÍÓ ÁÌÂÈÚ‡Î¥ÁÛ‚‡ÚË ÚÛ ÌÂÔËıËÎ¸Ì¥ÒÚ¸ ¥ Á
Ò‚Ó„Ó ·ÓÍÛ Ô¥‰ÛÚ¸ Ì‡ÁÛÒÚ¥˜ ÚÓÏÛ Ì‡ÔflÏÛ ‰Ó Ó·ÓÔ¥Î¸ÌÓ„Ó
Á·ÎËÊÂÌÌfl. Ä‰ÊÂ ÚÂ, ˘Ó ‰¥ÎËÚ¸ É‡ÎË˜ËÌÛ È ìÍ‡ªÌÛ, ‚ ÔÂ-
Â‚‡ÊÌ¥È Ï‡Ò¥ ÁÓ‚Ò¥Ï Ì‡Ï ˜ÛÊÂ: ‚ É‡ÎË˜ËÌ¥ ÒÂ «Ì‡ÎÂÚ¥ÎÓÒ-
Ú¥» ÔÓÎ¸Ò¸ÍÓ-Ì¥ÏÂˆ¸Í¥, Ì‡ ìÍ‡ªÌ¥ ÏÓÒÍÓ‚Ò¸Í¥, ‡ Ì‡Ó‰Ì‡
ÓÒÌÓ‚‡ Ú‡Ï ¥ ÚÛÚ ‰ÛÊÂ ·ÎËÁ¸Í‡, Ï‡ÈÊÂ Ú‡ Ò‡Ï‡; ÓÚÊÂ, Ó·Ó-
ÓÌ‡ ÚËı ‚¥‰Ï¥Ì ÁÓ‚Ò¥Ï ÌÂ ‚‡Ú‡ ÔÓ‚¥Ìˆ¥‡Î¸ÌÓ„Ó Ô‡Ú¥ÓÚËÁ-
ÏÛ. ëÂ ÚÂ·‡ ÁÓÁÛÏ¥ÚË ¥ ÌÂ ‰Ë‚ËÚËÒfl Ì‡ ‰Û„Û ÒÚÓÓÌÛ flÍ

Ì‡ flÍËıÒ¸ ÌÂ‰ÓˆË‚¥Î¥ÁÓ‚‡ÌËı Î˛‰ÂÈ, flÍ ÚÂÔÂ ·Û‚‡π, ·Ó ¥
ÚÛÚ ¥ Ú‡Ï Ú¥ ¥ÁÌËˆ¥ «ˆË‚¥Î¥Á‡ˆ¥ª» ¥ ‰ÛÊÂ Ï‡ÎÓ‚‡ÊÌ¥, ¥ ÁÓ‚Ò¥Ï
ÌÂ Ì‡¯¥ ÔÂÂ‚‡ÊÌÓ. Ä ÍÓÎË ÒÚ‡ÌÂÏÓ Ì‡ Ò¥Ï ÒÚ‡ÌÓ‚Ë˘¥, ÚÓ‰¥
È Á·ÎËÊÂÌÌfl ·Û‰Â ÎÂ„ÍÂ, ÓÒÓ·ÎË‚Ó flÍ ·Û‰Â Ó·ÓÒÚÓÓÌÌπ.

ÄÎÂ fl ÔÓÍË ˘Ó Í‡ÊÛ Ì‡ ‡‰ÂÒÛ É‡ÎË˜ËÌË. ìÍ‡ªÌ‡ ‰Û-
„ËÈ ‡Á ÌÂ Ô¥‰Â ‰Ó ÌÂª, flÍ ¥¯Î‡, ¥ ÌÂ ‰‡È ÅÓÊÂ, ‡·Ë Ó·ÒÚ‡‚Ë-
ÌË ÁÏÛ¯Û‚‡ÎË ªª ‰Ó ÚÓ„Ó. É‡ÎË˜‡ÌË ÔÓ‚ËÌÌ¥ ·‡Ê‡ÚË ÒÓ·¥ ìÍ-
‡ªÌË ÏÓ„ÛÚÌ¸Óª, ÒËÎ¸ÌÓª, ‡Ú‡Íˆ¥ÈÌÓª, ‡ ÌÂ ÓÁ·ËÚÓª È ÊÂ·-
Û˘Óª. É‡ÎË˜ËÌ‡ ‚ ÔÂ¯¥È Ï¥¥ ÔÓ‚ËÌÌ‡ Á·ÎËÁËÚËÒfl ‰Ó ìÍ-
‡ªÌË. É‡ÎËˆ¸Í¥ Î¥ÚÂ‡ÚË ÔÓ‚ËÌÌ¥ Á·ÎËÊÛ‚‡ÚË ˘Â ·¥Î¸¯Â
ÚÛÚÂ¯Ì˛ Î¥ÚÂ‡ÚÛÌÛ ÏÓ‚Û ‰Ó ÛÍ‡ªÌÒ¸ÍÓª, „‡ÎËˆ¸ÍÛ ÔÂÒÛ
¥ Î¥ÚÂ‡ÚÛÛ ‰Ó ÛÍ‡ªÌÒ¸ÍÓ„Ó ÊËÚÚfl È ÛÍ‡ªÌÒ¸ÍËı ¥ÌÚÂÂ-
Ò¥‚. É‡ÎËˆ¸Í¥ ÔÂ‰‡„Ó„Ë ÔÓ‚ËÌÌ¥ ÔÓÒÚ‡‡ÚËÒfl ÔÓ ÚÂ, ˘Ó· Ì‡
ÛÍ‡ªÌÒ¸Í¥È ÁÂÏÎ¥ ÌÂ ·ÛÎÓ ‰‚Óı ÚÂÏ¥ÌÓÎÓ„¥È ¥ ‰‚Óı ÏÓ‚ –
‡‰ÊÂ ¯ÍÓÎ‡ ‚ ÔÂ¯¥È Î¥Ì¥ª ‚ÔÎË‚‡π Ì‡ Ì‡ÔflÏ ÍÌËÊÌÓª È
ÍÛÎ Ú̧ÛÌÓª ÏÓ‚Ë. É‡ÎËˆ¸Í‡ ÒÛÒÔ¥Î¸Ì¥ÒÚ¸ ÔÓ‚ËÌÌ‡ ÁÏ‡„‡ÚË
‰Ó Ì‡‚’flÁ‡ÌÌfl Ú¥ÒÌ¥¯Ëı Á‚’flÁÂÈ Á ìÍ‡ªÌÓ˛. éÒÓ·ÎË‚Ó Î˛‰Ë
ÏÓÎÓ‰¥, Ì‡ ‚ÒÚÛÔ¥ ‰Ó ÊËÚÚfl, ÔÓ‚ËÌÌ¥ ÔÓÒÚ‡‚ËÚË ÒÓ·¥ Á‡ Ó·Ó‚’-
flÁÓÍ ÔÓªı‡ÚË Ì‡ ìÍ‡ªÌÛ – ÌÂ ‚ ÓÎ¥ ¥ÌÒÚÛÍÚÓ¥‚ ¥ ÔÓ‚¥‰ÌË-
Í¥‚ (Ì‡ ÚÂ Ú‡Ï ÁÌ‡È‰ÛÚ¸Òfl Ò‚Óª!), ÌÂ ÔÓ ÎÂ„Í¥ ÔÓÒ‡‰Ë È ·‡„‡Ú¥
ÔÓÒ‡„Ë, flÍ ‰‡‚Ì¥¯¥ „‡ÎË˜‡ÌË (˘Ó ÁÓ·ËÎË Ú‡Ï Ú‡ÍÛ „‡ÌÛ
ÂÍÎ‡ÏÛ «·‡Ú‡Ï-„‡ÎË˜‡Ì‡Ï», flÍÛ ÌËÌ¥¯Ì¥ „‡ÎË˜‡ÌË ÁÏÓ-
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˜‡Ì ‚ÓÌ‡ ÒÛÚÚπ‚Ó ÁÏÂÌ¯ÛπÚ¸Òfl, Ì‡ÚÓÏ¥ÒÚ¸ ‚ Ì‡ÒÚÛÔ-
ÌËı – ÔÓ˜ËÌ‡π ÔÓÒËÎ˛‚‡ÚËÒfl. Ç‡ÚÓ ‚¥‰ÁÌ‡˜ËÚË
Ú‡ÍÓÊ ‚ËÒÓÍËÈ ¥‚ÂÌ¸ Â‚ÓÔÂÈÒ¸ÍÓª ¥‰ÂÌÚËÙ¥Í‡ˆ¥ª ‰Îfl
ÓÒ¥flÌ Ú‡ Ì‡Ó‰ÊÂÌËı Û ã¸‚Ó‚¥ «Òı¥‰ÌËı» ÛÍ‡ªÌˆ¥‚,
˘Ó ÏÓÊÂ ·ÛÚË ÔÓflÒÌÂÌÓ ‰ÂÙ¥ˆËÚÓÏ ¥‰ÂÌÚËÙ¥Í‡ˆ¥È-
ÌËı ‰ÂÙ¥Ì¥ˆ¥È Û Á‡ÔÓÔÓÌÓ‚‡ÌÓÏÛ ÔÂÂÎ¥ÍÛ ¥/‡·Ó
‚ÍÎ˛˜ÂÌ¥ÒÚ˛ Â‚ÓÔÂÈÒ¸ÍÓª ÍÓÏÔÓÌÂÌÚË ‚ ÓÁÛÏ¥ÌÌfl
„‡ÎËˆ¸ÍÓª, Î¸‚¥‚Ò¸ÍÓª ˜Ë ÛÍ‡ªÌÒ¸ÍÓª ÚÓÊÒ‡ÏÓÒÚË Û
„‡ÎË˜‡Ì.

ÑÎfl Ì‡Ó˜Ì¥¯Ó„Ó ÒÔËÈÌflÚÚfl ÓÁÚ‡¯Û‚‡ÌÌfl ¥‰ÂÌ-
ÚËÙ¥Í‡ˆ¥È ¥ÁÌËı Â∂¥ÓÌ‡Î¸ÌÓ-ÍÓÌÙÂÒ¥ÈÌËı „ÛÔ Ì‡
ÔÓÎ¥ Á ÍÓÓ‰ËÌ‡Ú‡ÏË «Ô‡‚ÓÒÎ‡‚ÌËÈ – „ÂÍÓ-Í‡ÚÓ-
ÎËÍ» Ú‡ «„‡ÎË˜‡ÌËÌ – «Òı¥‰ÌËÈ» ÛÍ‡ªÌÂˆ¸» ÔÓ‚Â-
‰ÂÌÓ ÍÓÂÎflˆ¥ÈÌËÈ ‡Ì‡Î¥Á ˆËı ¥‰ÂÌÚËÙ¥Í‡ˆ¥ÈÌËı
ÒÚÛÍÚÛ Á„‡‰‡ÌËı ˜ÓÚË¸Óı „ÛÔ Á ÓÍÂÏËÏË ÍÓÌ-
ÙÂÒ¥ÈÌËÏË Ú‡ Â∂¥ÓÌ‡Î¸ÌËÏË „ÛÔ‡ÏË. ê¥ÁÌËˆfl ÍÓÂ-
Ù¥ˆ¥ÂÌÚ¥‚ ÍÓÂÎflˆ¥È Ï¥Ê ÒÚÛÍÚÛÓ˛ ÓÍÂÏÓª „ÛÔË
Ú‡ ÒÚÛÍÚÛÓ˛ «‚¥ÌËı ìÉäñ» ¥ Ï¥Ê ÒÚÛÍÚÛÓ˛ ˆ¥πª
„ÛÔË Ú‡ ÒÚÛÍÚÛÓ˛ «‚¥ÌËı ìèñ äè» ‚ËÁÌ‡˜‡Î‡
ÍÓÓ‰ËÌ‡ÚÛ ˆ¥πª ÍÓÌÙÂÒ¥ÈÌÓ-Â∂¥ÓÌ‡Î¸ÌÓª „ÛÔË ÔÓ
ÓÒ¥ «Ô‡‚ÓÒÎ‡‚ÌËÈ – „ÂÍÓ-Í‡ÚÓÎËÍ»; ‚¥‰ÔÓ‚¥‰ÌÓ ¥Á-
ÌËˆfl ÍÓÂÙ¥ˆ¥ÂÌÚ¥‚ ÍÓÂÎflˆ¥È Á¥ ÒÚÛÍÚÛ‡ÏË «ÛÍ‡-

ªÌˆ¥ É‡ÎË˜ËÌË» Ú‡ «Òı¥‰Ì¥ ÛÍ‡ªÌˆ¥» ‚ËÁÌ‡˜‡Î‡ ÍÓÓ-
‰ËÌ‡ÚÛ ÔÓ ÓÒ¥ «Òı¥‰ – Á‡ı¥‰». íÓ·ÚÓ, flÍ˘Ó ÍÓÂÙ¥ˆ¥-
ÂÌÚ ÍÓÂÎflˆ¥ª ¥‰ÂÌÚËÙ¥Í‡ˆ¥ÈÌÓª ÒÚÛÍÚÛË ÍÓÌÙÂÒ¥È-
ÌÓ-Â∂¥ÓÌ‡Î¸ÌÓª „ÛÔË Á¥ ÒÚÛÍÚÛÓ˛ „ÛÔË «‚¥Ì¥
ìÉäñ» ·¥Î¸¯ËÈ Á‡ ÍÓÂÙ¥ˆ¥ÂÌÚ ÍÓÂÎflˆ¥ª Á¥ ÒÚÛÍÚÛ-
Ó˛ «‚¥Ì¥ ìèñäè», ÚÓ Ó‰ËÌ‡Ú‡ „ÛÔË Ì‡ ‚Í‡Á‡-
ÌÓÏÛ ÔÓÎ¥ π ‚Ë˘‡ ÌÛÎfl ¥ Ú.Ô. (‰Ë‚. ËÒ.)

üÍ ·‡˜ËÏÓ, Á ̃ ÓÚË¸Óı Í‚‡‰‡ÌÒ¥‚ Í‚‡‰‡ÌÒ «Òı¥‰
– „ÂÍÓ-Í‡ÚÓÎËÍË» π ÌÂÁ‡ÔÓ‚ÌÂÌËÈ – „ÛÔ‡ Ì‡Ó-
‰ÊÂÌËı Ì‡ Òı¥‰Ì¥È ìÍ‡ªÌ¥ „ÂÍÓ-Í‡ÚÓÎËÍ¥‚ π Á¥‰ÂÌÚË-
Ù¥ÍÓ‚‡Ì‡ ÔÓ-Á‡ı¥‰ÌÓÏÛ (ªıÌfl ÌÂÚËÔÓ‚‡ ‰Îfl Òı¥‰ÌÓª
ìÍ‡ªÌË ÍÓÌÙÂÒ¥fl, ÏÓÊÎË‚Ó, ÔÓflÒÌ˛πÚ¸Òfl „‡ÎËˆ¸ÍË-
ÏË ÍÓ¥ÌÌflÏË ·‡Ú¸Í¥‚ – ‚¥‰ÒÓÚÍÓ‚Ó ªı Ì‡È·¥Î¸¯Â Û
„ÛÔ¥ ÂÒÔÓÌ‰ÂÌÚ¥‚ 1955-70 . Ì‡Ó‰ÊÂÌÌfl), „Û-
Ô‡ Ê „ÂÍÓ-Í‡ÚÓÎËÍ¥‚, Ì‡Ó‰ÊÂÌËı Û ã¸‚Ó‚¥ Û Òı¥‰-
ÌÓ-ÛÍ‡ªÌÒ¸ÍËı Ò¥Ï’flı, Ï‡π ‰Ó‚ÓÎ¥ ˜¥ÚÍÓ ‚Ë‡ÊÂÌÛ
«Ô‡‚ÓÒÎ‡‚ÌÛ» ¥‰ÂÌÚËÙ¥Í‡ˆ¥ÈÌÛ ÒÚÛÍÚÛÛ. ä‡ÈÌ˛
Î¥‚Û ÌËÊÌ˛ ÔÓÁËˆ¥˛ («Òı¥‰ – Ô‡‚ÓÒÎ‡‚Ì¥») Á‡ÈÏ‡-
˛Ú¸ ÌÂ Û ã¸Ó‚Ó‚¥ Ì‡Ó‰ÊÂÌ¥ ÓÒ¥flÌË, ÓÁÚ‡¯Û‚‡ÌÌfl
Ì‡Ó‰ÊÂÌËı Û ã¸‚Ó‚¥ ÓÒ¥flÌ ÁÏ¥˘ÛπÚ¸Òfl Û Ì‡ÔflÏÍÛ
‰Ó ÍÓÏÔ‡ÍÚÌÓ ÓÁÚ‡¯Ó‚‡ÌÓª „ÛÔË „‡ÎË˜‡Ì-Í‡ÚÓÎË-
Í¥‚, ¥‰ÂÌÚËÙ¥Í‡ˆ¥ÈÌ‡ ÒÚÛÍÚÛ‡ flÍËı Ô¥ÒÎfl «ÛÍÓ¥ÌÂÌ-

ÊÛÚ¸ ÎË¯Â ̃ ÂÒÌ¥ÒÚ˛, ı‡‡ÍÚÂÌ¥ÒÚ˛, ¥‰ÂÈÌ¥ÒÚ˛ ÔÂÂÎÓÏË-
ÚË È ÁÌË˘ËÚË ÔË ·ÎËÊ˜¥È ÒÚË˜ÌÓÒÚ¥), ‡ ‰Îfl ÚÓ„Ó, ˘Ó· ÔÓ-
Ô‡ˆ˛‚‡ÚË Ú‡Ï, Û‚¥ÈÚË ‚ ÛÍ‡ªÌÒ¸ÍÂ ÊËÚÚfl, ÔËÎ‡‰ËÚËÒfl
‰Ó Ì¸Ó„Ó, ÒÚ‡ÚË Ò‚ÓªÏË Ï¥Ê ÛÍ‡ªÌÒ¸ÍËÏ ÒÛÒÔ¥Î¸ÒÚ‚ÓÏ ¥ ÔÓ-
Ú¥Ï ·ÛÚË ÔÓ‚¥‰ÌËÍ‡ÏË ÚÓª ÎÛ˜ÌÓÒÚ¥ Á ìÍ‡ªÌÓ˛ ‚ „‡ÎËˆ¸Í¥Ï
ÊËÚÚ¥. ÑÛÏ‡˛, ̆ Ó ÔÓÒÚÛÔ ÛÍ‡ªÌÒ¸ÍÓ„Ó (¥ Á‡„‡Î¸ÌÓÓÒ¥ÈÒ¸-
ÍÓ„Ó) ÊËÚÚfl ÁÓ·ËÚ¸ ÌÂÁ‡‰Ó‚„Ó ÒÂ ÏÓÊÎË‚ËÏ, ̆ Ó ÒÚÛ‰ÂÌÚË
‚Ë˘Ëı ¯Í¥Î Á É‡ÎË˜ËÌË ÁÏÓÊÛÚ¸ ¥ÚË Ì‡ ¥Í-‰‚‡ ‰Ó ‚Ë˘Ëı
¯Í¥Î Ì‡ ìÍ‡ªÌÛ (¥ Ì‡‚Ô‡ÍË – ÍÓÎË Ï‡ÚËÏÂÏÓ ‚Ë˘Û ¯ÍÓÎÛ
ÛÍ‡ªÌÒ¸ÍÛ ‚ É‡ÎË˜ËÌ¥), ̆ Ó ÏÓÎÓ‰¥ ¥ÌÚÂÎ¥„ÂÌÚÌ¥ Î˛‰Ë ·Û‰ÛÚ¸
Ï‡ÚË Ú‡Ï Ú‡ÍËÈ Á‡Ó·¥ÚÓÍ (ÌÂ ÓÁÍ¥¯ÌËÈ!), flÍËÈ ‰ÓÁ‚ÓÎËÚ¸
Ó·ÓÚfl˘ÓÏÛ ˜ÓÎÓ‚¥ÍÛ ÔÓÊËÚË Í¥Î¸Í‡ ÓÍ¥‚ ‚ ÛÍ‡ªÌÒ¸Í¥È
ÒÙÂ¥. ÅÛ‰Â ÒÂ ‚¥‰ÌÓ‚ÎÂÌÌfl ‰‡‚Ì¸Óª Ú‡‰Ëˆ¥ª, ÍÓÎË ÔÓ Leh-
rjahre (2) ÍÓÊÌËÈ Û˜ÂÌËÍ ‚¥‰·Û‚‡‚ ¥˘Â Wanderjahre (3), ÔÂ¯
Ì¥Ê ‚ÒÚÛÔËÚË ‚ ÊËÚÚfl „ÓÚÓ‚ËÏ ˜ÓÎÓ‚¥ÍÓÏ, ¥ Ò¥ Wanderjahre
ÔÓ‚ËÌÌ¥ ÚÂÔÂ ÏÓÎÓ‰¥ „‡ÎË˜‡ÌË ‚¥‰·Û‚‡ÚË Ì‡ ìÍ‡ªÌ¥.

ëÚ¥Î¸ÍË ÔÓÍË ˘Ó ‚ Ò¥È ÒÔ‡‚¥. åÓÊÂ, ‰Â˘Ó Á ÏÓªı ÒÎ¥‚
ÍÓ„ÓÒ¸ ‚‡ÁËÚ¸ ÌÂÔËπÏÌÓ, ‡ÎÂ ÔÓ¯Û Ô‡Ï’flÚ‡ÚË, ̆ Ó ‚ ÏÂÌ¥

„Ó‚ÓËÚ¸ ÌÂ flÍËÈÒ¸ ÎÓÍ‡Î¸ÌËÈ Ô‡Ú¥ÓÚËÁÏ ÛÍ‡ªÌÒ¸ÍËÈ, ‡
Ò‚¥‰ÓÏ¥ÒÚ¸ ÌÂÁ‚Ë˜‡ÈÌÓª ‚‡„Ë ÏÓÏÂÌÚÛ ¥ ÌÂ·ÂÁÔÂ˜ÌËı ÏÓÊ-
ÎË‚ÓÒÚÂÈ ÌÂ Ú¥Î¸ÍË ‰Îfl ìÍ‡ªÌË, ‡ È ‰Îfl É‡ÎË˜ËÌË. É‡ÎË˜ËÌ¥
Ò‚Óπ˛ Ô‡ˆÂ˛, ‚ ÍÓÚÛ ‚ÎÓÊË‚ Ì‡ÈÎ¥Ô¯¥ Î¥Ú‡, Á‰ÓÓ‚’fl È
ÒËÎË, fl ‰‡‚ ‰ÓÍ‡ÁË, ˘Ó ªª ‰ÓÎ˛ ·‡‚ fl ‰Ó ÒÂˆfl ‰ÛÊÂ „‡fl-
˜Â; ÓÚÊÂ, ÍÓÎË ÚÂÔÂ ‚Í‡ÁÛ˛ ªÈ Ì‡ ÔÓÚÂ·Û ˘Â Ú¥ÒÌ¥¯Ó„Ó
Á·ÎËÊÂÌÌfl Á ìÍ‡ªÌÓ˛, ÚÓ Ó·Î˛ ÒÂ ‚ ÔÂÂÍÓÌ‡ÌÌ¥, ˘Ó ‚
Ú¥Ï ÔÂÂ‰Ó‚Ò¥Ï ÎÂÊËÚ¸ ¥ÌÚÂÂÒ Ò‡ÏÓª É‡ÎË˜ËÌË, Á‡ÔÓÛÍ‡ ªª
·Û‰Û˜ÌÓÒÚË, ªª ‚ËÁ‚ÓÎÂÌÌfl Á ÌËÌ¥¯Ì¸Óª ÌÛÊ‰Ë È ÌÂ‚ÓÎ¥. ü
‰ÛÏ‡˛, ̆ Ó „‡ÎËˆ¸Í‡ ÒÛÒÔ¥Î¸Ì¥ÒÚ¸, flÍ‡ Á‡ ÓÒÚ‡ÌÌ¥ ‰ÂÒflÚËÎ¥Ú-
Úfl ‚ ÒÛÏ¥ Ú‡ÍË ÌÂÁ‚Ë˜‡ÈÌÓ ·‡„‡ÚÓ ÔÓÒÚÛÔËÎ‡ ‚ Ì‡ÔflÏ¥ Ò‚Ó-
„Ó Á·ÎËÊÂÌÌfl Á ìÍ‡ªÌÓ˛, ÔËÈÏÂ Á¥ ÒÔ¥‚˜ÛÚÚflÏ ÚÛ ˘ËÛ
ÔÓ‡‰Û, flÍÛ fl ıÓÚ¥‚ ‰‡ÚË ªÈ ‚ ÒËı Á‡Ï¥ÚÍ‡ı. Ä ‰Ó ÒÚ‡ÌÓ‚Ë˘‡
ÛÍ‡ªÌÒ¸ÍÓª ÒÛÒÔ¥Î¸ÌÓÒÚË ‚ Ò¥È ÒÔ‡‚¥ fl ÔÓÒÚ‡‡˛Ò¸ ‚ÂÌÛ-
ÚËÒfl ¥Ì¯ËÏ ‡ÁÓÏ.МИХАЙЛО

ГРУШЕВСЬКИЙ
ГАЛИЧИНА

І УКРАЇНА

1. èÓ‚¥Î¸ÌÓ, ÏÎfl‚Ó.
2. êÓÍË Ì‡‚˜‡ÌÌfl (Ì¥Ï.).
3. êÓÍË Ï‡Ì‰¥‚ÓÍ (Ì¥Ï.).

íÂÍÒÚ Ì‡ÔËÒ‡ÌËÈ Û 1906 . ‰Îfl «ã¥ÚÂ‡ÚÛÌÓ-ç‡ÛÍÓ‚Ó„Ó Ç¥ÒÌËÍ‡»;
‰ÛÍÛπÚ¸Òfl Á‡: ç‡ˆ¥ÓÌ‡Î¥ÁÏ. ÄÌÚÓÎÓ„¥fl. – ä., 2000. – ë.180-187.
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ОРЕСТ ДРУЛЬ
АСИМІЛЯЦІЙНІ ТА
АКУЛЬТУРАЦІЙНІ
ПРОЦЕСИ
У ЛЬВОВІ

драгоманов і галичина

íÂÌ‰ÂÌˆ¥ª ¥‰ÂÌÚËÙ¥Í‡ˆ¥ÈÌËı ÁÏ¥Ì Î¸‚¥‚’flÌ
(ÔËÈÌflÚ¥ ÔÓÁÌ‡˜ÂÌÌfl: s – ÛÍ‡ªÌˆ¥ Òı¥‰ÌÓÛÍ‡ªÌ-

Ò¸ÍÓ„Ó ÔÓıÓ‰ÊÂÌÌfl, g – ÛÍ‡ªÌˆ¥ „‡ÎËˆ¸ÍÓ„Ó ÔÓıÓ-
‰ÊÂÌÌfl, r – ÓÒ¥flÌË, l – Ì‡Ó‰ÊÂÌ¥ Û ã¸‚Ó‚¥, nl –
Ì‡Ó‰ÊÂÌ¥ ÔÓÁ‡ ã¸‚Ó‚ÓÏ, K – ‚¥Ì¥ ìÉäñ, P – ‚¥Ì¥
ìèñ)

íÂÌ‰ÂÌˆ¥ª ÁÏ¥Ì Ô‡Ú¥ÈÌËı ÔÂÙÂÂÌˆ¥È Î¸‚¥‚’flÌ
(ÔËÈÌflÚ¥ ÔÓÁÌ‡˜ÂÌÌfl: s – ÛÍ‡ªÌˆ¥ Òı¥‰ÌÓÛÍ‡ªÌ-

Ò¸ÍÓ„Ó ÔÓıÓ‰ÊÂÌÌfl, g – ÛÍ‡ªÌˆ¥ „‡ÎËˆ¸ÍÓ„Ó ÔÓıÓ-
‰ÊÂÌÌfl, r – ÓÒ¥flÌË, l – Ì‡Ó‰ÊÂÌ¥ Û ã¸‚Ó‚¥, nl –
Ì‡Ó‰ÊÂÌ¥ ÔÓÁ‡ ã¸‚Ó‚ÓÏ, K – ‚¥Ì¥ ìÉäñ, P – ‚¥Ì¥
ìèñ)

С Т Е П А Н Т О М А Ш І В С Ь К И Й
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Ìfl» Û ã¸‚Ó‚¥ ÁÏ¥˘ÛπÚ¸Òfl ‚ Ì‡ÔflÏ¥ ‰Ó Òı¥‰ÌËı ÛÍ‡-
ªÌˆ¥‚. ôÓ‰Ó ÓÒÚ‡ÌÌ¥ı, ÚÓ, ‚‡ÚÓ Á‡ÁÌ‡˜ËÚË, ˘Ó ‰Îfl
Ì‡Ó‰ÊÂÌËı Û Î¸‚¥‚Ò¸ÍËı Òı¥‰ÌÓ-ÛÍ‡ªÌÒ¸ÍËı Ò¥Ï’flı
„ÂÍÓ-Í‡ÚÓÎËÍ¥‚ ‚ÂÍÚÓ ÁÏ¥ÌË ¥‰ÂÌÚËÙ¥Í‡ˆ¥ÈÌÓª ÒÚÛÍ-
ÚÛË Á‡ÎË¯‡πÚ¸Òfl ÚÓÈ ÊÂ, ‡ Ô‡‚ÓÒÎ‡‚ÌËı – Ï‡È-
ÊÂ ÔÂÔÂÌ‰ËÍÛÎflÌËÈ ‰Ó ̂ ¸Ó„Ó Ì‡ÔflÏÛ. íÓ·ÚÓ, Ì‡
‚¥‰Ï¥ÌÛ ‚¥‰ ÒÂÂ‰Ó‚Ë˘ „‡ÎË˜‡Ì ̃ Ë ÓÒ¥flÌ ÚÛÚ ‚¥‰ÒÛÚ-
Ì¥ ÚÂÌ‰ÂÌˆ¥ª ‰Ó ÍÓÌ‚Â„ÂÌˆ¥ª – ‡‰¯Â Ì‡‚Ô‡ÍË ÒÔÓÒ-
ÚÂ¥„‡˛Ú¸Òfl ‰Ó ‚Ë¥ÁÌÂÌÌfl ¥‰ÂÌÚËÙ¥Í‡ˆ¥ÈÌÓª ÒÚÛÍ-
ÚÛË Â∂¥ÓÌ‡Î¸ÌÓª „ÛÔË Òı¥‰ÌËı ÛÍ‡ªÌˆ¥‚. î‡ÍÚË˜-
ÌÓ, ÔÓ‚ÚÓ˛πÚ¸Òfl ‡Ì¥¯Â ÓÔËÒ‡Ì‡ ÒËÚÛ‡ˆ¥fl Á ÍÓÌ-
ÙÂÒ¥ÈÌÓ˛ Ú‡ ÏÓ‚ÌÓ˛ ‡ÒËÏ¥Îflˆ¥π˛.

á‡„‡ÎÓÏ, ‡Ì‡ÎÓ„¥˜Ì‡ ÒËÚÛ‡ˆ¥fl, Á ÌÂÒÛÚÚπ‚ËÏË
ÓÒÓ·ÎË‚ÓÒÚflÏË, ÒÔÓÒÚÂ¥„‡πÚ¸Òfl ¥ ÍÓÎË Á‡ÒÚÓÒÛ‚‡ÚË
ÓÔËÒ‡ÌÛ ÏÂÚÓ‰ËÍÛ ÔË ‰ÓÒÎ¥‰ÊÂÌÌ¥ Ô‡Ú¥ÈÌËı ÔÂÙÂ-
ÂÌˆ¥È ¥ÁÌËı Â∂¥ÓÌ‡Î¸ÌÓ-ÍÓÌÙÂÒ¥ÈÌËı „ÛÔ Î¸‚¥‚’flÌ.

íÛÚ Á„‡‰‡Ì‡ ÚÂÌ‰ÂÌˆ¥fl ÍÓÌ‚Â„Âˆ¥ª Ú‡ÍÓÊ ÒÔÓÒ-
ÚÂ¥„‡πÚ¸Òfl ‰Îfl ‚Ò¥ı „ÛÔ, ÓÍ¥Ï Ô‡‚ÓÒÎ‡‚ÌËı Òı¥‰-
ÌËı ÛÍ‡ªÌˆ¥‚. éÍÂÏÓ ‚‡ÚÓ ‚¥‰Ï¥ÚËÚË ÁÌ‡˜ÌÓ ·¥Î¸¯¥,
Ì¥Ê ‚ ÔÓÔÂÂ‰Ì¸ÓÏÛ ‚ËÔ‡‰ÍÛ ÍÓÂÎflˆ¥ÈÌ¥ ‚¥‰Ï¥ÌÌÓÒÚË
Ï¥Ê „ÛÔ‡ÏË, ÓÒÓ·ÎË‚Ó ‚ Â∂¥ÓÌ‡Î¸ÌÓÏÛ ÓÁ¥Á¥.

ñ¥Í‡‚Ó ÔÓ‡Ì‡Î¥ÁÛ‚‡ÚË ÚÂÌ‰ÂÌˆ¥ª ÁÏ¥˘ÂÌÌfl Óˆ¥-

ÌÓÍ ÛÏÓ‚ ‰Îfl ÊËÚÚfl Û ã¸‚Ó‚¥ Ì‡È˜ËÒÂÎ¸Ì¥¯Óª ÍÓÌÙÂ-
Ò¥ÈÌÓª „ÛÔË – „ÂÍÓ-Í‡ÚÓÎËÍ¥‚, Ì‡Ó‰ÊÂÌËı ‚ É‡ÎË-
˜ËÌ¥ Ú‡ Û ã¸‚Ó‚¥ (‰‡Î¥ – («ìÉäñ(É)» Ú‡ «ìÉäñ(ã)»), flÍ
ÔÂ‚ÌËÈ ÔÓÍ‡ÁÌËÍ «‡ÍÛÎ¸ÚÛ‡ˆ¥ª» ÓÒÚ‡ÌÌ¥ı Ô¥‰ ‚ÔÎË-
‚ÓÏ ÒÔ¥Î¸ÌÓ„Ó ÔÓÊË‚‡ÌÌfl Á ¥Ì¯ËÏË ÍÓÌÙÂÒ¥ÈÌËÏË
„ÛÔ‡ÏË, Á·ÎËÊÂÌÌfl ÒËÒÚÂÏË Óˆ¥ÌÓÍ fl‚Ë˘ ÓÚÓ˜Û˛-
˜Ó„Ó Ò‚¥ÚÛ. ÇÍ‡Á‡ÌËÈ ‡Ì‡Î¥Á (ÔË ÛÒÛÌÂÌÌ¥ ¥ÁÌËˆ¥ Û
‚¥ÍÓ‚¥È ÒÚÛÍÚÛ¥ ¥ÁÌËı „ÛÔ) ÔÓÍ‡ÁÛπ ˜¥ÚÍÛ Î¥Ì¥ÈÌÛ
Á‡ÎÂÊÌ¥ÒÚ¸ (Á ÍÓÂÙ¥ˆ¥ÂÌÚÓÏ Î¥Ì¥ÈÌÓª Á‡ÎÂÊÌÓÒÚË 1,216
ÔË ÍÓÂÎflˆ¥ª R=0,81) ˆ¥πª ¥ÁÌËˆ¥ ‚ Óˆ¥ÌÍ‡ı ‚¥‰ ¥Á-
ÌËˆ¥ Ï¥Ê Óˆ¥ÌÍ‡ÏË „ÛÔ «„ÂÍÓ-Í‡ÚÓÎËÍ¥‚, Ì‡Ó‰ÊÂ-
ÌËı ‚ É‡ÎË˜ËÌ¥» Ú‡ «Ô‡‚ÓÒÎ‡‚ÌËı äËª‚Ò¸ÍÓ„Ó è‡Ú¥-
‡ı‡ÚÛ, Ì‡Ó‰ÊÂÌËı Ì‡ Òı¥‰Ì¥È ìÍ‡ªÌ¥» (‰‡Î¥
«ìèñäè(ë)»): ÒÔÓÒÚÂ¥„‡πÚ¸Òfl ÚÂÌ‰ÂÌˆ¥fl ÁÏ¥˘ÂÌÌfl
Óˆ¥ÌÓÍ Ì‡Ó‰ÊÂÌËı Û ã¸‚Ó‚¥ (‚ ÔÓ¥‚ÌflÌÌ¥ Á Ì‡Ó-
‰ÊÂÌËÏË ÔÓÁ‡ ã¸‚Ó‚ÓÏ) „ÂÍÓ-Í‡ÚÓÎËÍ¥‚ Û Ì‡ÔflÏ-
ÍÛ ‰Ó Óˆ¥ÌÓÍ ÔÓÚËÎÂÊÌÓª ÍÓÌÙÂÒ¥ÈÌÓ-Â∂¥ÓÌ‡Î¸ÌÓª
„ÛÔË – flÍ˘Ó ¥‚ÂÌ¸ Óˆ¥ÌÍË Á‡·ÂÁÔÂ˜ÂÌÌfl Û ã¸‚Ó‚¥
ˆËı ÔÓÚÂ· ÔÂ‰ÒÚ‡‚ÌËÍ‡ÏË „ÛÔË ìÉäñ(É) ÌËÊ˜ËÈ
Á‡ Óˆ¥ÌÍÛ ÔÂ‰ÒÚ‡‚ÌËÍ¥‚ ìèñäè(ë), ÚÓ ‚ ÔÂ‰ÒÚ‡‚-
ÌËÍ¥‚ ìÉäñ(ã) ‚Ë˘‡ Á‡ Óˆ¥ÌÍÛ ìÉäñ(ã) ¥ Ì‡‚Ô‡ÍË.

í‡ÍÛ Ê Î¥Ì¥ÈÌÛ Á‡ÎÂÊÌ¥ÒÚ¸, ıÓ˜‡ Á ÌËÊ˜ËÏ ¥‚ÌÂÏ

СТЕПАН
ТОМАШІВСЬКИЙ

ДРАГОМАНОВ
І ГАЛИЧИНА

ßÌ‰Ë‚¥‰Û‡Î¸Ì¥ÒÚ¸ Ñ‡„ÓÏ‡ÌÓ‚‡ ·ÛÎ‡ ÏÌÓ„ÓÒÚÓ-
ÓÌÌ‡, Ú‡Í Ò‡ÏÓ flÍ ¥ ÈÓ„Ó ‰¥flÎ¸Ì¥ÒÚ¸, ÚÓÏÛ ÒÛ˜‡ÒÌË-
Í‡Ï ÈÓ„Ó ÌÂ ˆ¥ÎÍÓÏ ·ÛÎÓ flÒÌÓ, ‚ ˜ÓÏÛ Ò‡ÏÂ ÎÂÊ‡-
Î‡ „ÓÎÓ‚Ì‡ ˆ¥ÌÌ¥ÒÚ¸ ÈÓ„Ó. í¥ ˘Ó Á‰Ó·Û‚‡ÎËÒfl Ì‡
·¥Î¸¯Û ‡·Ó ÏÂÌ¯Û Ó·’πÍÚË‚Ì¥ÒÚ¸ ‚ Óˆ¥Ìˆ¥ ÈÓ„Ó ‰¥Î¸-
ÌÓÒÚË ¥ Á‡ÒÎÛ„, ÔÂÂ‚‡ÊÌÓ ÒıËÎflÎËÒfl ‰Ó ÔËÁÌ‡-
‚‡ÌÌfl ÈÓÏÛ ·¥Î¸¯Ó„Ó ‡·Ó ÏÂÌ¯Ó„Ó Ï¥Òˆfl Ì‡ Ì‡Û-
ÍÓ‚¥Ï ÔÓÎ¥ – ‚ ‰ÓÒÎ¥‰‡ı Ì‡‰ ¥ÒÚÓ¥π˛, Î¥ÚÂ‡ÚÛÓ˛,
ÂÚÌÓ„‡Ù¥π˛, ÍÛÎ¸ÚÛÓ˛ ¥ Ú. ËÌ., ‡ ‚ÊÂ Ì‡ÈÏÂÌ¯Â
‰Ó·‡˜Û‚‡ÎË ‚ Ì¸ÓÏÛ ÔÓÎ¥ÚËÍ‡. ôÓ ·¥Î¸¯Â, ÓÚÒÂÈ
Ò‡ÏÂ ÔÓÎ¥ÚË˜ÌËÈ ı‡‡ÍÚÂ Ñ‡„ÓÏ‡ÌÓ‚‡ Ì‡È·¥Î¸-
¯Â ·Û‚‡‚ ¥ ·Û‚‡π ‚ËÒÚ‡‚ÎÂÌËÈ Ì‡ ‚¥ÒÚfl «ÍËÚËˆËÁ-
ÏÛ», ˘Ó ÓÒÚ‡ÌÌ¥ÏË ÓÍ‡ÏË ÔÂÂÈ¯Ó‚ Û ·ÂÁˆÂÂ-
ÏÓÌÌÂ ÓÒÛ‰ÊÛ‚‡ÌÌfl ÈÓ„Ó. Ç ‰¥ÈÒÌÓÒÚË, flÍ ·‡„‡ÚÓ
ÔÓfl‚ Û Ì‡Ò, ¥˜ Ï‡πÚ¸Òfl flÍ‡Á ÔÓÚË‚ÌÓ. çÂ ÁÏÂÌ-
¯Û˛˜Ë Ì¥ ‚ ˜ÓÏÛ ‰¥ÈÒÌËı Á‡ÒÎÛ„ Ñ‡„ÓÏ‡ÌÓ‚‡ flÍ
Û˜ÂÌÓ„Ó, Ó·’πÍÚË‚Ì‡, ‚ ¥ÒÚÓË˜Ì¥È ÔÂÒÔÂÍÚË‚¥ ÔÓ-
‚Â‰ÂÌ‡ Óˆ¥ÌÍ‡ ÈÓ„Ó ‰¥flÎ¸ÌÓÒÚË ÏÛÒËÚ¸ ‰Ó‚ÂÒÚË ‰Ó
‚ËÒÌÓ‚ÍÛ, ˘Ó ¥ÒÚÓË˜ÌÂ ÁÌ‡˜¥ÌÌfl Ñ‡„ÓÏ‡ÌÓ‚‡
ÎÂÊËÚ¸ ÔÂÂ‰ÛÒ¥Ï ¥ „ÓÎÓ‚ÌÓ ‚ ÈÓ„Ó ÔÓÎ¥ÚË˜ÌËı ‰ÛÏ-

Í‡ı. ß ÌÂ ÎË¯Â ¥ÒÚÓË˜ÌÂ. ôÂ È Ò¸Ó„Ó‰Ì¥, ÛÍ‡ªÌÒ¸ÍÂ
„ÓÏ‡‰flÌÒÚ‚Ó Û Ì‡ˆ¥ÓÌ‡Î¸ÌÓ-ÔÓÎ¥ÚË˜ÌÓÏÛ Ò‡ÏÓ‚Ë-
ıÓ‚‡ÌÌ˛ ÌÂ ÏÓÊÂ Ì¥˜Ó„Ó ÓÁÛÏÌ¥¯Ó„Ó ÔÓ˜‡ÚË, flÍ
Ô¥ÁÌ‡ÚË Í‡˘Â ÔÓÎ¥ÚË˜Ì¥ ‰ÛÏÍË Ñ‡„ÓÏ‡ÌÓ‚‡.

è‡‚‰‡, Ò‡Ï ‚¥Ì Ï‡ÎÓ ·Û‚ Ò‚¥‰ÓÏËÈ ÚÓ„Ó Ò‚Ó„Ó
ÁÌ‡˜¥ÌÌfl. Ç¥Ì Ì‡‚¥Ú¸ – Û Ò‚ÓªÈ ÌÂÁ‚Ë˜‡ÈÌ¥È ÒÍÓÏ-
ÌÓÒÚË ¥ ·Î‡„ÓÓ‰Ì¥Ï ÌÂ‰Ó‚¥’˛ ‰Ó ‚Î‡ÒÌËı ÒËÎ –
„Ó‚ÓË‚ ÔÓ Ò‚Ó˛ ·Ûˆ¥ÏÚÓ Ó„‡Ì¥˜ÌÛ ÌÂÁ‰¥·Ì¥ÒÚ¸, ‡
Á‡ ÒËÏ ¥ ÌÂÓıÓÚÛ ‰Ó ÔÓÎ¥ÚË˜ÌÓª ‰¥flÎ¸ÌÓÒÚË. í‡ ‚¥Ì
ÔÓÏËÎfl‚Òfl, ÊË‚¯Ë ‚ ÌÂÌÓÏ‡Î¸ÌËı ÔÓÎ¥ÚË˜ÌËı Ó·-
ÒÚ‡‚ËÌ‡ı, ‰Â «ÔÓÎ¥ÚËÍÓ˛» Ì‡ÁË‚‡ÌÓ „ÓÎÓ‚ÌÓ ‰ÓÍ-
ÚËÌÂÒ¸Í¥ ÒÔÓË È ‡„¥Ú‡ˆ¥˛ ‚ ÍÓÌÒÔ¥‡ˆ¥ÈÌËı „Û-
ÚÍ‡ı ÏÓÎÓ‰¥. ÑÓ Ò¸Ó„Ó ‚¥Ì ‰¥ÈÒÌÓ, flÍ ÔÓÎ¥ÚËÍ-Â‡Î¥ÒÚ,
‚¥‰˜Û‚‡‚ „ÎË·ÓÍÛ ‚¥‰‡ÁÛ, Ì‡ÚÓÏ¥ÒÚ¸ Ô‡‚‰Ë‚Â ÔÓÎ¥-
ÚË˜ÌÂ ÊËÚÚfl Ì‡Ó‰Û ÔËÍÓ‚Û‚‡ÎÓ ÈÓ„Ó Û‚‡„Û ‰ÛÊÂ
ÒËÎ¸ÌÓ, Ì‡È·¥Î¸¯Â Á ÛÒ¥ı ÔÓfl‚ „ÓÏ‡‰Ò¸ÍÓ„Ó ÊËÚÚfl,
¥ – Á ‚ÓÎ¥ Ó·ÒÚ‡‚ËÌ – ÁÓ·ËÎÓ Á Ì¸Ó„Ó ÔÓÎ¥ÚË˜ÌÓ„Ó
ÔËÒ¸ÏÂÌÌËÍ‡ ‰ÛÊÂ ‚ËÒÓÍÓª flÍÓÒÚË, ‚ ÍÓÊÌ¥Ï ‡Á¥
Ì‡È·¥Î¸¯Ó„Ó Ï¥Ê ÛÍ‡ªÌˆflÏË. âÓ„Ó ‚ÂÎËÍËÈ ÔÓÎ¥ÚË˜-
ÌËÈ ‰‡ ‚Ë‰ÍÓ ÌÂ ÎË¯Â ‚ ÈÓ„Ó ˜ËÒÚÓ ÔÓÎ¥ÚË˜ÌËı
ÔËÒ‡ÌÌflı ‡ È Û ‚Ò¥ı ËÌ¯Ëı, ¥ÒÚÓË˜ÌËı, Î¥ÚÂ‡ÚÛ-
ÌËı, ÙÓÎ¸ÍÎÓÌËı, Á Ó‰ÌËÏ Ú¥Î¸ÍË ‚ËªÏÍÓÏ – ÒÓˆ¥Ó-

I
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ÍÓÂÎflˆ¥ª (ÍÓÂÙ¥ˆ¥ÂÌÚ Î¥Ì¥ÈÌÓª Á‡ÎÂÊÌÓÒÚË 0,753 ÔË
ÍÓÂÎflˆ¥ª R=0,46), ÏÓÊÌ‡ ÒÔÓÒÚÂ¥„‡ÚË Û ÁÏ¥˘ÂÌÌ¥
¥‚Ìfl Óˆ¥ÌÓÍ ÓÒ¥flÌ, ˘Ó Ì‡Ó‰ËÎËÒfl Û ã¸‚Ó‚¥, ‚ ÔÓ-
¥‚ÌflÌÌ¥ Á ÓÒ¥flÌ‡ÏË, Ì‡Ó‰ÊÂÌËÏË ÔÓÁ‡ ã¸‚Ó‚ÓÏ,
Á ÚÓ˛, Ô‡‚‰‡, ÒÛÚÚπ‚Ó˛ ‚¥‰Ï¥ÌÌ¥ÒÚ˛, ̆ Ó ̂ Â ÁÏ¥˘ÂÌ-
Ìfl ÍÓÂÎ˛π Á ¥ÁÌËˆÂ˛ Ï¥Ê Óˆ¥ÌÍ‡ÏË ÌÂÎ¸‚¥‚Ò¸ÍËı
Á‡ Ì‡Ó‰ÊÂÌÌflÏ ÓÒ¥flÌ Ú‡ ÌÂÎ¸‚¥‚Ò¸ÍËı Á‡ Ì‡Ó-
‰ÊÂÌÌflÏ „‡ÎËˆ¸ÍËı „ÂÍÓ-Í‡ÚÓÎËÍ¥‚, ÚÓ·ÚÓ ‡ÍÛÎ¸ÚÛ-
‡ˆ¥fl ‚¥‰·Û‚‡πÚ¸Òfl Û Ì‡ÔflÏÍÛ Á·ÎËÊÂÌÌfl ÒËÒÚÂÏË
Óˆ¥ÌÓÍ ‰Ó‚Í¥ÎÎfl ÓÒ¥flÌ ‰Ó ÒËÒÚÂÏË Óˆ¥ÌÓÍ „‡ÎËˆ¸ÍËı
„ÂÍÓ-Í‡ÚÓÎËÍ¥‚, ˘Ó ‚ ‰‡ÌÓÏÛ ‚ËÔ‡‰ÍÛ ‚ËÒÚÛÔ‡˛Ú¸
Ì‡ÈÂÎÂ‚‡ÌÚÌ¥¯Ó˛ „ÛÔÓ˛ ‚ÔÎË‚Û.

ç‡ÚÓÏ¥ÒÚ¸, flÍ ¥ ‚ ÔÓÔÂÂ‰Ì¥ı ‚ËÔ‡‰Í‡ı, ‚¥‰ÒÛÚÌfl
ÚÂÌ‰ÂÌˆ¥fl ‡ÍÛÎ¸ÚÛ‡ˆ¥ª „ÛÔË Òı¥‰ÌËı ÛÍ‡ªÌˆ¥‚, Ì‡-
Ó‰ÊÂÌËı Û ã¸‚Ó‚Ó‚¥ – ÍÓÂÙ¥ˆ¥ÂÌÚ ÍÓÂÎflˆ¥ª ÁÏ¥ÌË
Óˆ¥ÌÓÍ ˆ¥πª „ÛÔË ÒÂÂ‰ Ì‡Ó‰ÊÂÌËı Û ã¸‚Ó‚¥ ‚ ÔÓ-
¥ÌflÌÌ¥ Á „ÛÔÓ˛ ìèñäè(ë) Á‡ÎÂÊÌÓ ‚¥‰ ¥ÁÌËˆ¥ Ï¥Ê
Óˆ¥ÌÍ‡ÏË ìèñäè(ë) Ú‡ ìÉäñ(É) ·ÎËÁ¸ÍËÈ ‰Ó ÌÛÎfl
(¥‚ÌËÈ 0,0025).

ì ÍÓÌÚÂÍÒÚ¥ ‚Ë˘ÂÒÍ‡Á‡ÌÓ„Ó Á‡ÍÓÌÓÏ¥ÌËÏ ‚Ë‰‡-
πÚ¸Òfl Â∂¥ÓÌ‡Î¸ÌÓ-ÍÓÌÙÂÒ¥ÈÌËÈ ÓÁÔÓ‰¥Î ‚¥‰ÔÓ‚¥‰ÂÈ
Ì‡ Á‡ÔËÚ‡ÌÌfl ‡ÌÍÂÚË, ˘Ó Û ÔÂ‚Ì¥È Ï¥¥ ‚¥‰Ó·‡Ê‡-

á‡ÎÂÊÌ¥ÒÚ¸ ÚÂÌ‰ÂÌˆ¥ª ÁÏ¥˘ÂÌÌfl Óˆ¥ÌÓÍ ÛÏÓ‚ ‰Îfl
ÊËÚÚfl Û ã¸‚Ó‚¥ ‚¥ÌËÏË ìÉäñ

ОРЕСТ ДРУЛЬ
АСИМІЛЯЦІЙНІ ТА
АКУЛЬТУРАЦІЙНІ
ПРОЦЕСИ
У ЛЬВОВІ

ÎÓ„¥˜ÌËı, ÒÂ·ÚÓ Ú‡Ï, ‰Â ¥Ì‰ÛÍÚË‚Ì‡ ÂÏÔ¥Ë˜Ì‡ ÏÂÚÓ-
‰‡ ÌÂ ÛÊË‚‡πÚ¸Òfl (Ì‡ Ú‡ÍÓÏÛ ·ÂÁÔÛÚÚ˛ ÓÔËÌË‚Òfl
·Û‚ Ñ‡„ÓÏ‡ÌÓ‚ ‚ ÔÂ¯¥ ÓÍË Ò‚Óπª ÊÂÌÂ‚Ò¸ÍÓª
ÂÏ¥∂‡ˆ¥ª, ÔË¯Û˜Ë Ò‚Óª ÚÂÓÂÚË˜Ì¥ ÒÚ‡ÚÚ¥ Û «ÉÓÏ‡-
‰¥»). ëËÏ ÒÔÓÒÓ·ÓÏ, ‚¥Ì ÓÒÚ‡‚Ë‚ ÔÓ ÒÓ·¥ ‚ÂÎËÍÛ ÒÔ‡‰-
˘ËÌÛ Û Ì‡ˆ¥ÓÌ‡Î¸ÌÓ-ÔÓÎ¥ÚË˜ÌËı ‰ÛÏÍ‡ı, flÍ‡ ˘Â ˜Â-
Í‡π Ò‚Ó„Ó ¥ÒÚÓËÍ‡-‡Ì‡Î¥ÚËÍ‡. ç‡ ÒÂÈ ‡Á, ÏË ÒÔË-
ÌËÏÓÒfl Ú¥Î¸ÍË Ì‡ Ó‰ÌÓÏÛ ‚Ë·‡ÌÓÏÛ ÔËÚ‡ÌÌ˛ ÛÍ-
‡ªÌÒ¸ÍÓª ÔÓÎ¥ÚËÍË, Ú‡Í Ò‡ÏÓ ‡ÍÚÛ‡Î¸ÌÓÏÛ ‚ ˜‡Ò‡ı
Ñ‡„ÓÏ‡ÌÓ‚‡, flÍ ¥ Ò¸Ó„Ó‰Ì¥ – Ì‡ ÔÓ·ÎÂÏ¥ „‡ÎËˆ¸-
Í¥È, ‡·Ó, flÍ ÓÒÚ‡ÌÌ¥ÏË ˜‡Ò‡ÏË ÌÂ ·ÂÁ ÓÔ‡‚‰‡ÌÌfl
ÔÓ¯Ë˛πÚ¸Òfl ªª, Ì‡ ÔÓ·ÎÂÏ¥ ÛÍ‡ªÌÒ¸ÍÓ„Ó á‡ıÓ‰Û.

II
ÑÓ Ñ‡„ÓÏ‡ÌÓ‚‡ ‡‚ÒÚÓ-Û„ÓÒ¸Í‡ êÛÒ¸ ·ÛÎ‡ ‰Îfl

ìÍ‡ªÌË È ‚ÒÂª êÓÒ¥ª ÔÓÌflÚÚflÏ ‰ÛÊÂ ÌÂflÒÌËÏ, ‡ ‚
ÍÓÊÌ¥Ï ‡Á¥ ‰‡ÎÂÍËÏ. íÓÏÛ ÌÂ ·Û‰Â ÔË·¥Î¸¯ÂÌÌfl,
ÍÓÎË Ì‡Á‚ÂÏÓ ÈÓ„Ó ‚¥‰ÍË‚ˆÂÏ ÒÂª ÔÓÚ¥ÈÌÓª („‡-
ÎËˆ¸ÍÓ-·ÛÍÓ‚ËÌÒ¸ÍÓ-Û„ÓÒ¸ÍÓª) êÛÒË, ‚ ÚÓÏÛ ÓÁÛ-
Ï¥ÌÌ˛, ˘Ó ‚¥Ì ÔÂ¯ËÈ ÔÓÒÚ‡‚Ë‚ Ò¥ Á‡ı¥‰Ì¥ ÓÍ‡ªÌË
ÔÂÂ‰ Ó˜ËÏ‡ Ò‚Óªı ·ÎËÊ˜Ëı ¥ ‰‡Î¸¯Ëı ÁÂÏÎflÍ¥‚ ‚ Ú¥È
Ì‡ˆ¥ÓÌ‡Î¸ÌÓ-ÔÓÎ¥ÚË˜Ì¥È ÔÓÒÚ‡Ú¥, ‚ flÍ¥È ‚ÓÌË ‰¥ÈÒÌÓ

·ÛÎË, ·ÂÁ ÓÏ‡ÌÚËÍË ¥ ·ÂÁ ÌÂÛˆÚ‚‡. ß Ì‡‚Ô‡ÍË, ÁÌ‡ÌÌfl
ìÍ‡ªÌË È êÓÒ¥ª ÒÂÂ‰ ‡‚ÒÚ¥ÈÒ¸ÍËı êÛÒËÌ¥‚ ÔÓ˜‡ÎÓ-
Òfl Ú¥Î¸ÍË ‚¥‰ Ñ‡„ÓÏ‡ÌÓ‚‡ ¥ ˜ÂÂÁ Ñ‡„ÓÏ‡ÌÓ‚‡.
ôÓ ·¥Î¸¯Â, ‰Ë‚Îfl˜ËÒfl Á¥ ÒÚ‡ÌÓ‚Ë˘‡ Á‡„‡Î¸ÌÓÛÍ‡-
ªÌÒ¸ÍÓª Ì‡ˆ¥ÓÌ‡Î¸ÌÓª ¥‰Âª, ÚÂ·‡ ÔËÁÌ‡ÚË, ˘Ó ‚¥Ì
ÌÂ ÎË¯Â ‚¥‰ÍË‚ Ò˛ êÛÒ¸, – ‚¥Ì ¥ Á‰Ó·Û‚ ªª, ÔËÌ‡È-
ÏÌ¥ „‡ÎËˆ¸ÍÛ È ·ÛÍÓ‚ËÌÒ¸ÍÛ ˜‡ÒÚËÌË, ‰Îfl ÚÓª ¥‰Âª.
ÅÂÁ Ì¸Ó„Ó, Ò¥ ÁÂÏÎ¥ ·ÛÎË · ‡·Ó Á‡Í¥ÔËÎË «π‰ËÌÒÚ‚Ó
‚Ò¸Ó„Ó ÛÒ¸ÍÓ„Ó Ò‚¥Ú‡», ‡·Ó ‚ËÚ‚ÓËÎË ÓÍÂÏÛ Ì‡-
ˆ¥ÓÌ‡Î¸ÌÛ ¥Ì‰Ë‚¥‰Û‡Î¸Ì¥ÒÚ¸. íÓÏÛ-ÚÓ ˜Û‰ÌÓ ˜ËÚ‡ÚË
ÌÓ‚¥¯¥ Á‡ÍË‰Ë Á ·ÓÍÛ „‡ÎË˜‡Ì ÔÓÚË Ñ‡„ÓÏ‡ÌÓ‚‡,
˘Ó ‚¥Ì Ì¥·ËÚÓ Á‡ÚÂÏÌ˛‚‡‚ ªıÌ˛ Ì‡ˆ¥ÓÌ‡Î¸ÌÛ Ò‚¥‰Ó-
Ï¥ÒÚ¸... ß Á ‰Û„Ó„Ó ·ÓÍÛ. å‡·ÛÚ¸ ÌÂ ÔÓÏËÎËÏÓÒfl,
ÍÓÎË ÒÍ‡ÊÂÏÓ, ˘Ó Ì‡ Â‚ÓÎ˛ˆ¥˛ Ñ‡„ÓÏ‡ÌÓ‚‡ ‚¥‰
Ó·˘ÂÛÒ¸ÍÓÒÚË ‰Ó ÛÍ‡ªÌÒÚ‚‡ ¥¯‡˛˜ËÈ ‚ÔÎË‚ Ï‡Î‡
É‡ÎË˜ËÌ‡, flÍ Ú‡ÍÓÊ ¥ ÚÂ, ̆ Ó ‚ÓÌ‡ ‚ Ì‡ÈÚflÊ˜Ëı ̃ ‡Ò‡ı
Â‡Íˆ¥ª ÓıÓÓÌËÎ‡ ÈÓ„Ó ‚¥‰ ÁÌÂ‚¥Ë ‚ ·Û‰Û˘ËÌÛ ÛÍ-
‡ªÌÒ¸ÍÓª ÒÔ‡‚Ë. ÅÓ Ñ‡„ÓÏ‡ÌÓ‚ ·Û‚ ÔÂÂÍÓÌ‡-
ÌËÈ ‚ ÚÓÏÛ, ˘Ó ÛÍ‡ªÌÒ¸Í‡ Ì‡ˆ¥ÓÌ‡Î¸Ì‡ ¥‰Âfl ÏÓ„Î‡
·ÛÚË ‚Ë¥¯ÂÌ‡ Ú¥Î¸ÍË ˜ÂÂÁ ÌÂÓÒ¥ÈÒ¸ÍÛ ˜‡ÒÚËÌÛ
ÛÍ‡ªÌÒ¸ÍÓ„Ó ÔÎÂÏÂÌË, ÁÓÍÂÏ‡ ̃ ÂÂÁ „‡ÎË˜‡Ì. «É‡-
ÎË˜ËÌ‡ ·ÂÁÔÂÏ¥ÌÌÓ ‚Ë‚Â‰Â Ì‡¯Û Ì‡ˆ¥ÓÌ‡Î¸ÌÛ ÒÔ‡-
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á‡ÎÂÊÌ¥ÒÚ¸ ÚÂÌ‰ÂÌˆ¥ª ÁÏ¥˘ÂÌÌfl Óˆ¥ÌÓÍ ÛÏÓ‚ ‰Îfl
ÊËÚÚfl Û ã¸‚Ó‚¥ ‚¥ÌËÏË ìèñ äè

á‡ÎÂÊÌ¥ÒÚ¸ ÚÂÌ‰ÂÌˆ¥ª ÁÏ¥˘ÂÌÌfl Óˆ¥ÌÓÍ ÛÏÓ‚ ‰Îfl
ÊËÚÚfl Û ã¸‚Ó‚¥ ÓÒ¥flÌ‡ÏË

‚Û, Ú‡ ÔÂ¯ ÛÒ¸Ó„Ó ‚ÓÌ‡ ÔÓÚÂ·Ûπ Á‡ıÓ‰¥‚, ·Ó ÒÂ
ÚÂÔÂ Ä‚„¥π‚‡ ÒÚ‡ÈÌfl, Á ÍÓÚÓª ÔÂÂ‰ÛÒ¸Ó„Ó ÚÂ·‡
‚Ë‚ÂÁÚË Ï‡ÒË ·‡„Ì‡, ˘Ó ‰Û¯ËÚ¸ ÛÒ¥ Ò‚¥Ê¥ Ô‡ÓÒÚ¥»,
– ÔËÒ‡‚ ‚¥Ì Ô¥‰ Í¥ÌÂˆ¸ 80-Ëı ÓÍ¥‚, ¥ ‚ ÒËı ÒÎÓ‚‡ı
ÈÓ„Ó Ï¥ÒÚËÚ¸Òfl ̂ ¥Î‡ ı‡‡ÍÚÂËÒÚËÍ‡ ÈÓ„Ó ‚¥‰ÌÓ¯ÂÌ-
Ìfl ‰Ó É‡ÎË˜ËÌË: ‚ËÒÓÍÂ ̂ ¥ÌÛ‚‡ÌÌfl ªª Ó·’πÍÚË‚ÌÓª ÒÚ¥È-
ÌÓÒÚË ‚ ÓÁ‚ËÚÍÛ ÛÍ‡ªÌÒ¸ÍÓª Ì‡ˆ¥ÓÌ‡Î¸ÌÓª ¥‰Âª,
ÔÓÛ˜ ÍËÚËˆËÁÏÛ (¥ÁÍÓ„Ó, flÍ Á‚Ë˜‡ÈÌÓ Û Ñ‡„ÓÏ‡-
ÌÓ‚‡) ‰Ó ÒÛ·’πÍÚË‚ÌÓ„Ó ÒÚ‡ÌÛ Í‡ªÌË.

ÇÂ‰ÂÌËÈ Ú‡ÍËÏ ÓÒÌÓ‚ÌËÏ ÏÓÚË‚ÓÏ, ‚¥Ì ÌÂ ÎË¯Â
ÔËÒ‚flÚË‚ Ì‡È·¥Î¸¯Û ¥ Ì‡ÈÍ‡˘Û ̃ ‡ÒÚËÌÛ Ò‚Óπª Û‚‡„Ë
È ‰¥flÎ¸ÌÓÒÚË É‡ÎË˜ËÌ¥; Á ÛÒ¥ı Ì‡‰‰Ì¥ÔflÌˆ¥‚ ‚¥Ì Ì‡È-
Î¥Ô¯Â ÁÌ‡‚ ªª, ÓÁÛÏ¥‚, ‡ ‚ÊÂ ·ÂÁ Ì‡ÈÏÂÌ¯Ó„Ó ÒÛÏ-
Ì¥‚Û ·¥Î¸¯Â ‚Ò¥ı, ‡ ÏÓÊÂ È ‚¥Ì Ò‡Ï Ú¥Î¸ÍË, Î˛·Ë‚ ªª,
– ‰Ó ÓÒÓ·ËÒÚÓª ÌÂÔÓÔÛÎflÌÓÒÚË (!) Á Ò¸Ó„Ó ÔË‚Ó‰Û
(«åËı‡ÈÎÓ É‡ÎËˆ¸ÍËÈ»). ëÚ‚Â‰ÊÛ˛˜Ë ÒÂ, ÌÂ ‰ÛÏ‡-
πÏÓ ‚ÔÂ‚ÌflÚË, ̆ Ó ÔÓ„Îfl‰Ë Ñ‡„ÓÏ‡ÌÓ‚‡ Ì‡ É‡ÎË˜Ë-
ÌÛ È ªª ÒÔ‡‚Ë Á‡‚Ò¥„‰Ë ·ÛÎË ‚¥Ì¥ È ÒÔ‡‚Â‰ÎË‚¥. ç¥,
‚¥Ì ÓÒÓ·ËÒÚÓ Ï‡ÎÓ ·Û‚‡‚ ‚ É‡ÎË˜ËÌ¥, ÚÓÏÛ ÌÂ‡Á,
ÔÓÎfl„‡˛˜Ë Ì‡ ıË·ÌËı ‚‡Ê¥ÌÌflı ‡·Ó ÌÂ‚¥ÌËı ¥Ì-
ÙÓÏ‡ˆ¥flı, ÔÓÏËÎfl‚Òfl ‚ Óˆ¥Ìˆ¥ Ó·ÒÚ‡‚ËÌ, ÔÓ‰¥È ¥
Î˛‰ÂÈ (ÔËÏ. ‚¥Ì ÌÂ‰Óˆ¥Ìfl‚ ÓÎ¥ ˆÂÍ‚Ë ‚ É‡ÎË˜ËÌ¥

È ÍÎ‡‚ ªª ÔÓÛ˜ ÓÒ¥ÈÒ¸ÍÓª!); ÔÓÓ‰ËÌÓÍ¥ ÌÂÔËπÏÌ¥
‰ÓÒ‚¥‰Ë, ÒÂÂ‰ ÊËÚÚπ‚Ëı ÌÂ‚‰‡˜ ¥ ÔÂÒËÏ¥ÒÚË˜ÌËı Ì‡-
ÒÚÓª‚, ‰Ó‚Ó‰ËÎË ÈÓ„Ó ̃ ‡ÒÓÏ ‰Ó ÌÂÓÔ‡‚‰‡ÌÓ„Ó ÛÁ‡-
„‡Î¸Ì˛‚‡ÌÌfl ‰ÂflÍËı fl‚Ë˘ ‡·Ó ‰Ó ıË·ÌÓ„Ó ÔÓflÒÌ˛-
‚‡ÌÌfl ªı (Ú‡ÍËı ÔÓÏËÎÓÍ Ì‡È·¥Î¸¯Â ‚ «Ä‚ÒÚÓ-ÛÒ¸-
ÍËı ÒÔÓÏËÌ‡ı», ˜Ó„Ó È Ò‡Ï ‡‚ÚÓ ·Û‚ Ò‚¥‰ÓÏËÈ), Ú‡
‚ÒÂ ÚÂ ÌÂ ÁÏÂÌ¯‡π Ì¥ ÈÓ„Ó Î˛·Ó‚Ë ‰Ó ÒÂª Í‡ªÌË, Ì¥
‚‡ÚÓÒÚË ·‡„‡ÚÓ Á ÚÓ„Ó, ˘Ó ‚¥Ì „Ó‚ÓË‚ ·Û‚ ‰Ó ÌÂª
‡·Ó ÔÓ ÌÂª.

III
É‡ÎË˜ËÌ‡, ÔÓ ÔÂÂÍÓÌ‡ÌÌ˛ Ñ‡„ÓÏ‡ÌÓ‚‡, ÏÛÒË-

Î‡ ‚Ë‚ÂÒÚË ÛÍ‡ªÌÒ¸ÍÛ Ì‡ˆ¥ÓÌ‡Î¸ÌÛ ÒÔ‡‚Û. Ç ˜ÓÏÛ
Ò‡ÏÂ Ï‡Î‡ Á‡ÍÎ˛˜‡ÚËÒfl ÓÚÒfl ÓÎfl è¥‰Í‡Ô‡ÚÚfl?
Ñ‡„ÓÏ‡ÌÓ‚ ÌÂ Ûfl‚Îfl‚ ÒÓ·¥ ·Û‰Û˘Ó„Ó, ‚ÊÂ Ú. ÒÍ. ‚
Î˛‰Ë ‚Ë‚Â‰ÂÌÓ„Ó, ÛÍ‡ªÌˆfl ËÌ‡Í¯Â flÍ Ú¥Î¸ÍË ‚ Â‚-
ÓÔÂÈÒ¸Í¥Ï Ó·ÎË˜˜Û, ‡ ‚ËÚ‚ÓÂÌÌfl Ú‡ÍÓ„Ó ÚËÔÛ Û‚‡-
Ê‡‚ ÏÓÊÎË‚ËÏ Ú¥Î¸ÍË ‚ É‡ÎË˜ËÌ¥, ‡ Ì¥ÍÓÎË ‚ êÓÒ¥ª, ‰Â
pestis moscovitica (Ú‡Í ‚¥Ì ‚ËÒÎÓ‚Î˛‚‡‚Òfl) ·ÛÎ‡ Û·¥È˜‡
‰Îfl Ì‡¯Ëı ÁÂÏÎflÍ¥‚: «èÓ‰‡‚‡ÌÌfl ÛÍ‡ªÌˆflÏ ÔÓÎ¥ÚË˜-
ÌËı, ÒÓˆ¥‡Î¸ÌËı ¥ ÍÛÎ¸ÚÛÌËı ¥‰ÂÈ, ‚ËÓ·ÎÂÌËı Û ‚Â-
ÎËÍÓÛÒ¸ÍËı ÒÚÓÎËˆflı, ‚ËÚ‚Ó˛π ÔÂÂ‰ ÏÓ‡Î¸ÌËÏË

СТЕПАН
ТОМАШІВСЬКИЙ

ДРАГОМАНОВ
І ГАЛИЧИНА
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˛Ú¸ ‚ÔÎË‚ Á‡ı¥‰ÌÓª ÔÓÎ¥ÚË˜ÌÓª ÍÛÎ¸ÚÛË Á ªª ‰ÂÔ‡ÚÂ-
Ì‡Î¥ÒÚÒ¸ÍËÏ ÓÔÂÚflÏ Ì‡ ‚Î‡ÒÌ¥ ÒËÎË: : : : : ç‡ÒÍ¥Î¸ÍË ÒÚ‡Ì
ÒÔ‡‚ Û ã¸‚Ó‚¥ Á‡ÎÂÊËÚ¸, Ì‡ Ç‡¯ ÔÓ„Îfl‰, ‚¥‰ ÍÓÊ-
ÌÓ„Ó Á Ì‡Ò, Á‚Ë˜‡ÈÌËı ÏÂ¯Í‡Ìˆ¥‚?
(ÒÂÂ‰Ì¥ ÁÌ‡˜ÂÌÌfl ‚¥‰ÒÓÚÍ¥‚ ‰Îfl ‚Ò¥ı ÂÒÔÓÌ‰ÂÌÚ¥‚

ÛÍ‡ªÌˆ¥ É‡ÎË˜ËÌË
- ‚¥Ì¥ ìÉäñ 21 27
- ‚¥Ì¥ ìèñäè 20 20
ÛÍ‡ªÌˆ¥ Òı. ìÍ‡ªÌË
- ‚¥Ì¥ ìÉäñ 21 28
- ‚¥Ì¥ ìèñäè 12 18
ÓÒ¥flÌË 4 16

Ì‡Ó‰ÊÂÌ¥
ÌÂ Û ã¸‚Ó‚¥

Ì‡Ó‰ÊÂÌ¥
Û ã¸‚Ó‚¥

ÛÍ‡ªÌˆ¥ É‡ÎË˜ËÌË
- ‚¥Ì¥ ìÉäñ 7 5
- ‚¥Ì¥ ìèñäè 17 9
ÛÍ‡ªÌˆ¥ Òı.ìÍ‡ªÌË
- ‚¥Ì¥ ìÉäñ 7 0
- ‚¥Ì¥ ìèñäè 9 19
ÓÒ¥flÌË 14 21

Ì‡Ó‰ÊÂÌ¥
ÌÂ Û ã¸‚Ó‚¥

Ì‡Ó‰ÊÂÌ¥
Û ã¸‚Ó‚¥

ÌÓ‚‡ ÚË˜ÎÂÌÌ‡ ÒÚÛÍÚÛ‡ – ÛÍ‡ªÌˆ¥-„ÂÍÓÍ‡ÚÓÎË-
ÍË, ÛÍ‡ªÌˆ¥-Ô‡‚ÓÒÎ‡‚Ì¥ Ú‡ ÓÒ¥flÌË-Ô‡‚ÓÒÎ‡‚Ì¥; ̂ Â
ÂÚÌ¥˜ÌÓ-ÍÓÌÙÂÒ¥ÈÌÂ ÒÚÛÍÚÛÛ‚‡ÌÌfl ‚ ÓÒÌÓ‚¥ Ò‚ÓªÈ
Ï‡π ¥ÒÚÓË˜ÌÓ-Â∂¥ÓÌ‡Î¸ÌÛ ‰ËÙÂÂÌˆ¥‡ˆ¥˛ ÔÓıÓ‰ÊÂÌ-
Ìfl ÏÂ¯Í‡Ìˆ¥‚ ã¸‚Ó‚‡;

– ‡ÒËÏ¥Îflˆ¥ÈÌ¥ ÔÓˆÂÒË Ï¥Ê ˆËÏË „ÛÔ‡ÏË, ÔÂ-
¯ËÏ ÂÚ‡ÔÓÏ flÍËı π ‡ÍÛÎ¸ÚÛ‡ˆ¥fl, π ‡ÒËÏÂÚË˜ÌËÏË ¥
‚Ë„Îfl‰‡˛Ú¸ Ú‡ÍËÏ ˜ËÌÓÏ:

– ‰Îfl Ï¥Ê„ÛÔÓ‚Óª Ô‡Ë ÛÍ‡ªÌˆ¥-„ÂÍÓÍ‡ÚÓÎËÍË
¥ ÓÒ¥flÌË: ‡ÒËÏ¥Îflˆ¥ÈÌ¥ ÔÓˆÂÒË ‰Ó‚ÓÎ¥ ÒÎ‡·Í¥, ÓÒÓ·-
ÎË‚Ó ‚ Ì‡ÔflÏÍÛ ÛÒËÙ¥Í‡ˆ¥ª; ÔË˜ËÌË ‡ÒËÏÂÚ¥ª,
Ó˜Â‚Ë‰ÌÓ, ÎÂÊ‡Ú¸ ‚ ÍÓÌÙÂÒ¥ÈÌÓÏÛ ÓÔÓ¥ ÛÒËÙ¥Í‡-
ˆ¥ª, ÛÒËÙ¥Í‡ˆ¥fl ÛÍ‡ªÌˆ¥‚-„ÂÍÓÍ‡ÚÓÎËÍ¥‚ (¥Ì¯ËÏË
ÒÎÓ‚‡ÏË – ÍÓ¥ÌÌËı „‡ÎË˜‡Ì) ‚ ÓÒÌÓ‚ÌÓÏÛ ÔÓıÓ-

Ó˜ËÏ‡ Ì‡‚¥Ú¸ Ì‡È·¥Î¸¯ ÓÒ‚¥˜ÂÌÓª ˜‡ÒÚËÌË ÛÍ‡ªÌ-
Ò¸ÍÓª ÔÛ·Î¥ÍË ˆ¥ÎËÈ fl‰ Ï¥‡Ê¥‚, ÚÓ Ì¥·Ë-ÍÓÒÏÓÔÓÎ¥-
ÚË˜ÌÓ„Ó, ÚÓ Ì¥·Ë-Ì‡ˆ¥ÓÌ‡Î¸ÌÓ„Ó ı‡‡ÍÚÂÛ, ÒÂÂ‰
ÍÓÚËı ÚÛ‰ÌÓ Ó¥πÌÚÛ‚‡ÚËÒfl flÍ ÚÂÓÂÚË˜ÌÓ, Ú‡Í ¥
Ô‡ÍÚË˜ÌÓ. í¥Î¸ÍË Á‚ÓÓÚ ÛÍ‡ªÌˆ¥‚ ‰Ó ÔflÏËı ‰ÊÂ-
ÂÎ Â‚ÓÔÂÈÒ¸ÍÓª ÍÛÎ¸ÚÛË ÏÓÊÂ ÔÓÍÎ‡ÒÚË Í¥ÌÂˆ¸
Ú‡ÍÓÏÛ ÌÂÌÓÏ‡Î¸ÌÓÏÛ È ‰Îfl ‚Ò¥ı ¯Í¥‰ÎË‚ÓÏÛ ÒÚ‡-
ÌÓ‚Ë». Ç Ò¥Ï ÔÓˆÂÒ¥ Â‚ÓÔÂªÁ‡ˆ¥ª ìÍ‡ªÌË, „‡ÎË˜‡-
ÌÂ ÔÓÍÎËÍ‡Ì¥ ¥ÒÚÓË˜ÌÓ˛ ‰ÓÎÂ˛ ‚ËÍÓÌ‡ÚË ÓÍÂÏÂ
‚ËÒÓÍÂ Á‡‚‰‡ÌÌfl ‰Îfl ‚Î‡ÒÌÓ„Ó È ‚ÒÂª Ì‡ˆ¥ª ‰Ó·‡,
·Ó «Ú¥Î¸ÍË ‚ É‡ÎË˜ËÌ¥ ÏÓÊÛÚ¸ ÔËÓ‰ÌÓ ‚ËÓÒÚË
Î˛‰Ë, ÍÓÚ¥ ·Û‰ÛÚ¸ ¥ Â‚ÓÔÂÈˆ¥, È ÛÍ‡ªÌˆ¥, È ÔÓÚfl„-
ÌÛÚ¸ ‰Ó ÒÂ·Â È ÓÒ¥ÈÒ¸ÍËı ÛÍ‡ªÌˆ¥‚».

ß ıÚÓ Á ÚÂÔÂ¥¯Ì¥ı ÛÍ‡ªÌˆ¥‚ Ô‡Ï’flÚ‡π ˘Â Ò¥ ÒÎÓ-
‚‡? çÓ‚Ó˜‡ÒÌËÈ ÛÍ‡ªÌÂˆ¸ Ï‡π Ì‡‚¥Ú¸ ‚¥‰‚‡„Û Î‡flÚË
Ñ‡„ÓÏ‡ÌÓ‚‡ Á‡ «ÏÓÒÍ‚ÓÙ¥Î¸ÒÚ‚Ó» È Á‡ «Á‡ÚÛ˛-
‚‡ÌÌfl ÛÍ‡ªÌÒ¸ÍÓ„Ó ‰Ûı‡ ÏÓÒÍÓ‚Ò¸ÍÓ˛ „ÌËÎÎ˛»!
é‰ÌÓ˜‡ÒÌÓ Ï‡ÎÓ ÌÂ ÒÂÂ‰ ÛÒ¥ı ÛÍ‡ªÌˆ¥‚, Ì‡ÈÔ‡˜Â
Ê ÒÂÂ‰ „‡ÎË˜‡Ì, Ô¥¯ÎÓ ‚ ÏÓ‰Û Á„¥‰ÌÓ ÔÎ˛‚‡ÚË Ì‡
É‡ÎË˜ËÌÛ, flÍ Ì‡ Ú‡ÍÛ ˘Ó ÌÂ ÎË¯Â ÌÂ Ï‡π ‚ÊÂ Ê‡‰-
ÌÓ„Ó Ì‡ˆ¥ÓÌ‡Î¸ÌÓ-¥ÒÚÓË˜ÌÓ„Ó Á‡‚‰‡ÌÌfl ÒÛÔÓÚË
ˆ¥ÎÓÒÚË, ‡ ˘Â – ÓÒÍ¥Î¸ÍË ÌÂ Ï‡π ·ÛÚË ÔÂ‰ÏÂÚÓÏ

ÔÓÎ¥ÚË˜ÌËı ÚÓ„¥‚ – ÔÓ‚ËÌÌ‡ ˜ËÏ ·Ó¯¥È ÁÂÍÚËÒfl
ÓÒÚ‡ÌÍ¥‚ Ò‚Óπ¥‰ÌÓÒÚË Ú‡ ÒÚ¥Ï„ÓÎÓ‚ Ô¥ÌÛÚË ‚ Á‡-
‰ÊÛÏÎÂÌËı ÒÚÂÔ‡ı èÓ‰Ì¥ÔÓ‚’fl... ôÓ ‚ Ú‡ÍËı Ó·-
ÒÚ‡‚ËÌ‡ı ¥‰ÂÓÎÓ„¥fl Ñ‡„ÓÏ‡ÌÓ‚‡ È Ò‡ÏÂ ¥Ï’fl ÈÓ„Ó
ÌÂ Ú¥¯‡Ú¸Òfl ÓÒÓ·ÎË‚Ó˛ ÔÓÔÛÎflÌ¥ÒÚ˛, – ÒÂ ‡Ê Ì‡‰-
ÚÓ ÁÓÁÛÏ¥ÎÂ. í‡ flÍ ÊÂ, Û Ò‚¥ÚÎ¥ ÒÂª ‡ÌÚË‰‡„ÓÏ‡Ì¥‚-
Ò¸ÍÓª Â‚ÓÎ˛ˆ¥ª, Ï‡πÚ¸Òfl ÒÔ‡‚‡ Á Ì‡ˆ¥ÓÌ‡Î¸ÌÓ-¥ÒÚÓ-
Ë˜ÌÓ˛ ÓÎÂ˛ ÛÍ‡ªÌÒ¸ÍÓ„Ó á‡ıÓ‰Û?

á„ÓË ˜ÛπÏÓ ‚¥‰ÔÓ‚¥‰¸: Ñ‡„ÓÏ‡ÌÓ‚ ÔÓÏËÎË‚Òfl,
ÒÔÓ‰¥‚‡˛˜ËÒfl, ̆ Ó É‡ÎË˜ËÌ‡ ‚Ë‚Â‰Â Ì‡¯Û Ì‡ˆ¥ÓÌ‡Î¸-
ÌÛ ÒÔ‡‚Û; ‚ÓÌ‡ ÏÓ‚Îfl‚ ‚Ë‚Â‰ÂÌ‡ Ì‡ ëıÓ‰¥, ‰Â È
Ó‰ËÌÓÍ‡ ̂ ¥Î¸ Ì‡¯ÓÏÛ á‡ıÓ‰Ó‚Ë... ß ıÓ˜ Ú‡ÍËÈ ÔÓ„Îfl‰
Û Ì‡Ò ÚÂÔÂ ÌÂÁ‚Ë˜‡ÈÌÓ ÔÓ¯ËÂÌËÈ, ÚÓ ÔÓÚÂ ‚¥Ì
ÓÒÌÓ‚ÌÂ Ù‡Î¸¯Ë‚ËÈ, ÌÂ Ú¥Î¸ÍË ‚¥‰ÌÓÒÌÓ ·Û‰Û˘Ó„Ó È
ÒÛ˜‡ÒÌÓ„Ó, ‡ È ̆ Ó‰Ó ÏËÌÛÎÓ„Ó. èÓÎË¯‡˛˜Ë Ì‡ ·Óˆ¥
ÓÎ˛ É‡ÎË˜ËÌË È ÇÓÎËÌ¥ ‚ ÍÌflÊËı ˜‡Ò‡ı, ÔÓÏËÌ‡˛-
˜Ë ÁÌ‡˜¥ÌÌfl ªı Ô¥‰ ¥ÒÚÓË˜ÌÓ˛ èÓÎ¸˘Â˛, ÌÂ ÏÓÊÂ
·ÛÚË Ê‡‰ÌÓ„Ó ÒÛÏÌ¥‚Û È Û ÚÓÏÛ, ˘Ó ‚ÂÒ¸ Ì‡ˆ¥ÓÌ‡Î¸-
ÌËÈ ÓÁ‚ËÚÓÍ ç‡‰‰Ì¥ÔflÌ˘ËÌË, ÓÒÓ·ÎË‚Ó Á‡ ÓÒÚ‡ÌÌπ
20-Î¥ÚÚfl, ‚Òfl Â‚ÓÎ˛ˆ¥fl ÍÛÎ¸ÚÛÌËˆ¸ÍÓ„Ó ÛıÛ ‚ ÔÓÎ¥-
ÚË˜ÌËÈ ‚¥‰·Û‚‡ÎËÒfl ‚ Ú¥ÒÌ¥È Á‡ÎÂÊÌÓÒÚ¥ ‚¥‰ ¥‰ÂÈÌÓ„Ó
È ÔÓÎ¥ÚË˜ÌÓ„Ó ÊËÚÚfl É‡ÎË˜ËÌË. ß Ò¸Ó„Ó‰Ì¥, ̃ Ë ÌÂ ‰Ó·-

ОРЕСТ ДРУЛЬ
АСИМІЛЯЦІЙНІ ТА
АКУЛЬТУРАЦІЙНІ
ПРОЦЕСИ
У ЛЬВОВІ

‚¥‰ÔÓ‚¥‰ÌËı „ÛÔ)
è‡ÍÚË˜ÌÓ Ú‡ÍËÈ ÊÂ ÓÁÔÓ‰¥Î ÓÚËÏ‡ÌÓ ¥ ˘Ó‰Ó

‚¥‰ÔÓ‚¥‰ÂÈ Ì‡ Á‡ÔËÚ‡ÌÌfl «óÓ„Ó Ç‡Ï ·‡ÍÛπ ‚ ÊËÚÚ¥»
ÔÓ ·‡Í ‚¥Ë ‚ Ò‚Óª ÒËÎË (Û %).

ìÁ‡„‡Î¸Ì˛˛˜Ë ÂÁÛÎ¸Ú‡ÚË ‡Ì‡Î¥ÁÛ, ÏÓÊÌ‡ ÍÓÌ-
ÒÚ‡ÌÚÛ‚‡ÚË, ˘Ó:

– Ì‡ ÁÏ¥ÌÛ ‰Ó‚ÓπÌÌÓÏÛ ÂÚÌ¥˜ÌÓ-ÍÓÌÙÂÒ¥ÈÌÓÏÛ
ÔÓ‰¥ÎÛ Ì‡ÒÂÎÂÌÌfl ã¸‚Ó‚‡ (ÔÓÎflÍË-Í‡ÚÓÎËÍË, π‚Âª-
˛‰Âª Ú‡ ÛÍ‡ªÌˆ¥-„ÂÍÓÍ‡ÚÓÎËÍË) ‚ Ô¥ÒÎfl‚ÓπÌÌ¥ ÓÍË
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Â ·ÛÎÓ · ÔÓ‰ÛÏ‡ÚË Ì‡‰ ÔËÚ‡ÌÌflÏ: flÍËÈ ‚ÔÎË‚ Ï‡π
ÛÍ‡ªÌÒ¸ÍËÈ á‡ı¥‰ Ì‡ ÒÛ˜‡ÒÌÂ ÒÚ‡ÌÓ‚Ë˘Â ç‡‰‰Ì¥Ô-
flÌ˘ËÌË È flÍÛ ÓÎ˛ ‚ ÒÛ˜‡ÒÌÓÏÛ ÊËÚÚ˛ ÒÂª ÓÒÚ‡Ì-
Ì¸Óª „‡˛Ú¸ „‡ÎË˜‡ÌÂ? ÅÓ ¥ÒÚÓ¥fl, flÍ˘Ó È ÔÂÂË-
‚‡πÚ¸Òfl, ÚÓ ÔÓ‚ÚÓflπÚ¸Òfl. Ä ˘Ó‰Ó Ï‡È·ÛÚÌ¸Ó„Ó, ÚÓ
ıË·‡ Ì¥ıÚÓ ÒÓ‚¥ÒÌËÈ ÌÂ ÏÓÊÂ ‚ÔÂ‚ÌflÚË, ˘Ó ÓÎfl
Ò¸Ó„Ó á‡ıÓ‰Û ‚ÊÂ Ì‡ ‚¥ÍË ÔÓÍ¥Ì˜ÂÌ‡, ‡·Ó ˘Ó ÔËÁ-
·Ë‡ÌÓ„Ó ÚÛÚ ÏÓ‡Î¸ÌÓ„Ó Í‡Ô¥Ú‡ÎÛ ÒÚ‡ÌÂ Ì‡ ‚Ò¥ ̃ ‡ÒË.
ß ̃ Ë ÌÂ ·Û‰Â ·¥Î¸¯ ÓÔ‡‚‰‡ÌÓ˛ ÚÂÁ‡, ̆ Ó „‡ÎË˜‡ÌÂ,
Ï‡ÌÓ ÓÁÚ‡ÚË‚¯Ë ÒÚ¥Î¸ÍË Ò‚Ó„Ó ‰Ó·‡, flÍ‡Á
ÚÂÔÂ ÓÔËÌËÎËÒfl ÔÂÂ‰ ÚÛ‰Ì¥¯ËÏ, Ì¥Ê ÍÓÎË-ÌÂ·Û‰¸
¥ÒÚÓË˜ÌËÏ Á‡‚‰‡ÌÌflÏ?

é˜Â‚Ë‰ÌÓ, ıÚÓ ‰ÛÏ‡π, ˘Ó ÒÛ˜‡ÒÌËÈ ÒÚ‡Ì Ì‡¯Óª
Ì‡ˆ¥ÓÌ‡Î¸ÌÓª ÒÔ‡‚Ë Ì‡ ëıÓ‰¥ fl‚ÎflπÚ¸Òfl Á‰¥ÒÌÂÌ-
ÌflÏ ¥ÒÚÓË˜ÌÓ„Ó ¥‰Â‡ÎÛ Ì‡¯Ó„Ó Ì‡Ó‰Û Ú‡ ˘Ó Ó‰Ë-
ÌÓÍËÏ Á‡‚‰‡ÌÌflÏ Ì‡¯Ó„Ó á‡ıÓ‰Û ÔÓÎË¯ËÎÓÒfl –
ÌÂ„‡ÈÌÓ È ·ÂÁ Á‡ÒÚÂÂÊÂÌ¸ ÔÓ‰¥ÎËÚËÒfl ÒËÏ Á‰¥È-
ÒÌÂÌËÏ ¥‰Â‡ÎÓÏ, ‰Îfl ÚÓ„Ó ‚Ë˘Â ÒÍ‡Á‡Ì‡ ÚÂÁ‡ ÌÂ-
ÔË‰‡ÚÌ‡, Ú‡Í Ò‡ÏÓ flÍ ÌÂÔË‰‡ÚÌËÈ (Í¥Ï «á‡Á‰Ëı
·Ó„¥‚») ‚ÂÒ¸ Ñ‡„ÓÏ‡ÌÓ‚. ÑÎfl ÁÂÏÎflÍ¥‚ ÒÂª ÔÓÓ‰Ë,
ÒÍ¥Î¸ÍË · ªı Û Ò˛ ÔÓÛ È ÌÂ ·ÛÎÓ, ‚ÓÌ‡ È ÌÂ ÔËÒ‡Ì‡;
‚ÓÌ‡ ÔËÁÌ‡˜ÂÌ‡ Ú¥Î¸ÍË ‰Îfl ÚËı, ˘Ó Ì‡ˆ¥ÓÌ‡Î¸ÌÓ-

ÔÓÎ¥ÚË˜ÌËÈ È ÒÓˆ¥‡Î¸ÌÓ-ÍÛÎ¸ÚÛÌËÈ ¥‰Â‡Î Ûfl‚Îfl˛Ú¸
ÒÓ·¥ ‚ ˆ¥ÎÍÓÏ ËÌ¯¥È ÔÓÒÚ‡Ú¥, Ú‡Í flÍ Ûfl‚Îfl‚ ÒÓ·¥ ÈÓ„Ó
Ñ‡„ÓÏ‡ÌÓ‚, ÒÂ·ÚÓ ‚ Â‚ÓÔÂÈÒ¸Í¥È. ÑÎfl ÚËı – ¥ÒÚÓ-
Ë˜Ì‡ ÓÎfl É‡ÎË˜ËÌË È ÇÓÎÓ‰ËÏËË ˘Â ÌÂ ÔÓÍ¥Ì˜Â-
Ì‡; ‰Îfl ÚËı – Ò¥ ÁÂÏÎ¥ ÌÂ Ï‡˛Ú¸ ÔÓÔ‡ÒÚË ‚ Ì‡ˆ¥Ó-
Ì‡Î¸ÌÓ-ÔÓÎ¥ÚË˜ÌËÈ Ô‡ÒË‚¥ÁÏ, ‡ ̆ Â ÏÂÌ¯Â ÒÚ‡ÚË ÁÌ‡-
fl‰‰flÏ Û ÛªÌÌËˆ¸ÍËı ÛÍ‡ı ·ÓÎ¸¯Â‚ËÁÏÛ; ‰Îfl ÚËı –
ÛÍ‡ªÌÒ¸ÍËÈ è’πÏÓÌÚ ÛÒÂ ˘Â Ì‡ á‡ıÓ‰¥. â Û ÔËÒ‡Ì-
Ìflı Ñ‡„ÓÏ‡ÌÓ‚‡ ‚ÓÌË ÁÌ‡È‰ÛÚ¸ ÏÌÓ„Óˆ¥ÌÌËÈ ÍÓÏ-
Ô‡Ò ‰Îfl Ò‚Óπª ‰¥flÎ¸ÌÓÒÚË.

IV
èÂ¯Â È „ÓÎÓ‚ÌÂ ‰ÓÏ‡„‡ÌÌfl, ̆ Ó ÈÓ„Ó Ñ‡„ÓÏ‡-

ÌÓ‚ ÒÚ‡‚Ë‚ ‰Ó „‡ÎË˜‡Ì, ·ÛÎÓ, ̆ Ó· ‚ÓÌË ÒÚ‡ÎË Â‚Ó-
ÔÂÈˆflÏË, ÌÂ ÔÂÂÒÚ‡˛˜Ë ·ÛÚË ÛÍ‡ªÌˆflÏË. Ö‚ÓÔÂÈ-
ˆflÏË – Ó˜Â‚Ë‰ÌÓ – ‚ ÓÁÛÏ¥ÌÌ˛ Î˛‰ÂÈ Á‡ı¥‰ÌÓÂ‚-
ÓÔÂÈÒ¸ÍÓª ÓÒ‚¥ÚË, Á‡ı¥‰ÌÓÂ‚ÓÔÂÈÒ¸ÍÓª ÍÛÎ¸ÚÛË,
Á‡ı¥‰ÌÓÂ‚ÓÔÂÈÒ¸ÍÓ„Ó ÊËÚÚπ‚Ó„Ó Ò‚¥ÚÓ„Îfl‰Û, ‚¥Î¸ÌÓ-
„Ó ‚¥‰ Òı¥‰ÌÓÂ‚ÓÔÂÈÒ¸ÍÓª Á‡‡ÁË. ä‡ÊÂÏÓ ‚Ë‡Á-
ÌÓ: ̆ Ó· „‡ÎË˜‡ÌÂ ÒÚ‡ÎË Â‚ÓÔÂÈˆflÏË, ·Ó ‚ÓÌË ÌËÏË
Á‡ ̃ ‡Ò¥‚ Ñ‡„ÓÏ‡ÌÓ‚‡ ÌÂ ·ÛÎË, flÍ ¥ ÚÂÔÂ ‚ÓÌË ÌËÏË
ÔÂÂÒÚ‡˛Ú¸ ·ÛÚË. Ä ˘Ó· ÒÚ‡ÚË Â‚ÓÔÂÈˆÂÏ, Á‡‰Îfl

СТЕПАН
ТОМАШІВСЬКИЙ

ДРАГОМАНОВ
І ГАЛИЧИНА

‰ËÚ¸ ˜ÂÂÁ ÍÓÌÙÂÒ¥ÈÌÛ ‡ÒËÏ¥Îflˆ¥˛ (˘Ó ÔÂÂ‚Ó‰ËÚ¸
„‡ÎË˜‡Ì Û ¥Ì¯Û Ï¥Ê„ÛÔÓ‚Û Ô‡Û) ¥ Ì‡‚Ô‡ÍË, ÍÓÌÙÂ-
Ò¥ÈÌ‡ ‡ÒËÏ¥Îflˆ¥fl Ô‡‚ÓÒÎ‡‚ÌËı ÓÒ¥flÌ ÔÓıÓ‰ËÚ¸
˜ÂÂÁ ÏÓ‚ÌÛ ÛÍ‡ªÌ¥Á‡ˆ¥˛ (ÚÓ·ÚÓ ÏÓ‚ÌÓ ÁÛÍ‡ªÌ¥ÁÓ-
‚‡Ì¥ ÓÒ¥flÌË Á‡ÎË¯‡˛Ú¸Òfl ‚ ̂ ¥È ÊÂ Ï¥Ê„ÛÔÓ‚¥È Ô‡¥);

– ‰Îfl Ô‡Ë ÛÍ‡ªÌˆ¥-Ô‡‚ÓÒÎ‡‚Ì¥ ¥ ÓÒ¥flÌË: ‡ÒË-
Ï¥Îflˆ¥ÈÌ¥ ÔÓˆÂÒË ¥ÌÚÂÌÒË‚Ì¥ Á ÔÂÂ‚‡Ê‡ÌÌflÏ ÔÓ-
ˆÂÒ¥‚ ÛÒËÙ¥Í‡ˆ¥ª; ÔË˜ËÌË ‡ÒËÏÂÚ¥ª, Ó˜Â‚Ë‰ÌÓ, – Û
ÏÓ‚Ì¥È ÒËÚÛ‡ˆ¥ª Ì‡ Òı¥‰Ì¥È ìÍ‡ªÌ¥, ˘Ó π Ò‚Ó„Ó Ó‰Û
¥ÒÚÓË˜ÌÓ ÂÙÂÂÌÚÌÓ˛ „ÛÔÓ˛ ‰Îfl ÛÍ‡ªÌˆ¥‚-Ô‡-
‚ÓÒÎ‡‚ÌËı;

– ‰Îfl Ï¥ÊÛÍ‡ªÌÒ¸ÍÓª Ô‡Ë „ÂÍÓÍ‡ÚÓÎËÍ¥‚ ¥ Ô‡-
‚ÓÒÎ‡‚ÌËı: ÔÓˆÂÒË ÚÂÊ ‰Ó‚ÓÎ¥ ¥ÌÚÂÌÒË‚Ì¥ Á ÔÂÂ-
‚‡Ê‡ÌÌflÏ ‡ÒËÏ¥Îflˆ¥ª Û Ô‡‚ÓÒÎ‡‚ÌÓÏÛ Ì‡ÔflÏÍÛ,
ÔË˜ËÌË ‡ÒËÏÂÚ¥ª, Ï‡·ÛÚ¸, Ï‡˛Ú¸ ÂÍÒÚÂËÚÓ¥‡Î¸-
ÌËÈ ı‡‡ÍÚÂ ¥ ÔÓ‚’flÁ‡Ì¥ Á ÍËπ‚Ó-ˆÂÌÚË˜Ì¥ÒÚ˛ Ì‡È-
Ï‡ÒÓ‚¥¯Ëı ÏÂ‰¥‡, flÍ¥ ÒÚ‚Ó˛˛Ú¸ ‚¥ÚÛ‡Î¸ÌÛ ÂÙÂ-
ÂÌÚÌÛ „ÛÔÛ (a la «ìÍ‡ªÌ‡ – Ô‡‚ÓÒÎ‡‚Ì‡ Í‡ª-
Ì‡»).

íÓ·ÚÓ ‚ Î¥Ì¥ÈÌ¥È ¥ÌÚÂÔÂÚ‡ˆ¥ª ÛÍ‡ªÌˆ¥-Ô‡‚ÓÒ-
Î‡‚Ì¥ Á‡ÈÏ‡˛Ú¸ ÔÓÏ¥ÊÌÂ ÒÚ‡ÌÓ‚Ë˘Â Ï¥Ê ÓÒ¥flÌ‡-
ÏË ¥ „ÂÍÓÍ‡ÚÓÎËÍ‡ÏË, ÔÂÂ‚‡Ê‡˛˜‡ ÚÂÌ‰ÂÌˆ¥fl ‡ÒË-

Ï¥Îflˆ¥ª ÁÏ¥˘Ûπ ÓÒÚ‡ÌÌ¥ı ·ÎËÊ˜Â ‰Ó ˆÂÌÚÛ ˆ¥πª ÛÏÓ‚-
ÌÓª ÓÒ¥, Ó‰Ì‡Í ÔÂÂ‚‡Ê‡˛˜‡ ÚÂÌ‰ÂÌˆ¥fl ÛÒËÙ¥Í‡ˆ¥ª
ÛÍ‡ªÌˆ¥‚-Ô‡‚ÓÒÎ‡‚ÌËı, Û Ò‚Ó˛ ˜Â„Û, ÁÏ¥˘Ûπ ˆÂÈ
ˆÂÌÚ ‚ ÔÓÚËÎÂÊÌËÈ ·¥Í.

èË Á·ÂÂÊÂÌÌ¥ Ì‡fl‚ÌËı ÚÂÌ‰ÂÌˆ¥È ÏÓÊÌ‡ ÔÓ„-
ÌÓÁÛ‚‡ÚË „ÓÏÓ„ÂÌ¥Á‡ˆ¥˛ Î¸‚¥‚Ò¸ÍÓª ÒÔ¥Î¸ÌÓÚË Ì‡ ¥‚-
Ì¥ Ï¥Ê ÓÒ¥flÌ‡ÏË ¥ ÛÍ‡ªÌˆflÏË-Ô‡‚ÓÒÎ‡‚ÌËÏË, ÔË-
˜ÓÏÛ ·ÎËÊ˜Â ‰Ó ÓÒ¥flÌ.
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креоли, креоли,

навкруг самі креоли...

Ò¸Ó„Ó «ÚÂ·‡ ‚ Ö‚ÓÔ¥ ·Û‚‡ÚË, ÁÌ‡ÚË ˘ÓÌ‡ÈÏÂÌ¯Â
‰‚¥-ÚË Ò‚¥ÚÓ‚¥ ÏÓ‚Ë, ÒÎ¥‰ËÚË Á‡ ÓÁ‚ËÚÍÓÏ Â‚ÓÔÂÈ-
Ò¸ÍÓª ‰ÛÏÍË È Ì‡ÛÍË, ÔËÌÓÓ‚Î˛‚‡ÚË Á‰Ó·ÛÚÍË ªı
‰Ó Â‡Î¸ÌËı ÔÓÚÂ· Ò‚Ó„Ó Ì‡Ó‰Û, ‡ ÔÓÌ‡‰ ÛÒÂ –
Ó·ËÚË Ô‡ÍÚË˜ÌÛ ÔÓÎ¥ÚËÍÛ Ú¥Î¸ÍË ÔÓ ‰ÓÒ‚¥‰ÌËÏ Á‡Á-
Í‡Ï ÔÓÎ¥ÚË˜ÌÓ„Ó ÊËÚÚfl Á‡ı¥‰ÌÓ„Ó Ò‚¥Ú‡, ‡ ÌÂ ÔÓ ‡·-
ÒÚ‡ÍÚÌËÏ ÒËÌÚÂÚË˜ÌËÏ ÍÓÌˆÂÔˆ¥flÏ ¥ ÌÂ Ò¥‰‡˛˜Ë Ì‡
«ÍÓÌfl ‚ËÒÓÍÓª ÔÓÎ¥ÚËÍË». éÒ¸ Í¥Î¸Í‡ ‚ËÔËÒÓÍ Á Ñ‡-
„ÓÏ‡ÌÓ‚‡ ÔÓ É‡ÎË˜ËÌÛ, ‚ ¥ÁÌËı ÏÓÏÂÌÚ‡ı ªª ¥ÒÚÓ-
¥ª, ·ÂÁ ÓÍÂÏËı ÍÓÏÂÌÚ‡¥‚.

«èÓÎ¥ÚËÍ‡ „. ÅÂÈÒÚ‡ ¥ Ï¥Ì¥ÒÚÂÒÚ‚‡ ¢¥ÒÍË Ô¥‰‰‡-
Î‡ ÒÎÓ‚’flÌÒ¸ÍËÏ ÔÓ‚Ó‰ËflÏ, ‡ ÁÓÍÂÏ‡ ÛÒËÌ‡Ï,
‰ÛÏÍÛ Ó·ÂÌÛÚËÒfl Á‡ Ô¥‰‰ÂÊÍÓ˛ ‰Ó ÏÓÒÍÓ‚Ò¸ÍËı
‰¥fl˜¥‚ ¥ ·ÛÎ‡ ÔË˜ËÌÓ˛, ˘Ó Ò¥ ÓÒÚ‡ÌÌ¥ ‰‡ÎË ‡‚ÒÚ¥È-
Ò¸ÍËÏ ÒÎÓ‚’flÌ‡Ï, ÁÓÍÂÏ‡ „‡ÎË˜‡Ì‡Ï, Ó·¥ˆflÌÍË,
‚ËÍÓÌ‡ÌÌfl flÍËı ‰‡ÎÂÍÓ ÔÂÂıÓ‰ËÎÓ ªı ÍÓÏÔÂÚÂÌˆ¥˛...
Ç „‡fl˜¥È ÒÚ‡ÚÚ¥ Ñ¥‰Ëˆ¸ÍËÈ ÔÓflÒÌfl‚ ÛÒ¥ ÌÂ‚‰‡˜¥ „‡ÎË-
˜‡Ì Á 1848 ÔÓ˜‡‚¯Ë ÚËÏ, ˘Ó ‚ÓÌË ÏÓ‚Îfl‚ ÌÂ Ï‡ÎË
ÚÓ‰¥ ÒÏ¥ÎÓÒÚË ÔËÁÌ‡ÚË ÒÂ·Â ˜‡ÒÚËÌÓ˛ ‚ÂÎËÍÓ„Ó
ÛÒ¸ÍÓ„Ó Ì‡Ó‰Û, π‰ËÌÓ„Ó ‚¥‰ ä‡Ô‡Ú ‰Ó ÄÏÛ‡...
óÂÍ‡˛˜Ë ÔËÎÛ˜ÂÌÌfl É‡ÎË˜ËÌË ‰Ó êÓÒ¥ª, Î¥ÚÂ‡ÚË
ÒÂª Ô‡Ú¥ª ÌÂ ·‡Ê‡ÎË Á·¥Î¸¯Û‚‡ÚË Í¥Î¸Í¥ÒÚ¸ Ï¥ÒˆÂ‚Óª

Î¥ÚÂ‡ÚÛË... çÂ ÁÌ‡πÏÓ, ˜Ó„Ó ÚÛÚ ·ÛÎÓ ·¥Î¸¯Â: ÌÂ-
ÁÌ‡ÌÌfl, ÌÂÎÓ„¥˜ÌÓÒÚË ˜Ë ÛÏËÒÌÓ„Ó ÏÓÓ˜ÂÌÌfl ÔÛ·-
Î¥ÍË?

ÉÓÎÓ‚Ì‡ ·¥‰‡, ‡ ÒÂ Á ÔÛÌÍÚÛ ÔÓ„Îfl‰Û ¥ÌÚÂÂÒ¥‚
ÛÍ‡ªÌÒ¸ÍÓ„Ó Ì‡Ó‰Û ‚ É‡ÎË˜ËÌ¥, ‚ ÚÓÏÛ, ˘Ó Ì‡ÒÎ¥‰-
ÍÓÏ Ú. ÒÍ. ÂÏ¥∂‡ˆ¥ÈÌÓ„Ó Ì‡ÒÚÓ˛ ÛÏ¥‚ „‡ÎËˆ¸ÍËı
Ô‡Ú¥ÓÚ¥‚ ÔÓÎ¥ÚË˜ÌÂ ÒÚ‡ÌÓ‚Ë˘Â ÛÍ‡ªÌÒ¸ÍÓ„Ó ÔËÚ‡Ì-
Ìfl ‚ É‡ÎË˜ËÌ¥ ÒËÎ¸ÌÓ ÔÓ„¥¯ËÎÓÒfl. í‡ ÌÂ ÔÓÎ¥Ô¯Ë-
ÎÓÒfl È ÒÚ‡ÌÓ‚Ë˘Â Ò‡ÏËı Ô‡Ú¥ÓÚ¥‚, ÓÍ¥Ï ı¥·‡ ÓÒÓ-
·ËÒÚÓ„Ó ÒÚ‡ÌÓ‚Ë˘‡ ÚËı, ˘Ó ÔÂÂ·‡ÎËÒfl Ì‡ ÔÓÒ‡-
‰Ë ‚ êÓÒ¥˛. èÓÔÂÂ‰ ÛÒ¸Ó„Ó, ‚ ÒËı Á‚ÂÚ‡ÌÌflı Ó˜ÂÈ
„‡ÎËˆ¸ÍËı Ô‡Ú¥ÓÚ¥‚ Ì‡ êÓÒ¥˛ Á‡‚Ò¥„‰Ë ·ÛÎ‡ Ò‚Ó„Ó
Ó‰Û ‰‚ÓÎË˜Ì¥ÒÚ¸ ‡·Ó ÔËÌ‡ÈÏÌ¥ ÌÂ ·ÛÎÓ ̆ ËÓÒÚË ¥
ÔÓÒÎ¥‰Ó‚ÌÓÒÚË. Ä ‚ ÔÓÎ¥ÚË˜Ì¥È ¥ Ì‡ˆ¥ÓÌ‡Î¸Ì¥È ·Ó-
ÓÚ¸·¥ Ó·ÂÚ‡ÌÌfl Á‡ Ô¥‰ÏÓ„Ó˛ ÔÓÁ‡ ÍÓ‰ÓÌ‡ÏË
‰‡ÌÓª ‰ÂÊ‡‚Ë Ú¥Î¸ÍË ÚÓ‰¥ ÔËÌÓÒËÚ¸ ÍÓËÒÚ¸, ÍÓÎË
‚ÓÌÓ ‰ÓÍÓÌÛπÚ¸Òfl ‚¥‰ÍËÚÓ ¥ ÍÓÌÒÂÍ‚ÂÌÚÌÓ, ¥ ÍÓÎË,
Ó˜Â‚Ë‰ÌÓ, Á‡ „‡ÌËˆÂ˛ π ÒËÎ‡ ‰¥ÈÒÌÓ Á‰¥·Ì‡ È „Ó-
ÚÓ‚‡ ‰‡ÚË Ú¥ÛÏÙ ÂÎÂÏÂÌÚÓ‚¥, flÍËÈ Á‚ÂÚ‡πÚ¸Òfl ‰Ó
ÌÂª Á‡ Ô¥‰ÏÓ„Ó˛ È Ì‡‰¥flÏË... ëÛÚ¸ ·ÓÓÚ¸·Ë Á‡ ÛÍ-
‡ªÌÒ¸ÍÛ Ì‡Ó‰Ì¥ÒÚ¸ ‚ É‡ÎË˜ËÌ¥ ÔÓ‚ËÌÌ‡ ·ÛÚË ‚Â‰Â-
Ì‡ Ì‡ ‚ÌÛÚ¥¯Ì¥Ï ÔÓÎ¥, ‚ÌÛÚ¥¯Ì¥ÏË Á‡ÒÓ·‡ÏË, ‚

© ë.É‡·Ó‚Ò¸ÍËÈ, 2000
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Вiд автора. Текст цей написано рiвно рiк тому як
есей на тему двох «свiжих» книжок Миколи Рябчука*.
Вiн був призначений для щомiсячника «Критика». Але
у «Критицi» якраз вiдбувалася «змiна варти» бiля київ-
ського керма, i цей текст без згоди автора був пере-
писаний: а) на взiрець «академiчної рецензiї», з якої при
редагуваннi була зроблена спроба вилучити все, що
має стосунок до iронiї, гумору й самоiронiї; б) представ-
лений читачевi у виглядi вiдповiдi на рецензiю О. Гри-
ценка на книжки М. Рябчука; в) зрозумiло, знято епiг-
раф i рубрикацiю тощо. Спотворений «перехiдною» ре-
дакцiєю «Критики» текст зазнав шаленої атаки на
шпальтах «Критики» з боку... члена цiєї ж редакцiї В. Ку-
лика, котрий половину свого допису присвятив лайцi
на мою скромну адресу у стилi Ульянова-Лєнiна, а та-
кож звинуваченням на адресу тодi вже колишнього вiд-
повiдального редактора «Критики» М. Рябчука у «мiтот-

вореннi» (простiше кажучи, у написаннi фi¶нi з погляду
науки; чим керувався В. Кулик, не протестуючи три роки
проти «мiтотворчого», на його погляд, курсу вiдповiдаль-
ного редактора «Критики» М. Рябчука, – хай розби-
раються психоаналiтики). Смiшно, але факт: за свою
позицiю, викладену в цьому текстi, я, Сергiй Грабов-
ський, дiстав вiд наче лiберала В. Кулика звинувачення,
по сутi, у вуль¶арному українському нацiоналiзмовi. Аб-
солютно синхронно у газетi «Самостiйна Україна», в ре-
дакцiйнiй статтi, за опублiкований тодi ж матерiал з ана-
лiзом ситуацiї в українськiй нацiонал-демократiї (яка мiс-
тила тi самi погляди на свiт, що й рецензiя на М. Рябчу-
ка), я отримав звання «космополiта». Що ж, в Українi
буває й не таке. Але, попри все, як на мене, творчiсть
Миколи Рябчука таки заслуговує на належне поцiнуван-
ня, а не пофi¶iстськi рецензiї, автори яких здатнi тiльки
чiплятися до дрiбниць чиїхось текстiв, а не намагатися
вiдiйти вiд стереотипiв передового марксистсько-лєнi...
пробачте, свiтового постмодерну в потрактуваннi до-
волi-таки брутальної української дiйсности. Отже – есей
на теми постiйного автора «Сучасности» Миколи Ряб-
чука у первинному його (есею) виглядi.

ÛÏÓ‚‡ı ‡‚ÒÚ¥ÈÒ¸ÍÓ„Ó ÔÓÎ¥ÚË˜ÌÓ„Ó Î‡‰Û, ‡ ÌÂ Á‡„-
‡ÌË˜ÌÓ„Ó, ¥ ÚÓÏÛ ˆ¥ÎÍÓÏ ÌÂ ÒÎ¥‰ ÁË‚‡ÚË Á Ä‚ÒÚ¥-
π˛. óË ÌÂ ·ÛÎÓ Ô‡ÍÚË˜Ì¥¯Â ÁÓ‚Ò¥Ï ÌÂ ÍË˜‡ÚË ÔÓ
ÔÓÏ¥˜ Á‚ÂıÛ, ÍÓÎË Ì‡ ÌÂª Ï‡Î‡ Ì‡‰¥fl, Ú¥Î¸ÍË Á‡ÈÏ‡-
ÚËÒfl Ò‚ÓªÏ ‰¥ÎÓÏ, – ‰¥ÎÓÏ Ô¥‰ÈÓÏÛ ÏÓ‡Î¸ÌÓª È Ï‡-
ÚÂ¥‡Î¸ÌÓª ÒËÎË Ò‚Ó„Ó Ì‡Ó‰Û?

É‡ÎËˆ¸Í¥ ÔÓÎ¥ÚËÍË ‚ÒÂ ̆ Â ÌÂ ÔÂÂÍÓÌ‡ÎËÒfl ‚ ÚÓÏÛ,
˘Ó Ì‡È„ÓÎÓ‚Ì¥¯‡ ¥˜ Û ÌËı – ÒÂ Ô‡ˆfl ÌÂ Ì‡ ‚Âı‡ı,
‡ ‚ÌËÁÛ, ÒÂ ÂÎÂÏÂÌÚ‡Ì‡ ÓÒ‚¥Ú‡ Ì‡Ó‰Û. ôÂ ÏÂÌ¯Â
‚ÓÌË Á‰¥·Ì¥ ÁÂÍÚËÒfl ‰¥·ÌË˜ÍÓ‚Ó„Ó Ò‡ÏÓÎ˛·ÒÚ‚‡.

í¥Î¸ÍË ÔÓ ‰Ó‚„Ëı ¥ÒÔËÚ‡ÌÌflı ÛÒËÌË ‰Ó„ÎflÌÛÎË
Ì‡Í¥ÌÂˆ¸ [...], ̆ Ó ÓÔÓË ‰Îfl Ô‡Ú¥ÓÚË˜ÌÓª ‰¥flÎ¸ÌÓÒÚË
ÚÂ·‡ ̄ ÛÍ‡ÚË Ô¥‰ ÌÓ„‡ÏË, Û ‚Î‡ÒÌ¥Ï Í‡˛. â ÓÒ¸ Òfl
flÒÌ‡ Ò‚¥‰ÓÏ¥ÒÚ¸ Ò‚Ó„Ó ÔÓÎ¥ÚË˜ÌÓ„Ó ·ÂÁÒËÎÎfl È ·ÂÁ-
ÔÎÓ‰ÌÓÒÚË ªÁ‰Ë Ì‡ ÍÓÌ¥ ‚ËÒÓÍÓª ÔÓÎ¥ÚËÍË ÔÓÚfl„ÓÏ
23 Î¥Ú ÒÔÓÌÛÍ‡Î‡ Í¥Î¸ÍÓı ¥Á ‚ÔÎË‚Ó‚¥¯Ëı ÛÍ‡ªÌÒ¸ÍËı
‰ÂÔÛÚ‡Ú¥‚ ‰Ó„Ó‚ÓËÚËÒfl Á ÔÓÎflÍ‡ÏË ÔÓ ÛÏÓ‚Ë Á„¥‰-
ÌÓª ÔÓÎ¥ÚËÍË... ÑÂflÍ¥ Ì‡¯¥ Ó„‡ÌË, ÌÂ ÔÓÁÌ‡ÈÓÏË‚-
¯Ë Ì‡¯Óª ÔÛ·Î¥ÍË Á Ò‡ÏÓ˛ ÒÛÚÚ˛ ÒËı ÛÏÓ‚, ÍËÌÛÎË
Ú¥Ì¸ Ì‡ Ò˛ ÒÔÓ·Û Á„Ó‰Ë ÛÍ‡ªÌˆ¥‚ Á ÔÓÎflÍ‡ÏË Ú¥Î¸-
ÍË Á‡‰Îfl Ò¸Ó„Ó Ó‰ÌÓ„Ó, ̆ Ó ÒÂ – «Á„Ó‰‡ Á ÔÓÎflÍ‡ÏË»,
Á‡‡Á ÏÓ‚Îfl‚ «ÔÓÎ¸Ò¸Í‡ ¥ÌÚË„‡»... çÂÌ‡˜Â · ÛÍ‡-

ªÌˆflÏ Ì¥˜Ó„Ó È Ó·ËÚË flÍ Ú¥Î¸ÍË ÒÔÓËÚË Á ÔÓÎflÍ‡ÏË,
‰Ó ÚÓ„Ó ÔÎ‡ÚÓÌ¥˜ÌÓ, ·ÂÁ ÛÒflÍÓª ÍÓËÒÚË ‰Îfl ÒÂ·Â, flÍ
·ÛÎÓ ‰ÓÒ¥, Ú‡ ÌÂÌ‡˜Â · „‡ÎË˜‡ÌÂ ÊË‚ÛÚ¸ ÔÓÔÂÂ‰
ÛÒ¸Ó„Ó ÌÂ ‰Îfl Ò‡ÏËı ÒÂ·Â, ‡ ‰Îfl Ú‡ÍÓ„Ó ˜Ë ËÌ¯Ó„Ó
ÒËÒÚÂÏÛ ÔËÈÌflÚÓ„Ó ‚ êÓÒ¥ª ‚¥‰ÌÓÒÌÓ èÓÎ¸˘¥?

äÓÎË · ÛÍ‡ªÌˆ¥ ‡‰ËÍ‡Î¸ÌÓ ‚ËÎ¥˜ËÎËÒfl ‚¥‰ ÔËÒ-
Ú‡ÒÚË ªÁ‰ËÚË Ì‡ ÍÓÌ¥ ‚ËÒÓÍÓª ÔÓÎ¥ÚËÍË, ‚ÓÌË ÏÛÒËÎË
·, ÁÓÍÂÏ‡ ‚ ÔÂÂ„Ó‚Ó‡ı Á ˜ÛÊËÏË, ·ÂÁÛÏÓ‚ÌÓ
Á¥Í‡ÚËÒfl ÛÒflÍËı ÒËÏÔ‡Ú¥È ¥ Á‡ıÓÔÎÂÌ¸ ÔÓÎ¥ÚË˜ÌËÏ
ÒËÌÚÂÁÓÏ, Ú‡ Ó·ÏÂÊËÚËÒfl ÔÓÎ¥ÚË˜ÌËÏ ‡Ì‡Î¥ÁÓÏ, ÒÂ·ÚÓ
Á‡fl‚Ó˛ Ô‡ÍÚË˜ÌËı ‰ÓÏ‡„‡Ì¸ ‚¥‰ ÔÓÎ¸Ò¸ÍÓª ‚Î‡ÒÚË,
ÔÓÎË¯‡˛˜Ë ÒÓ·¥ ¥ Ò‚ÓπÏÛ Ì‡Ó‰Ó‚¥ ÒÔÓÒ¥· ‚ËÍÓËÒ-
Ú‡ÌÌfl ÚËı ÛÒÚÛÔÓÍ, flÍ ÒÂ ‚ÓÌË ·Û‰ÛÚ¸ Û‚‡Ê‡ÚË ÍÓ-
ËÒÌËÏ. Ä ÚËÏ˜‡ÒÓÏ, ·ÂÁÔÎÓ‰Ì‡ ªÁ‰‡ Ì‡ ÍÓÌ¥ ÚÂÓ¥ª
¥ Ù‡Á ÔÓÎ¥ÚË˜ÌËı Á‡‡Á ÊÂ ÔÓ˜ËÌ‡πÚ¸Òfl ‚ É‡ÎË˜ËÌ¥
È Û Ì‡Ò (‚ ç‡‰‰Ì¥ÔflÌ˘ËÌ¥), flÍ Ú¥Î¸ÍË Ô¥‰¥ÈÏ‡πÚ¸Òfl
flÍÂ-ÌÂ·Û‰¸ ÊËÚÚπ‚Â ÔËÚ‡ÌÌfl ‚ É‡ÎË˜ËÌ¥, flÍ ÌÔ. ÔË-
Ú‡ÌÌfl ÔÓ Á„Ó‰Û Á ÔÓÎflÍ‡ÏË Ì‡ ÛÏÓ‚‡ı ÛÒÚÛÔÓÍ ÛÍ-
‡ªÌˆflÏ ¯Í¥Î, „¥ÏÌ‡Á¥È ¥ Í‡ÚÂ‰ ‚ ÛÌ¥‚ÂÒËÚÂÚ¥.

á ÛÒ¥ı „‡ÎËˆ¸ÍËı Ô‡Ú¥È Ò‡Ï¥ Ú¥Î¸ÍË ‡‰ËÍ‡ÎË fl‚-
Îfl˛Ú¸Òfl ÒÔ‡‚ÊÌ¸Ó˛ ÔÓÎ¥ÚË˜ÌÓ˛ Ô‡Ú¥π˛... É‡ÎËˆ¸-
ÍËÈ ‡‰ËÍ‡Î¸ÌËÈ Ûı ˆ¥Í‡‚ËÈ ‚ÊÂ ÚËÏ, ˘Ó ‚ Ì¸ÓÏÛ

СТЕПАН
ТОМАШІВСЬКИЙ

ДРАГОМАНОВ
І ГАЛИЧИНА
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«Дайте менi, будь ласка, пляшку вина».
«Простите, я вас не понимаю. Говорите на нашем, на
бразильском языке».
(З розмови автора статтi з продавцем у київському
«Гастрономi «27 червня 2000 року у присутностi жи-
вих свiдкiв)

Микола Рябчук зробив свою справу. Вiн зiбрав на-
писанi за 10 рокiв статтi, доповiдi й нариси i скомпону-
вав iз них двi книжки. Своєю чергою, цi книжки розiй-
шлися Україною i поза нею, кiльканадцять тисяч (без
перебiльшення) людей уже прочитали їх i мають що ска-
зати авторовi. Поза сумнiвом, у цих вiдгуках знайдеть-
ся чимало вельми критичних зауваг на адресу дослiд-
ника. У тому числi й дуже веселих – наприклад, кiлька-
разово сплутанi номери з’їздiв покiйної КПСС; подають-
ся посилання на англiйський переклад розвiдок Івана
Дзюби чи англiйський же оригiнал Ентонi Смiта – тодi
як за правилами академiчного гарного тону належить
посилатися на україномовнi джерела, якщо вони є; на-
рештi, автор нерiдко веде вiйну з «мертвими пiвнями»
– з полiтиками чи полiтаналiтиками, що свого часу ви-
сунулися, прокукурiкали щось химерне i щезли з нау-

кового обширу, тим часом як Микола Рябчук оживляє
їхнi тiнi з енергiєю, гiдною кращої долi. Нарештi, можуть
бути й серйознiшi зауваги. По-перше, автор манiфес-
тує себе як українця, ба бiльше, «лiберального нацiо-
налiста». ¢валт! Хiба сучасний дослiдник може собi доз-
волити бути щирим українцем? Вiн має бути людиною
безсторонньою i позанацiональною, писати ж бажано
«мовою мiжнацiонального спiлкування», таким собi со-
цiогуманiтарним есперанто – тобто англiйською чи ро-
сiйською. По-друге, незрозумiлим є жанр обох книжок.
Це й не академiчнi студiї, й не науково-популярнi роз-
вiдки, й не художньо-публiцистичнi оповiдi. По-третє,
автором докупи зваленi тексти, написанi у рiзнi роки, i
це все називається «книжкою». Але ж насправдi мову
слiд вести про «збiрку», де треба розмiщувати матерi-
али в хронологiчному або ж тематично-хронологiчно-
му порядку. По-четверте... І так далi.

Поза сумнiвом, подiбних iнвектив Микола Рябчук на-
слухався вже i наслухається ще. Слава Богу. Вони зас-
луженi. Але, на мою власну дурну думку, всi зауваги
блякнуть порiвняно зi зробленим i доведеним автором
протягом цих десяти рокiв справжнiм науковим вiдкрит-
тям. Ідеться про руйнацiю дихотомiї «українцi-росiяни»,

СЕРГІЙ
ГРАБОВСЬКИЙ
КРЕОЛИ, КРЕОЛИ,
НАВКРУГ САМІ
КРЕОЛИ...

‚Ë‰ËÏÓ fl‚ÌÂ ÔÓ·Û‰ÊÂÌÌfl ÔÓÎ¥ÚË˜ÌÓª Ò‚¥‰ÓÏÓÒÚË
Ò‡ÏËı „‡ÎËˆ¸ÍÓ-ÛÒ¸ÍËı Ï‡Ò, ÍÓÚËÏ Ó·ÒÚ‡‚ËÌË ‰ÂÌ¸
Á‡ ‰ÌÂÏ ÓÁ·Ë‚‡˛Ú¸ Ì‡‰¥ª Ì‡ flÍÛ-ÌÂ·Û‰¸ Á‚ÂıÌ˛
ÔÓÏ¥˜ ¥ ÒÔÓÌÛÍÛ˛Ú¸ ªı ÔÓÍÎ‡‰‡ÚË Ì‡‰¥ª Ú¥Î¸ÍË Ì‡ Ò‡-
ÏËı ÒÂ·Â.

óÂÌË¯Â‚ÒÍ¥È («ëÓ‚ÂÏÂÌÌËÍ» 1861, Û ÒÚ‡ÚÚ¥ ÔÓ
Î¸‚¥‚Ò¸ÍÂ «ëÎÓ‚Ó») ÁÓ·Ë‚ Ó‰ÌÛ ÌÂÁ‚Ë˜‡ÈÌÓ ‚¥ÌÛ
Û‚‡„Û, ‡ ÒÂ ÔÓ «Ì‡ª‚Ì¥ÒÚ¸ ÔÓÏËÎÍË, ̆ Ó Ò‡ÏÓ„Ó Ô‡Ú-
¥ÓÚË˜ÌÓ„Ó ÔÓ˜Û‚‡ÌÌfl, ·ÂÁ ÔÓÎ¥ÚË˜ÌÓª ÓÒ‚¥ÚË ¥ ÔÓÎ¥-
ÚË˜ÌÓ„Ó Ú‡ÍÚÛ ‰ÓÒÚ‡ÚÓ˜ÌÓ, ˘Ó· ÒÚ‡ÚË ÍÓËÒÌËÏË
‰Îfl Ì‡Ó‰Û ÔÓ‚¥‰ÌËÍ‡ÏË» («çÂÚ, ˝ÚÓ„Ó Ï‡ÎÓ, Í‡Í
Ï‡ÎÓ Î˛·‚Ë Í ˜ÂÎÓ‚ÂÍÛ, ˜ÚÓ·˚ ÎÂ˜ËÚ¸ Â„Ó. à Î˛-
·Ë¯¸, ‰‡ ÔÓ„Û·Ë¯¸ Â„Ó Ò‚ÓËÏ ÎÂÍ‡ÒÚ‚ÓÏ, ÂÒÎË ÌÂ
ÁÌ‡Â¯¸ ÏÂ‰ËˆËÌ˚»). ë¥ ÒÎÓ‚‡ ÚÂ·‡-· ‚Ë¥Á‡ÚË Ì‡
ÒÚ¥Ì¥ Ï‡·ÛÚ¸ ̃ Ë ÌÂ ‚Ò¥Ï ÔÓÎ¥ÚËÍÓ-ÒÓˆ¥‡Î¸ÌËÏ Ô‡Ú¥flÏ
– ÔÓÎ¸Ò¸ÍËÏ, ‚.-ÛÒ¸ÍËÏ ¥ ÛÍ‡ªÌÒ¸ÍËÏ, ÌÂ Ú¥Î¸ÍË
‡Ì¥¯ËÏ, ‡ È ÒÛ˜‡ÒÌËÏ.

ïÚÓ ÌÂ ˜ËÚ‡π Ì‡ 2-3 Â‚ÓÔÂÈÒ¸ÍËı ÏÓ‚‡ı, ¥ ıÚÓ
ÌÂ ·Û‚‡‚ Û Á‡ı¥‰Ì¥È Ö‚ÓÔ¥, ÚÓÈ ÌÂ ÏÓÊÂ ·ÛÚË Ò‡-
ÏÓÒÚÓfl˜ËÏ „ÓÏ‡‰Ò¸ÍËÏ ‰¥fl˜ÂÏ.

ÑÎfl ÔÓÎ¥ÚËÍË ÔÓÚ¥·Ì‡ ¥ÒÚÓ¥fl, flÍ ‰Îfl ÏÂ‰ËˆËÌË
Ù¥Á¥ÓÎÓ„¥fl.

Ç É‡ÎË˜ËÌ¥ – ÏÓÊÌ‡ ÒÍ‡Á‡ÚË – ÒÚ‡ÎÓ Ó·Ó‚’flÁÍÓ-
‚ËÏ ÌÂ ÁÌ‡ÚË ¥ÒÚÓ¥ª ìÍ‡ªÌË.

ç¥‰Â fl ÒÂ·Â ÌÂ ˜Û‚ Ú‡Í Ó‰¥Á‡ÌËÏ Ó‰ ¥ÌÚÂÎÂÍÚÛ-
‡Î¸ÌÓ„Ó Ò‚¥Ú‡ flÍ Û ã¸‚Ó‚¥, ÌÂ Í‡ÊÛ˜Ë ‚ÊÂ ÔÓ ‰Û„¥
Ï¥ÒÚ‡ Ä‚ÒÚ¥ÈÒ¸ÍÓª êÛÒË; Ì¥‰Â ÌÂ ·‡˜Ë‚ ÏÂÌ¯Óª ‚‡„Ë,
ÍÓÚ‡ ‰‡‚‡Î‡Ò¸ ˜ËÚ‡ÌÌ˛ ‰Îfl Á‡„‡Î¸ÌÓ„Ó Ó·‡ÁÛ-
‚‡ÌÌfl.

Ç É‡ÎË˜ËÌ¥ ‰Ó Î¥ÌË‚ÒÚ‚‡ ÏÓÁÍÛ ÔËÎÛ˜‡˛Ú¸Òfl ̆ Â
fl‚Ì¥ ı‚ÓÓ·Ë, ˜ÂÂÁ ÍÓÚ¥ Á‚Ë˜‡ÈÌÓ ÔÂÂıÓ‰flÚ¸ ÓÒ-
‚¥˜ÂÌ¥ „‡ÎË˜‡ÌÂ. ë¥ ıÓÓ·Ë: ÔÓ‚ÂıÓ‚Ì‡ ·‡Î‡Í‡ÌË-
Ì‡ È Ô‡Ú¥ÈÌ¥ÒÚ¸, ÔË ÍÓÚ¥È Î˛‰ËÌ‡ È Ò‡Ï‡ ÁÌ‡π,
˘Ó „Ó‚ÓËÚ¸ Ì¥ÒÂÌ¥ÚÌËˆ˛, Ú‡ ‚‰Ó‚ÓÎflπÚ¸Òfl ÚËÏ, ˘Ó
Ú‡Í, ÏÓ‚Îfl‚, ÚÂ·‡ ‰Îfl ÒÔ‡‚Ë, ÍÓÚÛ ÏË ÚÂÔÂ ·Ó-
ÓÌËÏÓ.

çÂ‡Á fl ‰ÛÏ‡‚ Ì‡‰ ÔË˜ËÌÓ˛ Ú‡ÍÓª ÌÂÚ‚Â‰ÓÒ-
ÚË „‡ÎË˜‡Ì ‚ Ò‚Óªı ‰ÛÏÍ‡ı. åÂÌ¥ Á‰‡πÚ¸Òfl, ˘Ó Ó‰Ì‡
Á ÔË˜ËÌ – ‰ÛÊÂ ÔÓ‚ÂıÓ‚‡ ÔÓÔ¥‚Ò¸ÍÓ-‡‰‚ÓÍ‡ÚÒ¸Í‡
¯ÍÓÎ‡, ÍÓÚÛ ‚ÓÌË ÔÓıÓ‰flÚ¸. Ç ÛÒ¥ı ÔËÒ‡ÌÌflı „‡ÎË-
˜‡Ì ‚Ë‰ÌÓ, ˘Ó ‚ÓÌË ÌÂ Î˛·ÎflÚ¸ ‰ÓıÓ‰ËÚË ‰Ó ÒËÓ-
„Ó Ï’flÒ‡ Ù‡ÍÚ¥‚, ÌÂ ‚Ï¥˛Ú¸ ‚Ë‚Ó‰ËÚË Á ÚËı Ù‡ÍÚ¥‚
¯Ë¯Ëı ‚Ë‚Ó‰¥‚, – ‡ Ú‡Í, ÛÒÂ ÒÍ‡˜ÛÚ¸ ÔÓ ‚Âı‡Ï,
Ù‡ÁÛ˛Ú¸ ‰Îfl ÚÂÌ‰ÂÌˆ¥ª, ‰Îfl Ô‡Ú¥ª, ‰Îfl Ò¸Ó„Ó‰Ì¥¯-
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«українофони-русофони», «патрiоти-перевертнi» тощо,
яка з самого початку столiття була чiльною в поясненнi
етнополiтичних i нацiонально-культурних процесiв в Ук-
раїнi. Натомiсть у своїх розвiдках (i вiдтепер – двох
книжках) Микола Рябчук запропонував принципово iн-
ший, незрiвнянно еврiстичнiший теоретичний кон-
структ, за яким сучасний український загал мiстить у
собi зовсiм не двi, а три основнi нацiонально-культурнi
групи, належнiсть до яких дуже умовно пов’язана (якщо
взагалi пов’язана) iз «п’ятою графою» їхнiх «спiвучас-
никiв». Ба бiльше: не автоматичною є й пов’язанiсть iз
лiнгвiстичними уподобаннями людей.

Отож – три групи. Властиво українцi, совєцькi люди
i креоли. Взаємини, боротьба i союзи мiж якими виз-
начали перебiг подiй в Українi i визначатимуть його ще
принаймнi кiлька десятилiть. Детальнiше про змiст, який
вкладає Микола Рябчук у кожне iз цих понять-метафор
(й особливо – креолiв) – дивись у його книжках, а те-
пер повернiмося ще ненадовго до методологiчних ек-
зерсисiв.

Якщо, власне кажучи, Рябчуковi й можна у чомусь
дорiкнути, так це у непослiдовностi. Вiн зiбрав статтi рiз-
них рокiв, i читачi наочно бачать, як визрiває авторова

концепцiя. Але вони бачать й iнше: дослiдник навiть у
працях останнiх рокiв, видається, навiть дещо лякаєть-
ся висновкiв, що просто-таки напрошуються з його
власної ж концепцiї. Можливо, тому, що ця концепцiя
руйнує (чи, точнiше, робить анекдотично-архаїчною)
спiльну логiку «самостiйникiв» та «манкуртiв», Драчiв-
Малинковичiв-Лук’яненкiв-Гриньових, а також значною
мiрою просто бездарної захiдної постсовєтологiї.

Принагiдне запитання: чи є доцiльними такi вже чис-
леннi посилання на захiднi полiтологiчнi та нацiєзнавчi
студiї для сучасного українського дослiдника? Адже те-
пер, з позицiї досвiду останнього десятилiття, можна
вести мову про методологiчну ницiсть бiльшости iз цих
пояснювальних схем. Згадаємо: на початку 90-х рокiв
загальником захiдної полiтичної думки було те, що «на-
цiоналiстичнi режими» (а нерiдко й «нацiоналiстичнi дик-
татури») Кравчука та Туджмана (часом укупi з Мечiяром)
виступали як головна загроза европейськiй безпецi,
стабiльности та демократичному поступовi на постко-
мунiстичному просторi. В очах Европи Борис Єльцин
(аж до Чечнi) був найпершим i найпалкiшим демокра-
том. Потiм, щоправда, до нацiоналiстiв додався Мiло-
шевич. А зараз, на думку чи не бiльшости захiдноевро-

Ì¸Ó„Ó ‰Ìfl, – ¥ ÌÂ ‰Ë‚Ó, ÍÓÎË ÔÓÚ¥Ï ÒÍ‡˜ÛÚ¸ Ó‰ Ô‡Ú¥ª
‰Ó Ô‡Ú¥ª, Ó‰ Ô‡ÔÓ‡ ‰Ó Ô‡ÔÓ‡. é‰Ì‡ Ì‡‰¥fl Ì‡
·Û‰Û˜¥ ÔÓÍÓÎ¥ÌÌfl, ÍÓÚ¥ ÔË„ÓÚÓ‚ÎflÚ¸Òfl ÔÓÁËÚË‚ÌÓ˛
Ì‡ÛÍÓ˛ Á‡ ÔÓÏ¥˜˜˛ Â‚ÓÔÂÈÒ¸ÍËı Î¥ÚÂ‡ÚÛ.

ÇËÍÎ‡‰‡˛˜Ë ÔÂ‚ÌÛ ÒËÒÚÂÏÛ ÔÓÎ¥ÚË˜ÌËı ‰ÛÏÓÍ ÔÓ
„‡ÎËˆ¸Í¥ È ÛÍ‡ªÌÒ¸Í¥ ÒÔ‡‚Ë, ‚Ë‚Â‰ÂÌÛ Ì‡ÏË Á Ì‡Ó˜-
ÌËı ÒÚÛ‰¥È, ÍÓÚ¥ ‚ÒËÎ˛πÏÓÒ¸ Ô¥‰‰ÂÊÛ‚‡ÚË ‚ÒflÍËÏË
ÏÓÊÎË‚ËÏË ‰Îfl Ì‡Ò ÒÔÓÒÓ·‡ÏË, ÏË ÌÂ‡Á ÍÎËÍ‡ÎË
Ì‡¯Ëı ÔÓÚË‚ÌËÍ¥‚ ÓÒÔÓËÚË ªª Ú‡ÍÓÊ ÒËÒÚÂÏ‡ÚË˜-
ÌÓ˛ ÍËÚËÍÓ˛. ß ˘Ó Ê? ç‡Ô. Á 1889 – ÌÂ Í‡ÊÂÏÓ
‚ÊÂ ÔÓ ‡Ì¥¯¥ ˜‡Ò¥ – ÏË ÔÓÎÛ˜ËÎË ˜ËÏ‡ÎÓ Î‡ÈÓÍ,
Ì‡‚¥Ú¸ ÍÎÂ‚ÂÚ, ˜ËÏ‡ÎÓ Ù‡Á Ì‡ ‰Â¯Â‚Û ÚÂÏÛ: ‰[ÓÍ-
ÚÓ] Ñ[‡„ÓÏ‡ÌÓ‚] ‚ÊÂ [‰‡‚ÌÓ] ÌÂ ·Û‚ Û êÓÒ¥ª, ÌÂ
ÁÌ‡π ÒÔ‡‚ Û É‡ÎË˜ËÌ¥ ¥ Ú.‰., ÔÂÂÍÛ˜Û‚‡Ì¸ Ì‡¯Ëı
ÒÎ¥‚, ¥ Ì¥ Ó‰ÌÓª ÒËÒÚÂÏ‡ÚË˜ÌÓª ÍËÚËÍË Ì‡¯Ëı ‰ÛÏÓÍ
¥ Ì‡‚¥Ú¸ Ì¥ Ó‰ÌÓª Ù‡ÍÚË˜ÌÓª ÔÓÔ‡‚ÍË Ì‡¯Óª ÔÓÏËÎÍË!

ü · ·‡Ê‡‚, ˘Ó· ‰ÛÏÍË ÏÓª ÔÓÔÓ‚ÌÂÌÓ, ÔÓÔ‡‚-
ÎÂÌÓ Á ‰Û„Ó„Ó ÔÓ„Îfl‰Û ÌÓ‚ËÏË ‰ÓÒÎ¥‰‡ÏË, ÌÓ‚ËÏË
ÔËÏ¥‡ÏË. óÂÂÁ Ú‡Í¥ ÒÔÓË Ú¥Î¸ÍË È ‚ËÓ·ÎflπÚ¸Òfl
Ï¥Ê Î˛‰¸ÏË Ô‡‚‰‡. í‡Í Ì¥, ÔÓÚË‚ÌËÍË ÏÓª ÓÁ-
ÒÂ‰ËÎËÒ¸ Ì‡ ÏÂÌÂ È ÔÓ˜‡ÎË Î‡flÚËÒ¸ ¥ Ì‡‚¥Ú¸ ‚ËÍ-
Î˛˜‡ÚË ÏÂÌÂ Á ÛÍ‡ªÌÒ¸ÍÓª Ò¥Ï’ª.

СТЕПАН
ТОМАШІВСЬКИЙ

ДРАГОМАНОВ
І ГАЛИЧИНА

äÓÎË fl Á ˜ËÏ ÔÓÎÂÏ¥ÁÛ˛, Ú‡Í ÒÂ Á Î¥ÌË‚ËÏ Ì‡
‰ÛÏÍÛ, ‡ ·ÛÈÌËÏ Ì‡ ÒÎÓ‚‡ ̄ ‡Î‡Ú‡ÌÒÚ‚ÓÏ Ú‡ Á ÍÛ-
Ú¥ÈÒÚ‚ÓÏ, ÍÓÚ¥ ıÓÚflÚ¸ ÛÁflÚË ÏÓÌÓÔÓÎ¥˛ ÛÍ‡ªÌÓÎ˛·-
ÒÚ‚‡. ëÂ Ú‡Í¥ ÔÓfl‚Ë, ÍÓÚ¥ ÒÔ‡‚‰¥ ÏÛÒflÚ¸ ·ÛÚË ‚Ë-
ÍÓ¥ÌÂÌ¥ ÌÓÊÂÏ ÔÓÎÂÏ¥ÍË Á Ì‡¯Ó„Ó ÔÓÎfl.

ï‡È ÔÂ¯Â ‚Ë‚˜ËÚ¸Òfl Ú‡ ÔÛ·Î¥Í‡ ÒÎÛı‡ÚË ·ÂÁ ÒÎËÌË
¥ Ô¥ÌË Ì‡ ÓÚ¥ ‰ÛÏÍË, ÏÓÊÂ ıË·Ì¥, Ú‡ ÍÓÚ¥ È‰ÛÚ¸ Ó‰
ÒÂˆfl ¥ ÍÓÚËı ‚Ë¥· ˘ÓÒ¸ ÍÓ¯ÚÛπ ‡‚ÚÓÓ‚¥; ı‡È
‚Ë‚˜ËÚ¸Òfl ÚÂÔ¥ÚË ıÓ˜ Á‡„ÓÎÓ‚ÍË Ô‡ˆ¸ ÚÓ„Ó, ıÚÓ ªÈ
ÌÂ ÔÓ‰Ó·‡πÚ¸Òfl.

ç‡ Á‡ÍÎËÍ ‰Ó ˜ÂÒÌÓª ‰ËÒÍÛÒ¥ª ÒÔ‡‚Ë, ÏË ‚Ï¥πÏÓ
Ú¥Î¸ÍË ÏÓ‚˜‡ÚË ‡·Ó ÍË˜‡ÚË: Á‡‰‡!

èË ÒËı Á‚Ë˜‡flı, ÔË Ú‡ÍËı ‚¥‰ÌÓÒËÌ‡ı, ÌÂ ‰Ë‚Ó,
˘Ó „‡ÎËˆ¸ÍÓ-ÛÒ¸ÍËÈ Ì‡¥‰ ÌÂ ‰‡ÎÂÍÓ Á‡È¯Ó‚ ‚
ÔÓÎ¥ÚËˆ¥, Ï‡˛˜Ë Ú‡ÍËı ÔÓÎ¥ÚËÍ¥‚ ÍÂÏ‡ÌË˜‡ÏË ¥ ÔÂ‰-
ÒÚ‡‚ÌËÍ‡ÏË.

ü Ó·’πÍÚË‚ÌÓ ÔËÁÌ‡˛ ÒÂ·Â ÔÓ·ËÚËÏ ÔÓ ‚Ò¥Ï
Ô‡‚ËÎ‡Ï ÒÚ‡ÚÂ„¥ª flÍ ˜ÓÎÓ‚¥Í, ÍÓÚËÈ ÌÂ ÓÁ‚‡ÊË‚
‰Ó·Â ÒËÎ – Ì¥ Ò‚Óªı, Ì¥ ‚‡¯Ëı. í¥Î¸ÍË-Ê Ì‡ ÔÓ˘‡Ì-
Ìfl ‚ÒÂ-Ú‡ÍË, Ú‡ÍÓÊ Ó·’πÍÚË‚ÌÓ, ÔËÁÌ‡˛, ̆ Ó ÚÂÓÂ-
ÚË˜ÌÓ fl Ô‡‚ËÈ Û Ò‚Óªı ‰ÛÏÍ‡ı ÔÓ ÔÓÚÂ·Û ÔÓÒÚ‡-
‚ËÚË ÛÍ‡ªÌÒ¸ÍËÈ Ûı Ì‡ ∂ÛÌÚ Â‚ÓÔÂÈÒ¸ÍËÈ, ¥‰ÂÈÌÓ
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пейських iнтелектуалiв, два затятих нацiоналiсти загро-
жують Европi: сербський нацiоналiст Мiлошевич та бi-
лоруський нацiоналiст Лукашенко.

Вiдомий американський совєтолог, родом iз Евро-
пи, Волтер Лакер наприкiнцi 80-х рокiв ядуче висмiяв
своїх колег, котрi механiчно переносили на СССР та iншi
країни комунiстичного табору пояснювальнi схеми, вип-
рацюванi на захiдному матерiалi, i вiдтак робили мудрi
висновки щодо «модернiзацiйних процесiв», «керова-
ної лiбералiзацiї» та «постання нової мультиетнiчної єд-
ности» в совєцькому свiтi. Лакер, утiм, не зазначив од-
нiєї, очевидно, з головних причин такої «курячої слiпо-
ти» високоосвiченої захiдної науки. Справа в тому, що
сучасний полiтологiчний i нацiєзнавчий «унiверситет-
ський» розмисел формувався (взагалi впродовж XX сто-
лiття) як лiвий, а часом i лiворадикальний, у крайньому
разi – лiволiберальний. Так уже iсторично склалося (щоб
докладно описати причини цього, потрiбна не одна до-
даткова стаття). При цьому, до речi, внаслiдок наявности
спiльних текстуальних витокiв чимало слiв (у жодному
разi не понять, якщо брати останнi у ге¶елiвському ро-
зумiннi) у захiднiй науцi та совєцькiй iдеологiї збiгали-
ся. Плутанина склалася страшна. Як наслiдок – навiть

такi поважнi правi лiдери, як Мар¶арет Тетчер та Джордж
Буш, у своїх київських промовах початку 90-х рокiв, вiд-
верто спрямованих проти самостiйности України i роз-
паду СССР, виглядали як суто лiвi полiтики. Скажiмо, те
ж саме («не вiдокремлюватися») могли б порадити Ру-
ховi Роза Люксембур¶ чи Фрiдрiх Енгельс. Чому? Тому,
що нацiоналiзм у XX столiттi – це дуже погано. Вся ев-
ропейська полiтологiя бачить Гiтлера насамперед на-
цiоналiстом – i в тому вбачає загрозу нацизму. Не ба-
чить вона головного: цей полiтик був палким прихиль-
ником тоталiтарного соцiалiзму. От соцiалiста Гiтлера
упритул не бачать. І все! Бо соцiалiзм – це добре, при-
наймнi, це непогано. Тому нацизм у теоретичних роз-
мислах i – головне – у пiдсвiдомостi дослiдникiв – фак-
тично ототожнений з нацiоналiзмом. І всi його лиха –
також. У цьому европейська академiчна наука змика-
ється з совєцькою (наприклад, вважаючи Дмитра Дон-
цова нацистом, фашистом, тоталiтаристом тощо, тодi
як д-р Донцов був несамовитим супротивником егалi-
таризму в будь-яких формах, а всi цi нацизми є демон-
стративним егалiтаризмом).

Цiєю лiвизною у баченнi нацiональних проблем че-
рез унiверситети iнфiкована i европейська полiтична

СЕРГІЙ
ГРАБОВСЬКИЙ
КРЕОЛИ, КРЕОЛИ,
НАВКРУГ САМІ
КРЕОЛИ...

¥ „ÂÓ„‡Ù¥˜ÌÓ, – ¥ ˘Ó Ú¥Î¸ÍË Ì‡ ˆ¸ÓÏÛ ∂ÛÌÚ¥ ÛÍ‡ªÌ-
Ò¸Í‡ ÒÔ‡‚‡ ÏÓÊÂ ‚Ë„Ó¥ÚË ‚Á‡„‡Î¥ ¥ ÔÓ˜‡ÒÚË ÔÂÂ-
ÊËÚË ÚÂÔÂ¥¯Ì˛ Â‡Íˆ¥˛».

V
«è’flÚ‰ÂÒflÚ Î¥Ú, ‰Ó·Ó‰¥˛, ¥ ‚ÒÂ Ì‡ ÚÓÏÛ Ò‡ÏÓÏÛ

Ï¥Òˆ¥!» – ıÓ˜ÂÚ¸Òfl ÍÎËÍÌÛÚË ¥Á Á‚¥ÒÌËÏ ÏÓÒÍÓ‚Ò¸ÍËÏ
¥Á‚ÓÊ˜ËÍÓÏ, flÍËÏ Ñ‡„ÓÏ‡ÌÓ‚ Ú‡Í ˜‡ÒÚÓ ‰ÓÍÓfl‚
ÁÂÏÎflÍ¥‚. á Ï‡ÎËÏË ÁÏ¥Ì‡ÏË, ÏÓÊÌ‡ · ‰Ó·Â ÔËÍ-
Î‡ÒÚË Ì‡‚Â‰ÂÌ¥ ‚„Ó¥ ˆËÚ‡ÚË È ‰Ó Ì‡¯Ëı ‰Ì¥‚.

ë¥ ‰ÛÏÍË ÔÓÍ‡ÁÛ˛Ú¸ Ì‡Ï Ñ‡„ÓÏ‡ÌÓ‚‡ flÍ ÔÓÎ¥-
ÚË˜ÌÓ„Ó Â‡Î¥ÒÚ‡ È ‡Ì‡Î¥ÚËÍ‡, ÔÓÚË‚ÌËÍ‡ flÍ ÛÒflÍÓ-
„Ó ‰ÓÍÚËÌÂÒÚ‚‡, Ú‡Í ÛÒflÍÓ„Ó ·ÎÂÙÛ ‚ ÔÓÎ¥ÚËˆ¥. Ç¥Ì
ÒÔ‡‚Â‰ÎË‚Ó ·Û‚ ÔÂÂÍÓÌ‡ÌËÈ, ˘Ó ÔËÓ‰ÌËÈ ¥
‰Óˆ¥Î¸ÌÓ Ô¥‰ÔÓÏ‡„‡ÌËÈ ÔÓÒÚÛÔ Ì‡Ó‰ÌÓª Ï‡ÒË ‚ ÍÛÎ¸-
ÚÛ¥, „ÓÒÔÓ‰‡ÒÚ‚¥ È ÔÓÎ¥ÚËˆ¥ ÏÛÒËÚ¸ ‡‚ÚÓÏ‡ÚË˜ÌÓ È
ÌÂÏËÌÛ˜Ó Á·ÎËÊ‡ÚË ‰Ó ÒÂ·Â ‚Ò¥ ÁÂÏÎ¥, Á‡Î˛‰ÌÂÌ¥
ÛÍ‡ªÌÒ¸ÍËÏ ÔÎÂÏÂÌÂÏ, ‚ËÓ·ÎflÚË ÔÓ˜ÛÚÚfl π‰ÌÓÒÚË
È ÒÔ¥Î¸ÌËı ¥ÌÚÂÂÒ¥‚ Ú‡ ‚Í¥Ìˆ¥ ‰Ó‚ÂÒÚË ‰Ó ÏÓÊÎË‚Ó
ÔÓ‚ÌÓª Â‡Î¥Á‡ˆ¥ª ªı. íÓÏÛ-ÚÓ ‚¥Ì ÔÓÚË‚ÌËÍ ÛÒflÍËı
‚ËÒÓÍÓÔ‡ÌËı ¥ Ï‡ÍÒËÏ‡Î¸ÌËı Á‡fl‚ Û ÔÓÎ¥ÚË˜ÌËı
‚ËÒÚÛÔ‡ı, – Á‡fl‚, ˘Ó ·¥Î¸¯Â ÔËÌÓÒflÚ¸ ¯ÍÓ‰Ë, Ì¥Ê

ÔÓÊËÚÍÛ; ÚÓÏÛ-ÚÓ ‚¥Ì Ó‰Ì‡ÍÓ‚Ó ÓÒÛ‰ÊÛπ Á‡È‚¥ ‰ÂÍ-
Î‡‡ˆ¥ª „‡ÎËˆ¸ÍËı Ì‡Ó‰Ó‚ˆ¥‚ ÔÓ ÔËÌ‡ÎÂÊÌ¥ÒÚ¸ ªı
‰Ó ÒÚ¥Î¸ÍË-ÚÓ Ï¥Î¥ÓÌÓ‚Ó„Ó ÛÍ‡ªÌÒ¸ÍÓ„Ó Ì‡Ó‰Û, flÍ ¥
·Î‡ÁÂÌÒÚ‚‡ ÏÓÒÍ‚ÓÙ¥Î¥‚ ÔÓ êÛÒ¸ ‚¥‰ èÓÔ‡‰Û ÔÓ
ä‡Ï˜‡ÚÍÛ. ÑÎfl Ì¸Ó„Ó, Ò¥ «Î¥Ì„‚¥Ì¥ÒÚË˜ÌÓ-‡ıÂÓÎÓ„¥˜-
Ì¥» ÔÓ·ÎÂÏË, flÍ ‚¥Ì Ì‡ÁË‚‡‚ Ò¥ ‰ÂÍÎ‡‡ˆ¥ª, ·Û‰ÛÚ¸
‚Ë¥¯ÂÌ¥ Ò‡ÏËÏ Ô‡ÍÚË˜ÌËÏ ÊËÚÚflÏ, ¥ Ó˜Â‚Ë‰ÌÓ ‚
‰ÛÒ¥ ÛÍ‡ªÌÒ¸ÍÓª ¥‰Âª, È ÛÍ‡ªÌˆ¥ ÏÓÊÛÚ¸ ÔËÒÎÛÊËÚË-
Òfl ªÈ ÌÂ ‰ÂÍÎ‡Ï‡ˆ¥flÏË, ÌÂ Á‡fl‚‡ÏË, ÌÂ «Ó¥πÌÚ‡ˆ¥fl-
ÏË», ‡ Ú¥Î¸ÍË ÌÂ‚ÔËÌÌËÏ Ú‚ÓÂÌÌflÏ ÔÓÎ¥ÚË˜ÌËı, ÍÛÎ¸-
ÚÛÌËı ¥ „ÓÒÔÓ‰‡Ò¸ÍËı ‚‡ÚÓÒÚÂÈ Ì‡ Ï¥Òˆflı, Ú‚Â-
‰Ó È‰Û˜Ë ‰Ó ‚ËÚË˜ÂÌÓª Ô‡ÍÚË˜ÌÓª ˆ¥Î¥, ÌÂ ÔÓ‚ÓÍÛ-
˛˜Ë ÌÂÔÓÚ¥·ÌÓ Ì‡ˆ¥ÓÌ‡Î¸ÌËı ÔÓÚË‚ÌËÍ¥‚, ÌÂ ˆÛ-
‡˛˜ËÒfl Ì‡‚¥Ú¸ ÍÓÏÔÓÏ¥Ò¥‚ ¥Á ÌËÏË, ˘Ó· Ú¥Î¸ÍË Ú¥
ÍÓÏÔÓÏ¥ÒË ·ÛÎË ̆ Ó‰Ó Í¥Î¸ÍÓÒÚË (Í‚‡ÌÚËÚ‡ÚË‚Ì¥), ÌÂ
˘Ó‰Ó flÍÓÒÚË (Í‚‡Î¥Ú‡ÚË‚Ì¥).

üÍ Ì¥ıÚÓ Á ÛÍ‡ªÌˆ¥‚, Ñ‡„ÓÏ‡ÌÓ‚ ‰ÓÍÎ‡‰ÌÓ ÒÎ¥-
‰Ë‚ Á‡ ÔÓÎ¥ÚË˜ÌËÏ ÊËÚÚflÏ Á‡ı¥‰ÌÓª Ö‚ÓÔË, ÁÓÍÂÏ‡
ÒÚÛ‰¥˛‚‡‚ ¥ÒÚÓ¥˛ ªª ÔÓÎ¥ÚË˜ÌËı ÙÓÏ ¥ ÛÒÚ‡ÌÓ‚, ÚÓÏÛ-
ÚÓ ÈÓ„Ó ÔÓ„Îfl‰Ë Ì‡ ÏÂÚÓ‰Ë È ˆ¥Î¥ ÔÓÎ¥ÚË˜ÌÓ„Ó ÊËÚÚfl
‚ËÔÎË‚‡˛Ú¸ ÌÂ Ú¥Î¸ÍË Á ÚÂÓÂÚË˜ÌÓ„Ó ‡ˆ¥ÓÌ‡Î¥ÁÏÛ,
Á ÔÓ˜ÛÚÚfl È ÁÓÁÛÏ¥ÌÌfl Â‡Î¸ÌËı ÔÓÚÂ· ‚Î‡ÒÌÓ„Ó
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елiта. Режим Слободана Мiлошевича встиг знищити
кiлька десяткiв тисяч мирних жителiв, допоки Европа
збагнула, що вiн зовсiм не є позитивним чинником у
боротьбi проти «ре¶iональних нацiоналiзмiв» не вiдо-
мих нiкому нацiй, а чимось зовсiм-зовсiм iншим. І слiд
вiддати европейським соцiал-демократам, зеленим, лi-
бералам належне: збагнувши нацiонал-соцiалiстичну
сутнiсть бел¶радського режиму, вони не роздумували,
а застосували силу, щоб спинити сербськонацистський
геноцид албанцiв Косова.

Але чи навчили Балкани Европу всiм чеснотам у ба-
ченнi посткомунiстичного свiту? І так, i нi. Европа
(йдеться не про Центральну, а про Захiдну, якою не гу-
ляли совєцькi танки) сприймає як позитив креольську
(у розумiннi Миколи Рябчука) Україну i доволi насторо-
жено ставиться до України української. Чого варта ли-
шень iсторiя зi вступом українських скаутських органi-
зацiй до всесвiтньої органiзацiї скаутiв. У цьому вступi
вiдмовлено «Пластовi», котрий має колосальну тради-
цiю, безумовно ¶рунтується на релiгiйних приписах
тощо. Але «Пласт» надто український... А от «Скаути Ук-
раїни» (перелицьована з пiонерської iменi Ленiна струк-
тура зi Схiдної України) – органiзацiя гарна. Хоча в її

релiгiйних засадах дiяльности можна щиро сумнiватися
(надто багато щирих атеїстiв бiля керма). Але це добре.
Вони не «нацiоналiсти». Доказ? Керiвники «Скаутiв...»
спiлкуються росiйською мовою... І тому мають право в
очах свiтової скаутської органiзацiї об’єднати україн-
ських дiтей.

Але повернiмося вiд «злиденного блиску Европи» до
вiтчизняних... нi, зовсiм не баранiв, навпаки – креолiв,
домiнуючої нацiонально-культурної спiльноти України. У
«тричленцi», котру пропонує як певний «iдеалiзований
образ» нацiонально-культурного буття автор двох заз-
начених книжок, саме риси цiєї групи викликають най-
бiльше запитань у читачiв. Отож побавимося в полiто-
лого-культурологiчнi ескiзи й «прокрутимо» деякi укра-
їнськi сюжети, пов’язанi саме з креольською складовою
спiльноти спiвгромадян «держави У» (М. Стрiха). Не за-
буваючи при цьому, що йдеться про певнi iдеалiзацiї, а
тому зазвичай важко (i неможливо) показати пальцем
на людину й сказати: «Це стовiдсотковий креол (украї-
нець, совок)». Хоча, звичайно, серед iндивiдуальних та
групових суб’єктiв трапляються й «чистi типи», неначе
виведенi на свiт Божий якимось всепланетних масшта-
бiв Мiчурiним...

Ì‡Ó‰Û, ‡ È ·ÂÛÚ¸Òfl Á ÌÂÔÂÂ·‡ÌÓª ÒÍ‡·ÌËˆ¥
¥ÒÚÓË˜ÌÓ„Ó È ÔÓÎ¥ÚË˜ÌÓ„Ó ‰ÓÒ‚¥‰Û ‚Ë˘Â ÓÁ‚ËÚËı
Ì‡Ó‰¥‚. áÓÍÂÏ‡, Ñ‡„ÓÏ‡ÌÓ‚ ‚ËÒÓÍÓ ÒÚ‡‚Ë‚ ¥ ˆ¥-
ÌË‚ ÙÓÏË È ÏÂÚÓ‰Ë ‡Ì„Î¥ÈÒ¸ÍÓ„Ó ÔÓÎ¥ÚË˜ÌÓ„Ó ÊËÚ-
Úfl, flÍÂ ‚‚‡Ê‡‚ Á ÛÒ¥ı Ì‡È‚Ë˘ËÏ ¥ ‰Îfl Ì‡Ò Á‡ÁÍÓ-
‚ËÏ. Ç¥‰ÒË ÚÓ ÌÂı¥Ú¸ ÈÓ„Ó ‰Ó ‚ÒflÍÓ„Ó ‰ÓÍÚËÌÂ-
ÒÚ‚‡, ÔÓÎ¥ÚË˜ÌÓ„Ó ˜Ë ÒÓˆ¥‡Î¸ÌÓ„Ó, ‰Ó ‚ÒflÍÓ„Ó Ï‡Í-
ÒËÏ‡Î¥ÁÏÛ; ‚¥‰ÒË ¥ Ì‡ıËÎ ‰Ó ÍÓËÒÚÛ‚‡ÌÌfl ‰ÓÒ‚¥‰ÓÏ,
‰Ó ÍÓÌÒÚÛÍÚË‚ÌÓ„Ó ·Û‰Û‚‡ÌÌfl ÁÌËÁÛ ‚„ÓÛ, ‚Á‡„‡Î¥
‰Ó ÔÓÎ¥ÚË˜ÌÓ„Ó Â‡Î¥ÁÏÛ. Self-government – ÚÓ Á‡-
ÁÓÍ, flÍËÈ ‚¥Ì ÛÒÂ È ‚Ò˛‰Ë ÔÓÛ˜‡‚ Ò‚ÓªÏ ÁÂÏÎflÍ‡Ï:
Á‰Ó·Û‚‡ÌÌfl È Û‰ÂÊ‡ÌÌfl ÏÓÊÎË‚Ó Ì‡È·¥Î¸¯Ó„Ó
Ó·Òfl„Û Ò‡ÏÓ‚fl‰Û‚‡ÌÌfl ‚ „ÓÏ‡‰‡ı, ÓÍÛ„‡ı, ÚÂË-
ÚÓ¥flı. ç‡È·¥Î¸¯ËÏ ÎËıÓÏ ‰Îfl ÛÍ‡ªÌÒ¸ÍÓ„Ó Ì‡Ó-
‰Û ‚‚‡Ê‡‚ ‚¥Ì ˆÂÌÚ‡Î¥ÒÚË˜ÌËÈ ÛÒÚ¥È ‰ÂÊ‡‚, Ï¥Ê
flÍ¥ ÒÂÈ Ì‡¥‰ ·Û‚ ÔÓ‰¥ÎÂÌËÈ, ‡ ÌÂ ÚÂ, ˜Ë Ú¥ ‰ÂÊ‡‚Ë
ÏÓÌ‡ı¥˜Ì¥ ‡·Ó ÂÒÔÛ·Î¥Í‡ÌÒ¸Í¥, ‡ËÒÚÓÍ‡ÚË˜Ì¥ ‡·Ó
‰ÂÏÓÍ‡ÚË˜Ì¥, ÔÎÂÏ¥ÌÌÓ ·ÎËÊ˜¥ ‡·Ó ‰‡Î¸¯¥. íÓÏÛ-
ÚÓ ÔÂ¯ËÏ ¥ Ì‡È„ÓÎÓ‚Ì¥¯ËÏ Á‡‚‰‡ÌÌflÏ Ô‡ÍÚË˜ÌÓª
ÔÓÎ¥ÚËÍË ·ÛÎÓ, Ì‡ ÈÓ„Ó ÔÓ„Îfl‰, ÁÏ‡„‡ÌÌfl ‰Ó ‰ÂˆÂÌ-
Ú‡Î¥Á‡ˆ¥ª ‰‡ÌÓª ‰ÂÊ‡‚Ë, ‰Ó ÔÓÒÚÂÔÂÌÌÓ„Ó Ó·ÏÂ-
ÊÂÌÌfl ̂ ÂÌÚ‡Î¸ÌÓª ‚Î‡‰Ë È ÔÂÂÌÂÒÂÌÌfl ªª ‡ÚË·Û-

Ú¥‚ Ì‡ Ó„‡ÌË Ï¥ÒˆÂ‚¥, Ò‚Óª ‡·Ó Ú‡Í¥ ˘Ó ÓÁÏ¥ÌÓ
ÎÂ„ÍÓ Ò‚ÓªÏË ÒÚ‡ÌÛÚË ÏÓÊÛÚ¸ ¥ ÏÛÒflÚ¸, – ‚Á‡„‡Î¥, ‰Ó
Ú‚ÓÂÌÌfl È ÓÁ·Û‰Ó‚Û‚‡ÌÌfl Ò‚Óπª Ì‡ˆ¥ÓÌ‡Î¸ÌÓª ‰Â-
Ê‡‚ÌÓÒÚË ÁÌËÁÛ. íÓÏÛ-ÚÓ ‚¥Ì ÓÒÚÓ ÍËÚËÍÛπ ˆÂÌ-
Ú‡Î¥ÒÚË˜Ì¥ ÒËÏÔ‡Ú¥ª „‡ÎËˆ¸ÍËı ÛÒËÌ¥‚, ‚Í‡ÁÛπ Ì‡
ÒÛÔÂÂ˜Ì¥ÒÚ¸ Ï¥Ê ªıÌ¥Ï ‰ÓÏ‡„‡ÌÌflÏ ÔÓ‰¥ÎÛ É‡ÎË˜ËÌË
È ÒÂ‚¥Î¥ÁÏÓÏ ÒÛÔÓÚË Ç¥‰Ìfl, Ú‡ ̆ Â ‚ 60-Ëı . ÒÔ‡-
‚Â‰ÎË‚Ó ÔÂÂ‰ÒÍ‡Á‡‚, ̆ Ó ÒÚ‡ÌÓ‚Ë˘Â „‡ÎË˜‡Ì Û Ç¥‰-
Ì¥ Ú¥Î¸ÍË ÚÓ‰¥ ÒÚ‡ÌÂ ÒËÎ¸Ì¥¯Â, ÍÓÎË ‚ÓÌÓ ·Û‰Â ÒËÎ¸-
Ì¥¯Â ‚ Ò‡Ï¥Ï Í‡˛, ‡ ÌÂ Ì‡‚Ô‡ÍË. íÓÏÛ-ÚÓ ‚¥Ì ÌÂ
ÔËÌˆËÔ¥‡Î¸ÌËÈ ÔÓÚË‚ÌËÍ Û„Ó‰Ë Á „‡ÎËˆ¸ÍËÏË ÔÓÎfl-
Í‡ÏË, ̆ Ó· Ú¥Î¸ÍË ‚ÓÌ‡ ·ÛÎ‡ ÔÓÎ¥ÚË˜ÌÓ ÓÁÛÏÌ‡, ıÓ˜
¥ ÒÍÓÏÌ‡ (‚¥Ì ÔËÏ. ˘ËÓ ÔË‚¥Ú‡‚ Û„Ó‰Ó‚Û ÒÔÓ·Û
ã‡‚¥‚Ò¸ÍÓ„Ó, ‡ ÌÂÏËÎÓÒÂ‰ÌÓ ·Ë˜Û‚‡‚ «ÌÓ‚Û ÂÛ»
Å‡‚¥ÌÒ¸ÍÓ„Ó). í‡Í Ò‡ÏÓ Ï‡‚ ‚¥Ì Ò‚Ó˛ ÓÍÂÏÛ, ‰Îfl
„‡ÎË˜‡Ì ˆ¥ÎÍÓÏ ÌÂÔ¥‰ıÎ¥·ÌÛ ‰ÛÏÍÛ ÔÓ ·Û‰Û‚‡ÌÌfl
ÔÓÎ¥ÚË˜ÌËı ÔÎ‡Ì¥‚ ¥ ˜ËÌ¥‚ ÌÂ Ì‡ ‚Î‡ÒÌËı ÒËÎ‡ı ¥ ‰Îfl
‚Î‡ÒÌÓª ÍÓËÒÚË, ‡ Ì‡ Ì‡‰¥flı Ì‡ ˜ÛÊÛ ÔÓÚÂÍˆ¥˛.

СТЕПАН
ТОМАШІВСЬКИЙ

ДРАГОМАНОВ
І ГАЛИЧИНА
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Отже, дещо хаотично, але щиро.
Парадоксальна ситуацiя: полiтично креоли в абсо-

лютнiй бiльшостi – незалежники, iнколи аж до фанатиз-
му, але культурно вони майже завжди орiєнтованi на
Москву (часом так само – до фанатизму). Вiзьмiмо ли-
ше назви київських популярних видань: «Натали», «Кiев-
ский телеграфъ», «Столичные новости» («две столицы
– одна газета») тощо. Чому ж взiрцем усiх чеснот i дже-
релом алюзiй, метафор, тексту та контексту для креолiв
є саме росiйська (майже завжди, щоправда, часом ще
й англоамериканська, але про неї згодом) культура? Та
ще й минулих столiть, доби iмперства (з добрячим до-
мiшком i совєцької, щоправда, в улюбленому креоль-
ством кавалку, – не надто заiдеологiзованої культури)?

Рiч у тiм, що креоловi з його специфiчним нацiональ-
но-культурним походженням (у межах iмперiї або ко-
лишньої iмперiї, але поза належнiстю до «корiнних», «iм-
перiєтворчих», «вiдпочаткових» («изначальных») етно-
нацiональних структур) надзвичайно потрiбно для со-
цiополiтичного самоствердження на щось спертися. Це
«щось» має бути дуже i дуже вагомим, бо креол в укра-
їнському суспiльствi внаслiдок специфiчних iсторичних
обставин виявився в дуже виграшнiй ситуацiї. І хоче цю

ситуацiю ще полiпшити. А для цього потрiбен ¶рунт пiд
ногами, «iсторична правда», пiдсвiдома (само)впевне-
нiсть у своїй мiсiї тощо.

Власне, креоли, за Рябчуком, є домiнуючою спiль-
нотою в постсовєцькiй Українi. Насамперед тому, що
українцi, а особливо їхня елiта, були в УССР справдi
«гнаними i голодними», якщо демонстративно не зрi-
калися українськости (та й тодi треба було зi шкiри лiз-
ти, аби довести свою лояльнiсть метрополiї). Хiба що
декому дозволялося працювати в «гуманiтарному гето»
у суворо визначених «компетентними органами» ме-
жах. Для того, аби показати свiтовi, що Україна квiтне
пiд сонцем совєцьким. Можна принагiдно згадати, що
не випадково серед етнiчних українцiв (а тим бiльше –
україномовних українцiв) було значно бiльше (у вiдсот-
ку до загальної кiлькости цiєї лiнгвоетнiчної групи) ди-
сидентiв, нiж серед iнших лiнгвоетнiчних груп в УССР,
включно навiть iз євреями. За комунiстичних часiв со-
вєцькi люди, витворенi-таки владою у «тоталiтарному
плавильному казанi», за своїм єством чудово пiдходи-
ли на роль виконавцiв усiх рiвнiв та – частково – но-
менклатури. Креольство, незадоволене i «союзним
центром» (скромне псевдо метрополiї), який божевiль-

СЕРГІЙ
ГРАБОВСЬКИЙ
КРЕОЛИ, КРЕОЛИ,
НАВКРУГ САМІ
КРЕОЛИ...

VI
í‡ ÔÂÂÈ‰¥Ï ‚¥‰ ˜‡Ò¥‚ Ñ‡„ÓÏ‡ÌÓ‚‡ ‰Ó Ì‡¯Ëı

‰Ì¥‚. üÍ ÛÊÂ Á‡ÁÌ‡˜ÂÌÓ ‚„Ó¥, ÒÛ˜‡ÒÌ¥ „‡ÎË˜‡ÌÂ ‚¥‰-
‚ÂÌÛÎËÒfl ‚ÒÂˆ¥ÎÓ ‚¥‰ Ò‚Ó„Ó ÍÓÎË¯Ì¸Ó„Ó ‚¥‰ÍË‚ˆfl
È Û˜ËÚÂÎfl, ‚ÓÌË ÒÚ‡ÎË «¥ÒÚËÌÌËÏË» ÛÍ‡ªÌˆflÏË, Í‡-
˘ËÏË ‚¥‰ Ì¸Ó„Ó, È È‰ÛÚ¸ ̄ Îflı‡ÏË, ̂ ¥ÎÍÓÏ ÔÓÚËÎÂÊ-
ÌËÏË ‰Ó ÚËı, flÍ¥ ‚¥Ì ‚Í‡ÁÛ‚‡‚. ç‡ÔÂÂ‰, ‚ÓÌË ‚ËÂÍ-
ÎËÒfl Ì‡ˆ¥ÓÌ‡Î¸ÌÓ-¥ÒÚÓË˜ÌÓª Ì‡Á‚Ë Ò‚Óπª Í‡ªÌË È
ÔÓÏÓÒÚËÎË ‰ÓÓ„Û Ì‡Á‚¥ Wschodnia Malopolska.
Ñ‡Î¸¯Â ‚ÓÌË Á‡fl‚Îfl˛Ú¸, ˘Ó ‚ÓÌË ÌÂ Â‚ÓÔÂÈˆ¥ È
ÌËÏË ÌÂ ıÓÚflÚ¸ ·ÛÚË; ‚ÓÌË – «Â‚‡Á¥‡ÚË» È Ú¥Î¸ÍË
ÚÓ„Ó ·‡Ê‡˛Ú¸, ̆ Ó· ÁÂÏÎfl êÓÒÚËÒÎ‡‚Ë˜¥‚ ¥ åÒÚËÒÎ‡-
‚Ë˜¥‚, êÓÏ‡Ì‡ È Ñ‡ÌËÎ‡ – ÒËı ÚËÔÓ‚Ëı Â‚ÓÔÂÈˆ¥‚
– ÌÂ„‡ÈÌÓ ÔÓ‰¥ÎËÎ‡ ‰ÓÎ˛ ·‡Ú¸Í¥‚˘ËÌË È ÒÔ‡‰˘ËÌË
ÑÊËÌ∂¥Ò-ı‡Ì‡, Å‡ÚËfl È áÓÎÓÚÓª é‰Ë. ôÓ· ÍÛÎ¸ÚÛ-
Ì‡ ÔÓ‚ÓÎÓÍ‡ ıËÒÚËflÌÒÚ‚‡ È á‡ıÓ‰Û ·ÛÎ‡ flÍ Ì‡È-
¯‚Ë‰¯Â ÒÚÂÚ‡ Á ÌËı ¥ ˘Ó· pestis moscovitica ·ÛÎ‡
π‰ËÌËÏ ÍÓÏÓÏ ªıÌ¥Ï ‰Û¯‡Ï. é‰ÌËÏ ÒÎÓ‚ÓÏ, ‚ÓÌË
ÌÂ Ï‡˛Ú¸ ÛÊÂ Ê‡‰ÌËı Á‡‚‰‡Ì¸ ÔÓ Ò¥Ï ·Óˆ¥ ÍÛÎ¸ÚÛ-
ÌÓª ÏÂÊ¥, ÔÓ ·Óˆ¥ Â‚ÓÔÂÈÒ¸Í¥Ï, Ì¥ ÒÛÔÓÚË Ò‡ÏËı
ÒÂ·Â, Ì¥ ÒÛÔÓÚË Á‡ÏÂÊÌËı ÁÂÏÎflÍ¥‚ ¥ ªıÌ¥ı Ì‡˘‡‰-
Í¥‚. Ä flÍ ÍÓÎËÒ¸ Òfl ÏÂÊ‡ ÛÔ‡‰Â, È Ö‚ÓÔ¥ ·Û‰Â ÒÛ-

‰ÊÂÌÓ Á‰Ó·Û‚‡ÚË ëı¥‰ Ì‡ÌÓ‚Ó, ÔÂÂ·Û‰Ó‚Û‚‡ÚË ÈÓ„Ó
È ¥ÊÌËÏË ÒÔÓÒÓ·‡ÏË Ì‡Ò‡‰ÊÛ‚‡ÚË Ò‚Ó˛ ÍÛÎ¸ÚÛÛ,
ÚÓ „‡ÎË˜‡ÌÂ ÌÂ ıÓÚflÚ¸ Ï‡ÚË Ì¥˜Ó„Ó ÒÔ¥Î¸ÌÓ„Ó Á ÚËÏ
ÌÓ‚ËÏ Ì‡ÒÚÛÔÓÏ Ì‡ ëı¥‰ ¥ Á„ÓË Á¥Í‡˛Ú¸Òfl Û˜‡ÒÚË
È ÓÎ¥ ‚ Ì¥Ï Û ÍÓËÒÚ¸ ÔÓÎflÍ¥‚, Ì¥Ïˆ¥‚, ÛÏÛÌ¥‚, ÚÛ-
Í¥‚ ¥ ̆ Â ÍÓ„Ó Ú‡Ï... ì ÌËı Ú¥Î¸ÍË Ó‰ËÌ ¥‰Â‡Î: ÔÂÂÏÓ-
„‡ ÄÁ¥ª Ì‡‰ Ö‚ÓÔÓ˛; È ‚ÓÌË ‚ÓÎflÚ¸ Á„ËÌÛÚË Á ÔÂ-
¯Ó˛, Ì¥Ê ÔÂÂÏÓ„ÚË Á ‰Û„Ó˛.

á„¥‰ÌÓ Á ÒËÏ ÔËÌˆËÔÓÏ, „‡ÎË˜‡ÌÂ ‚¥‰ÍË‰‡˛Ú¸
ÛÒ¥ ÔÓÎ¥ÚË˜Ì¥ ÏÂÚÓ‰Ë, ÔÓÛ˜Û‚‡Ì¥ ÍÓÎËÒ¸ Ñ‡„ÓÏ‡-
ÌÓ‚ËÏ. í‡Í ÓÒ¸, ‚ÓÌË Ì‡Á‡‚Ò¥„‰Ë ÁÓÒÚ‡ÎË ̂ ÂÌÚ‡Î¥Ò-
Ú‡ÏË. é˜Â‚Ë‰ÌÓ, Ç¥‰Ìfl ÌÂ ÒÚ‡ÎÓ, Ú‡ π ÈÓ„Ó ÒÛÓ„‡Ú
– Ç‡¯‡‚‡. èËÎÛ˜ÂÌ¥ ‰Ó èÓÎ¸˘¥, ‚ÓÌË È ˜ÛÚË ÌÂ
ıÓÚflÚ¸ ÔÓ ‰ÂˆÂÌÚ‡Î¥Á‡ˆ¥˛ ªª, ÔÓ ‡‚ÚÓÌÓÏ¥˛ ÛÍ-
‡ªÌÒ¸ÍËı ÁÂÏÂÎ¸, ÔÓ ‚Î‡ÒÌÂ Á‡ÍÓÌÓ‰‡‚ÒÚ‚Ó, ‚Î‡ÒÌÛ
‡‰Ï¥Ì¥ÒÚ‡ˆ¥˛, ̄ Í¥Î¸ÌÛ ‚Î‡‰Û, Í‡π‚Û Ó·ÓÓÌÛ ÚÓ˘Ó.
äÓÎË ÔÂÂÏÓÊÌ¥ ‰ÂÊ‡‚Ë ÄÌÚ‡ÌÚË Á‡‰ÛÏ‡ÎË ‰‡ÚË È
„‡‡ÌÚÛ‚‡ÚË ÛÍ‡ªÌÒ¸ÍËÏ ÚÂËÚÓ¥flÏ ‰Ó‚ÓÎ¥ ¯ËÓ-
ÍÛ ‡‚ÚÓÌÓÏ¥˛ È Ò‡ÏÓÛÔ‡‚Û, ÚÓ ÛÍ‡ªÌˆ¥ ˘Â ·¥Î¸¯Â
Ó·ÛËÎËÒfl Ì‡ Ú‡ÍËÈ ÔÎ‡Ì, Ì¥Ê Ò‡Ï¥ ÔÓÎflÍË, Ú‡ ‚ÊË-
ÎË ‚Ò¥ı ÏÓÊÎË‚Ëı Á‡ıÓ‰¥‚, Ì‡ ÚÂÂÌ¥ ‰ËÔÎÓÏ‡ÚË˜Ì¥Ï
¥ Í‡π‚¥Ï, ˘Ó· Á„¥‰ÌÓ Á ÔÓÎflÍ‡ÏË ÌÂ ‰ÓÔÛÒÚËÚË ‰Ó
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но обмежував активнiсть у союзних республiках (до-
сить сказати, що будiвництво кожної (!) громадської
вбиральнi у пiдземному переходi в мiстах так званих
«нацiональних республiк» – всiх, крiм Росiйської Фе-
дерацiї – затверджувалося у Москвi у шести (!!!) мiнiс-
терствах), i комунiстичною догматикою з її небажанням
зважати на живу людину, опановувало головним чином
прагматичнi посади. 1990 – 1991 р., переконавшись у
неможливостi трансформувати iмперiю i прагнучи поз-
бутися свого довiчно провiнцiйного i другорядного ста-
тусу, воно створило єдиний фронт з українцями у бо-
ротьбi проти СССР. Але, поки щирi українцi та їхнi лiде-
ри (змушено – майже виключно гуманiтарiї, воiстину за
Маланюком, – «як в нацiї вождiв нема, тодi вождi її –
поети») за звичкою займалися гуманiтарно-лiнгвiстич-
ними проблемами, креоли за пару рокiв узяли до рук
державне управлiння й економiку на всiх рiвнях.

Отже, опинившись у верхнiх прошарках публiчної i
тiньової влади, креол вiдчуває потребу на щось сперти-
ся. Позiрно вiн може апелювати до сакральних україн-
ських iмен i текстових фрагментiв. Але реально, для се-
бе i для «своїх», вiн спиратиметься на щось вiдмiнне
вiд української культури, яку вiн не знає i яка йому мало-

приступна, бо це не лише мова – мову можна вивчити
на прискорених курсах, – i головним чином не мова, а
сукупнiсть кодiв, смислiв, сенсiв, якi закладенi в буття.
Власне, це складова масиву самого цього буття, вписа-
ного в довкiлля («І лани широкополi, i Днiпро, i кручi...»).
Стати суперукраїнцем? Що ж, i це можливо у поодино-
ких випадках, але – надто складний цей шлях. Простiше
спертися на те, що значною мiрою вiдпочатково наявне
у життєвому обширi креола, що є його (життєвого свiту)
органiчною складовою. Отже – на потужну традицiю, чин-
ну ще в iмперiї, яку креол вважає (i досить справедливо)
своїм витвором i своїм надбанням. Що з того, що час
iмперiї вiдбуяв? Імперiї приходять i вiдходять. Її набуток
належить креолу. Вiн бореться за набуток з «корiнними
русаками», з колишньою метрополiєю, i небезуспiшно.

Інша причина звернення не до української традицiї –
те, що українцi, згуртованi в нацiонально-демократичнi
партiї, на початку 90-х рокiв були конкурентами креолiв
у боротьбi за домiнування в Українi. А за українською
спiльнотою стоїть потужна (принаймнi потенцiйно) про-
фесiйна i фольклорна культура. Українство, хоч як це
смiшно для декого, має могутнi традицiї, високi iмена,
людей – наших сучасникiв, духовно значно потужнiших

Ú‡ÍÓ„Ó ÌÂ˘‡ÒÚfl È ˘Ó· ÛflÚÛ‚‡ÚË ˆÂÌÚ‡Î¥ÒÚË˜ÌÛ
ÌÂÔÓ‰¥Î¸Ì¥ÒÚ¸ èÓÎ¸˘¥. ß ‚ÓÌË ‰Ó·ËÎËÒfl Ò‚Ó„Ó. ëfl
ÌÂÔÓıËÚÌ¥ÒÚ¸ Ô¥¯Î‡ Ú‡Í ‰‡ÎÂÍÓ, ˘Ó ‚¥ÍÓ‚ËÈ ¥‰Â‡Î
ÔÂ‰Í¥‚ – ‚¥‰ÎÛ˜ÂÌÌfl ÔÓÎ¸Ò¸ÍÓª ˜‡ÒÚËÌË É‡ÎË˜ËÌË
‚¥‰ ÛÍ‡ªÌÒ¸ÍÓª – ÍËÌÂÌÓ ‚ ÍÛÚ ¥ÒÚÓË˜ÌËı ÔÂÂÊËÚ-
Í¥‚, ‡ ÁÂÏÎflÍ‡Ï, Ô¥‰ Á‡„ÓÁÓ˛ ‡Ì‡ÚÂÏË Á‡ Á‡‰Û,
Á‡·ÓÓÌÂÌÓ ÛÊË‚‡ÚË ÒÎÓ‚‡ «‡‚ÚÓÌÓÏ¥fl». èÓÎ¥ÚË˜-
ÌËÈ ‚ÔÎË‚ ÒÂª Ó„‡Ì¥˜ÌÓª ÌÂÌ‡‚ËÒÚË ‰Ó self-
government ÔÂÂÌ¥ÒÒfl Ì‡‚¥Ú¸ Á‡ ä‡Ô‡ÚË, ‰Â Ì‡-
¯ËÏ ÁÂÏÎflÍ‡Ï ·ÛÎ‡ Á‡ÔÓÛ˜ÂÌ‡ ·! ‡‚ÚÓÌÓÏ¥fl. ß
˜ÓÏÛ ‚ÒÂ ÚÂ? ÅÓ „‡ÎË˜‡Ì‡Ï Ú‡Í ÓÔÓÚË‚¥Î‡ Ö‚ÓÔ‡
È Ú‡Í ªÏ ÒÔ¥¯ÌÓ ‰Ó «Ö‚‡Á¥ª», ˘Ó ÌÂ ıÓÚflÚ¸ „‡flÚË
˜‡ÒÛ Ê‡‰ÌÓ˛ ‡‚ÚÓÌÓÏ¥π˛ (ÍÓÎË ‚ÊÂ ıÚÓ Á ÌËı ÏÛ-
ÒËÚ¸ ·ÛÚË ÔÓÒÎÓÏ-Á‡ÍÓÌÓ‰‡‚ˆÂÏ, ÚÓ ‚ÊÂ ‚ÓÎËÚ¸
Ó·ËÚË Á‡ÍÓÌË ‚ Ç‡¯‡‚¥, ‡ ÌÂ Û ã¸‚Ó‚¥); ‰Ó ÚÓ„Ó,
Á «Ö‚‡Á¥ª» ÔËÈ¯Ó‚ Ì‡Í‡Á: Ì‡Ï ‚‡¯‡ ‡‚ÚÓÌÓÏ¥fl
ÌÂ‚Ë„¥‰Ì‡, ·Ó ÚÓ‰¥ ‚Ë „ÓÚÓ‚¥ ÒÛÏÌ¥‚‡ÚËÒfl ‚ ÚÓÏÛ, ̆ Ó
Ó‰ËÌÓÍËÈ Î¥Í Ì‡ ‚Ò¥ Ì‡ˆ¥ÓÌ‡Î¸Ì¥ ·ÓÎ¥ – ‚ ÍÓÏÛÌ¥ÁÏ¥!

ìfl‚¥Ú¸ ÒÓ·¥, ̄ ‡ÌÓ‚Ì¥ ̃ ËÚ‡˜¥, Ù‡ÌˆÛÁ¥‚, ̆ Ó ·ÛÎË
· ÔÓÚË‚Ì¥ ‡‚ÚÓÌÓÏ¥ª Ò‚Óªı Í‡Ì‡‰¥ÈÒ¸ÍËı ÁÂÏÎflÍ¥‚.
ìfl‚¥Ú¸ ÒÓ·¥ ¥Ú‡Î¥Èˆ¥‚, ˘Ó ÔÓ·Ó˛‚‡ÎË · ¥‰Â˛ ‡‚ÚÓ-
ÌÓÏ¥ª ÍÓÒËÍ‡Ìˆ¥‚. ìfl‚¥Ú¸ ÒÓ·¥ Ì¥Ïˆ¥‚, ˘Ó Ì‡ÁË‚‡ÎË

· Ì‡ˆ¥ÓÌ‡Î¸ÌÓ˛ Á‡‰Ó˛ ‰ÓÏ‡„‡ÌÌfl ‡‚ÚÓÌÓÏ¥ª ‰Îfl
Ô¥‚‰ÂÌÌÓ„Ó íËÓÎ˛, ‰Îfl ÄÎ¸Á‡ˆ¥ª, Ì¥ÏÂˆ¸ÍÓª óÂı¥ª,
åÂÏÂÎfl. ìfl‚¥Ú¸ ÒÓ·¥ Ï‡‰fl‡, ˘Ó Û‚‡Ê‡‚ ·Ë ÌÂ˘‡Ò-
ÚflÏ ‡‚ÚÓÌÓÏ¥˛ ëÂÏË„ÓÓ‰Û, ıÓ˜ ·Ë ‚¥Ì Ï‡‚ Ú¥Î¸ÍË
24 „Ó‰ËÌË ÓÒÚ‡‚‡ÚË ÔË êÛÏÛÌ¥ª. ìfl‚¥Ú¸ ÒÓ·¥... ˘Ó Á
Á‡‚Ú‡¯Ì¸Ó„Ó ‡ÌÍÛ ÒÓÌˆÂ ÒıÓ‰ËÚËÏÂ ÔÓ Á‡ı¥‰Ì¥Ï
·Óˆ¥ ÌÂ·‡, ‡ Á‡ıÓ‰ËÚËÏÂ ÔÓ Òı¥‰Ì¥Ï, ˘Ó ÔÚËˆ¥ ÒÚ‡ÎË
„Ì¥Á‰ËÚËÒfl Ì‡ ‰Ì¥ ÏÓfl, ‡ Ë·Ë ÔÎ‡‚‡ÚË Û ıÏ‡‡ı, ¥
Ú. ËÌ. ìfl‚¥Ú¸ ÒÓ·¥ ‚ÒÂ ÚÂ, ÌÂ ÒÛÏÌ¥‚‡˛˜ËÒfl Ó‰ÌÓ˜‡Ò-
ÌÓ Û ÌÓÏ‡Î¸ÌÓÒÚË ‚‡¯Ëı ÁÏËÒÎ¥‚! í‡ ‰ÓÒËÚ¸ Ô‡‡-
‰ÓÍÒ¥‚. åË ÔÂ‚Ì¥, ˘Ó È Û ÔÓÎ¸Ò¸ÍËı ÛÍ‡ªÌˆ¥‚ ‚¥Á¸ÏÂ
‡Á ‚Âı Á‰ÓÓ‚ËÈ ÔÓÎ¥ÚË˜ÌËÈ ÓÁÛÏ. çÂ˘‡ÒÚfl Ú¥Î¸-
ÍË ÚÂ, ˘Ó ‰ÓÚÂÔÂ¥¯Ì¥È ÌÂÓÁÛÏ ÁÓ·Ë‚ ªıÌπ Á‡‚-
‰‡ÌÌfl ÒÚ‡¯ÂÌÌÓ ÚflÊÍËÏ.

éÔÛ·Î¥ÍÓ‚‡ÌÓ ¥Á ÌÂÁÌ‡˜ÌËÏË Ô‡‚ÓÔËÒÌËÏË ÁÏ¥Ì‡ÏË
Á‡ ÔÂ¯Ó‰ÛÍÓÏ Û Î¸‚¥‚Ò¸ÍÓÏÛ ‰‚ÓÚËÊÌÂ‚ËÍÛ: èÓÎ¥ÚË-èÓÎ¥ÚË-èÓÎ¥ÚË-èÓÎ¥ÚË-èÓÎ¥ÚË-
Í‡Í‡Í‡Í‡Í‡. – 1925. – 10-25.12. – ë. 78-84.

СТЕПАН
ТОМАШІВСЬКИЙ

ДРАГОМАНОВ
І ГАЛИЧИНА
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за совкових i навiть багатьох суто креольських достой-
никiв, людей, якi перебували у послiдовнiй опозицiї до
iмперiї. Йдеться, власне, про оригiнальну неiмперську
культуру. У цьому принципова вiдмiннiсть української
культури з її впродовж столiть виробленою лiтератур-
ною мовою вiд культури, скажiмо, американо-iндiан-
ської чи культур народiв Тропiчної Африки.

І, нарештi, ще одна причина неопори на українське.
Креоли щиро переконанi (чи не ридання членiв Спiлки
письменникiв вкупi зi щиро патрiотичними полiтиками
й публiцистами переконали їх у цьому?), що українська
культура така бита й мучена за минулi столiття, що вона
не може стати надiйною основою сучасного держав-
ного буття України. Тому основою Української держави
може виступати лише Українська держава. Незалежно
(щедрий жест!) вiд нацiонально-культурної спадщини.
Надзвичайно показовим у цьому планi є недавнiй щиро-
сердий жест Леонiда Кучми: мовляв, для найвищого вiд-
значення корисної для України дiяльности журналiстiв
треба вивести номiнацiю «журналiстика» з Нацiональ-
ної премiї iменi Шевченка i передати до Державної пре-
мiї України. Зрозумiло, що Українська держава вища за
українську нацiю i за українського ж Шевченка...

Далi, у зв’язку з тим, що автор статтi з жахом позир-
нув на показник кiлькости знакiв i побачив, що впевне-
но перебрав «критичний» лiмiт, – суто тезово.

Креоли й українська культура. Спектр ставлень
креолiв до України й української культури, звичайно, не
зводиться лише до описаного вище (то – так би мови-
ти, «домiнантна лiнiя»). Насправдi подибуємо тут й Оле-
ся Бузину з його жалем, що не можна ревно служити
покiйнiй iмперiї, i ставленням до всiх персонажiв укра-
їнської iсторiї та культури як до нi на що неспроможних
(«п’яниця» Хмельницький, «вурдалак» Шевченко, «без-
дарнi» полководцi Мазепа i Петлюра; навiть редактор
журналу «Лель» Чирков нездатен друкувати справжню
еротику) – прикметно, це все разом iз абсолютною глу-
хотою до класичної росiйської мови та культури, без вiд-
чуття iронiї та самоiронiї росiйських класикiв; й Олек-
сандра Зiнченка, котрий навiть у себе на «Інтерi» зго-
ден трошки української мови дати, i сам публiчно не-
рiдко виступає українською, i щиро переконаний, що
саме його дiї як полiтика зможуть дати бодай якийсь лад
«этой Богом забытой Украине»; i хамсько-можновлад-
не ставлення креольських вискочнiв до Ігоря Бiлозора,
що завершилося його демонстративним, майже риту-
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латинка в українському

правописі:

ретроспектива й

perspektyva© ß.óÓÌÓ‚ÓÎ, 2001
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альним убивством; i спiвчутливо-проукраїнську пози-
цiю (Мирон Петровський, Ігор Кручик та iншi численнi
iнтелектуали).

Утiм, трапляється й щось надто несподiвано-сподi-
ване. У програмi Партiї слов’янської єдности записа-
но, зокрема, що робота державних радiо й телебачен-
ня повинна провадитися мовою, заснованою на київ-
сько-полтавському дiалектi. Уявiмо вимогу якоїсь ро-
сiйської партiї, що праця росiйських мас-медiя має
¶рунтуватися на лiнгвiстичнiй основi московсько-кур-
ського дiалекту! Наче й не iснує вироблених, вiдпрацьо-
ваних лiтературних мов. Смiшно? Але не для тих, хто
ставиться до «хахлiв» як до тубiльного племенi. Хай
вони пiд нашим мудрим керiвництвом заново створю-
ють свою мову, принагiдно викинувши геть Шевченка
(вiн не мав щастя народитися на теренах цiєї дiалек-
тної групи), Франка, Лесю Українку, Богдана-Ігоря Ан-
тонича, Євгена Маланюка, Юрiя Андруховича, Оксану
Забужко... Генiально! Але щиро.

Виникнення креольства. Дуже цiкава проблема.
Традицiйне визначення креольства, застосоване до
Латинської Америки, полiсемантичне: йдеться i про на-
щадкiв вихiдцiв iз метрополiї, i про «мiшанку» з прий-

шлого та мiсцевого етнiчних субстратiв, але з культур-
ною орiєнтацiєю на метрополiю. Власне, щось схоже
вiдбувалося i в Росiйськiй iмперiї, надзвичайно схожiй
за своїми особливостями на Іспанську (хто не вiрить,
хай вiзьме перший том «Капiталу» Маркса – це все ж
таки науковий твiр, бо там жодного разу не вжите слово
«комунiзм», – i прочитає там блискуче описання коло-
нiальної експансiї Іспанiї, яке мало наслiдком, зокрема,
кричущу загальмованiсть економiчного й полiтичного
розвитку метрополiї). І якщо ще на початку XIX столiття
вихiдцi з України (незалежно вiд походження) легко здо-
бувалися на гiднi мiсця у державному й культурному життi
Петербур¶а й Москви, то швидко ситуацiя змiнюється, i
до «южан» у росiйських столицях починають ставитися
як не до зовсiм своїх, як до цiкавих, але трохи небез-
печних дивакiв.

У вiдповiдь креоли гуртуються. Ще не доконечно усвi-
домлюючи, чому i навiщо. Так, наприкiнцi XIX – на початку
XX столiття постають численнi об’єднання промислов-
цiв «юга России». Формується те, що згодом отримає
назви «южнорусской школы» в лiтературi та «Киевского
круга» у фiлософiї. Прикметно, що такi рiзнi Чуковський,
Родзянко, Бердяєв, Шестов, Терещенко, Луначарський

ІГОР ЧОРНОВОЛ
ЛАТИНКА

В УКРАЇНСЬКОМУ
ПРАВОПИСІ:

РЕТРОСПЕКТИВА
Й PERSPEKTYVA

«Здоровий розвій руської літератури знайде в
ужитті латинського письма найсильнішу підпору.
Доки русини пишуть і друкують кирилицею, буде в них
усе виявлятися нахил до церковнослов’янщини, а посе-
редньо також до російщини, і само існування руської
літератури буде попросту питанням»

Йозеф Їречек (переклад Івана Франка)

Oś uže dekiľka rokiv v pevnyx intelektuaľnyx
hurtax Ľvova ta Kyjeva obhovoŕujeťśa možlyvisť
vprovadženńa v ukrajinśkyj pravopys latynky. Dosi
ci rozmovy majže ne vyxodyly nazovni. Natomisť
lohiku pryxyľnykiv takoji reformy vlučno peredav
profesor Jaroslav Hrycak. Polemizujučy z Mykoloju
Ŕabčukom pro pryčyny slabkoji nacionaľnoji iden-
tyčnosti ukrajinciv, vin stverdžuvav oś ščo: «Відпо-
відно, коли комусь і ставити у провину незавер-
шеність українського проекту чи амбівалентність
суспільної свідомости – то не теперішнім модер-
ним батькам української нації Кучмі, Кравчуку чи
навіть Грушевському. Непряму історичну відпо-

відальність за все несе київський князь Володимир
Великий, що вирішив прийняти християнську
віру з Царгороду, а не з Риму. Православ’я (чи точ-
ніше, тії форми, яких візантійська спадщина на-
брала при перенесенні на східно- і центрально-
европейський ґрунт) зробило місцеві політичні,
культурні, господарські традиції особливо опірни-
ми на модернізаційні впливи та ідентичності. …
Коли на карту України різними кольорами нанес-
ти зони тривалого співіснування й конфлікту між
православною і католицькою традиціями, то чим
інтенсивнішою буде фарба цієї співдії, тим вищим
на цих ділянках буде рівень поширення україн-
ської мови і розвитку національної свідомости, а
разом з тим – чіткіші політичні орієнтації, уявлен-
ня про державу, суспільство, націю, демократію,
вищий рівень громадянської активности. Адже ві-
домо, що католицький світ мав розвинутіші тра-
диції співдії між державою і суспільством, динаміч-
ніший інтелектуальний розвиток, раніше почав
формувати модерні літературні мови тощо. Порів-
няймо в цьому відношенні Галичину і Донбас або
подивімося на карту посткомуністичних прези-
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– чи не перша генерацiя креолiв, що «десантувалася»
за межi України, – почуваються в Росiї европейцями.
Часом – навiть чужинцями у евразiйськiй Москвi.

Креольською була й Українська держава гетьмана
Павла Скоропадського. Звiсна рiч, це окрема i дуже цi-
кава тема. Згадаємо лишень у Булгакова – як офiцери
намагаються говорити помiж собою на офiцiйнi теми
українською мовою, але зрештою начальник махає ру-
кою: «Ладно, бросьте! Давайте лучше по существу!» У
власному бурхливому навколополiтичному життi дове-
лося бути свiдком практично аналогiчного сюжету, тiль-
ки в телефоннiй розмовi першої i четвертої осiб сучас-
ної Української держави...

Креоли й iсторiя. «З днем народження. Українська
державо!», «Наша молода Україна!», «Десять рокiв тому
народилася наша Українська держава!» – такi та схожi
гасла звучали i на святковому концертi до 24 серпня
2001 року, i в програмах державного Українського ра-
дiо й телебачення, i, нарештi, у виступах поважних по-
садовцiв. Дуже прикметна рiч. Адже реально українська
державнiсть була вiдновлена (чи створена – як кому
подобається) 1917 року, i далi якийсь час iснувала у двох
формах – УНР i УССР. Пiсля 1921 року уряд УНР пере-

бував в екзилi (теж, мiж iншим, своєрiдна форма «кон-
сервацiї» державности). Номiнально ж на територiї Ук-
раїни iснувала така соцiалiстична держава, як УССР
(спiвзасновник ООН, мiж iншим!). Але навiть УССР як
форму державности креоли «забувають», хоча назагал
совєцький перiод вважають «своїм». Адже, якщо обме-
житися УССР, доведеться полишити претензiї на iмпер-
ську культурну спадщину, на основу впевнености в собi
«великого українського креольського народу». Отож
креоли пишуть iсторiю Української держави наново як
держави власної. З нуля. З чистого аркуша. Як, скажi-
мо, iсторiю Мексики чи Перу – креоли тамтешнi. При
цьому водночас розкланюючись у бiк iмперської iсторiї
та культури – а також демонстративно вшановуючи ук-
раїнськi старожитностi (скажiмо, у Мексицi також ша-
нують мистецтво ацтекської доби).

Аж надто показовим у цьому планi був проект Кон-
ституцiї України, запропонований ще на початку 90-х
рокiв партiєю кадетiв. За задумом творцiв проекту, ус-
тановчi збори мали започаткувати (!) Державу Україна,
ухваливши своєрiдний пакт, у якому населення певної
територiї оголошувало (!) себе новою нацiєю. Справдi,
«iдеальна сутнiсть» у чистому виглядi, чи не так?
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дентських і парламентських виборів, щоб відчу-
ти цю різницю» (Я.Грицак. Дилеми українського
націотворення або ще раз про старе вино у но-
вих міхах // Український гуманітарний огляд. –
Випуск 4. – Київ, 2000. – С.18-19).

Očevydno, Volodymyr Velykyj ne peredbačav
takyx naslidkiv svojeji reformy i vybrav te, ščo na toj
čas bulo kraščym. Vin prosto ne mih znaty, ščo za jaky-
xoś pjatdeśat rokiv Rymo-katolyćka Cerkva stane na
šľax intensyvnyx reform, kotri zviľńať jiji vid opiky
svitśkoji vlady i meč duxovnyj zavysne nad mečem
svitśkym (čoho vizantijśkyj i postvizantijśkyj svity, na
žaľ, ne znaly nikoly). Dali zjavľat’śa anhlijśka «Velyka
Xartija Voľnostej» (1215) ta uhorśka «Zolota bulla»
(1222), jaki garantuvatymuť piddanym monarxa pra-
vovyj zaxyst vid svavilľa, protestantyzm (ščo stanovyv,
za Maksom Weberom, «dux kapitalizmu»), miśke
samovŕaduvanńa, humanizm Renesansu, moderniza-
cija, liberaľni revoľuciji i hromaďanśke suspiľstvo. Vsi
ci procesy maly v Ukrajini slabšyj rezonans i ostatočno
vtratyly vplyv uže w konteksti realij carśkoji imperiji.

Śohodni v nikoho z kvalifikovanyx sociolohiv ne
vyklykaje sumnivu, ščo same duxovnisť vyznačaje

butťa suspiľstva. Vlasne kyrylyća je odnijeju z osnov-
nyx pidstav sučasnoji ukrajinśkoji kuľtury, jaka vpev-
neno zabezpečuje jij misce u prostori rosijśkoji pravo-
slavnoji (čy postpravoslavnoji) cyvilizaciji. Zvidsy –
fenomenaľnyj uspix produkciji na zrazok «Нашего
радио» i hazety «Факты» naviť u stolyci «Ukrajinśko-
ho Pjemontu». Tomu vprovadženńa latynky garantu-
valo b pevniše majbutńe ne lyše ukrajinśkij nacionaľ-
nij identyčnosti, a j zminylo «bahatovektornisť»
sučasnoji ukrajinśkoji mentaľnosti na odyn «vektor»:
EVROPEJŚKYJ.

RETROSPEKTYVA
Sama po sobi latynśka abetka dľa ukrajinśkoho

suspiľstva javyšče ne čuže i ne nove. Vona šyroko
rozpovśudylaśa šče v epoxu Reči Pospolytoji. Latynku
vžyvaly takož kozaćki heťmany. Šče biľše cej pravopys
zmicnyv svoji pozyciji v Pravoberežnij Ukrajini ta Ha-
lyčyni u XVIII stolitti. Tomu ne dyvno, ščo z počatkom
nacionaľnoho vidrodženńa odyn z peršyx proektiv
ukrajinśkoji abetky (Josypa Lozynśkoho, 1834) poľa-
hav vlasne na latynci (xoča škoľari navčalyśa kyryly-
ceju vid samoho počatku isnuvanńa avstrijśkoji sys-
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Ще одна зразково-показова ситуацiя. Мiнiстр освi-
ти i науки Василь Кремень нещодавно заявив у радiо-
iнтерв’ю: мовляв, пам’ятник Ленiну на Хрещатику тре-
ба зберегти, бо це «наша iсторiя». Справдi: на одному
кiнцi Хрещатика – Ленiн, на iншому – монумент Неза-
лежности. Оце i є креольська iсторiя, iсторiя крео-
льської України. У результатi для креольського вуха нор-
мально звучить назва «Закрите акцiонерне товарис-
тво «Завод имени Ильича», хоча для українця чи для
росiянина Іллiч – це потвора, а для «совка» кошмаром
є словосполучення «закрите акцiонерне товариство».

Прикметним є й ставлення до реабiлiтацiї (власне,
визнання) УПА. Якщо українцi та «совки» тут посiдають
дiаметрально протилежнi, несумiснi позицiї, то креоли
наче не проти визнання УПА, але й не за. Адже УПА –
це щось принципово чуже (i не дуже зрозумiле) для них.
Та головне, мабуть, в iншому: визнання УПА, вихован-
ня воякiв на традицiях УПА (будь-яка армiя свiту мусить-
бо виховуватися на чиїхось традицiях) матиме наслiд-
ком iстотне посилення, так би мовити, компоненту ук-
раїнськости в масовiй свiдомости. А це матиме наслiд-
ком загрозу домiнуючому становищу креольства у сус-
пiльствi.

Креоли й нацiотворення. В Ентонi Смiта, серед
робочих, операцiональних комплексних визначень на-
цiї, подибуємо й таке: сукупнiсть людей, що має власну
назву, свою iсторичну територiю, спiльнi мiти та iсторич-
ну пам’ять, спiльну масову, громадську культуру, спiль-
ну економiку i єдинi юридичнi права та обов’язки для
всiх її членiв. Додати до цього можна й Ортегу-i-¢ассе-
та: нацiя здатна створювати спiльний проект майбутньо-
го. Пiд таким оглядом, як справи у креолiв, що прагнуть
згуртувати навколо себе (чи навiть у собi) всю Україну?

З назвою, здається, ще далеко не все визначилося:
хоча дехто смикається вiд слiв «український народ», але
вони ввiйшли до Конституцiї. З другого боку, вояки при-
сягають «народу України», тобто з юридичного боку –
взагалi чомусь неiснуючому. Але на словосполученнi
«українська полiтична нацiя» сходяться навiть деякi «чер-
вонi».

Своя iсторична територiя – це дуже загадкова рiч.
Креоли й українцi однозначно вважають Україну своєю
Батькiвщиною. Але для креола «вiтчизняне» – це ще й
совєцьке. Та й росiйське для нього не iноземне, хоча й
не зовсiм своє. Тому не випадково сучаснi креоли хита-
ються мiж евразiйством i европейством, розриваючись

temy počatkovoji osvity). Vtim, u toj čas latynśki dru-
ky zjavľalyśa naviť u Xarkovi.

U 1852 r. avstrijśkyj imperator Franz Josef I zveliv
vidpovidaty na zvernenńa ukrajinciv po-ukrajinśko-
mu latynśkymy literamy. Odnak najbiľši šansy na vti-
lenńa ideja latynizaciji ukrajinśkoji abetky mala v
1859 r. Ća iniciatyva povjazana z imjam vydatnoho
čeśkoho včenoho i polityka Jozefa Jirečka (1825-
1889, nota bene, źaťa znamenytoho Šafaryka). Z me-
toju zbereženńa vlasnoji identyčnosty J.Jireček pro-
ponuvav halyćkym ukrajinćam pereorijentuvatyśa z
cerkovnoslovjanśkoji movy ta rosijśkoji terminolohiji
(u toj čas halyčany buly zavźatymy moskvofilamy) na
narodnu, čomu, na joho dumku, osoblyvo b spryjav
latynśkyj pravopys. Za pidtrymky vplyvovoho namis-
nyka Halyčyny hrafa Agenor’a Gołuchowskoho do
proektu J.Jirečka sxylyvśa ministr kuľtiv ta osvity hraf
Lev Leopoľd Thun. Prote zibrana u cij spravi komisija
v osobi semy jiji ukrajinśkyx členiv odnostajno vyslo-
vylaśa «proty», oboje nimećkyx uŕadnykiv utrymalyśa,
a «za» buly lyše J.Jireček ta spolonizovanyj rusyn Jev-
zebij Čerkavśkyj. Do toho ž «moskaľujuči» halyćko-
ukrajinśki polityky, vvažajučy proekt J.Jirečka «polś-

koju intryhoju», «zamaxom na ruśku narodnisť» ta
tyśačoľitńu kuľturnu tradyciju, čeśkym zasylľam i take
inše, zčynyly strašnyj gvalt. Vidtak ministr osvity, po-
bojujučyś zavorušeń, zmušenyj buv vidstupyty. Vse ž
komisija uxvalyla reformu pravopysu na kyrylyčnij os-
novi, vyrišyvšy pozbutyśa dekiľkox liter. Ale j ce vy-
klykalo oburenńa. Novyj pravopys halyćki rusyny
prezyrlyvo nazyvaly «kakografijeju». A istoryk i litera-
tor Ivan Hušalevyč pysav do Jakova Holovaćkoho oś
ščo: «одно, что не могу Вам отпустить, есть то: чому
Вы дали нашему «ъ» упасти. Ах, боже, мне так опас-
но и скучно без «ъ», что не могу с тою мыслью
привыкнуть. Все то наше падение» (В.Сімович. Йо-
сеф Їречек і українська мова (до азбучної заверюхи
1859 р.).  – Прага, 1933. – С.47). Otož ća reforma bula
skasovana vže 1861 r.

Tak samo todišni dijači Naddnipŕanśkoji Ukrajiny
ne vyjavľaly sxyľnosty do latynky. Prote pravopysna
problema stojala tam osoblyvo hostro. I jakščo halyča-
ny borolyśa z polonizacijeju, to naddnipŕanci – za vid-
rosijščenńa. Tomu ostanni, nezvažajučy na svoji spo-
čatku osoblyvo syľni protypoľski nastroji, zmušeni
buly deščo zapozyčaty v poľakiv. Tak narodyvśa na
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мiж неможливiстю визнати Чукотку чи Туву власною
Батькiвщиною – i небажанням вiдмовлятися вiд iмпер-
ського спадку.

Мiти та iсторична пам’ять... З ними ще гiрше. Грушев-
ський у них фiгурує разом iз Лєнiним, а Шевченко – по-
ряд iз Пушкiним. Утiм, Бандера i Сталiн – це вже не
«свої». Сахаров i Стус – про цих просто мовчать...

От iз єдиними юридичними правами та обов’язка-
ми i спiльною громадянською культурою – все начебто
О’К. Заперечень нема. Проте як вибудувати цю культу-
ру поза українською традицiєю, навiть з використанням
у певних випадках української мови?

І наостанок – щодо проекту спiльного майбутнього.
Цiкаву думку довелося почути в середовищi молодих
харкiвських iнтелектуалiв: мовляв, «западенцi» дуже за-
важають формуванню української нацiї. Взагалi, вияв-
ляється, цей ре¶iон, не здатний на економiчний розви-
ток, перейнятий лише мовними проблемами, є тягарем
для Української держави. Якби його не було – вихiд iз
кризи був би вже реальнiстю. Що ж, думка цiлком ло-
гiчна: адже українська нацiя реально може скластися
або на основi креоли + українцi (зi зведенням до мiнi-
муму совєцьких людей i залишенням росiян у статусi не-

значної меншини), або ж це будуть креоли без україн-
цiв (останнi будуть поглинутi або витiсненi на маргiнес,
у «резервацiю Галичина», на взiрець iндiанцiв), або ж
вiдбудеться реставрацiя iмперiї (чи то щиро Росiйської,
чи то Росiйсько-Совєцької), що стане крахом i крео-
льства, i українства, отже, українського нацiотворення
у будь-якому варiантi.

Креоли й незалежнiсть. Ставлення до незалеж-
ности України у креольському середовищi вiдчутно про-
еволюцiонувало. Володимир Гриньов, один iз лiдерiв
креольства ще з початку 90-х рокiв, говорив: «Я не можу
сказати, чи треба нам брати участь у Новоогарьовсько-
му процесi, бо не знаю, чи це нам вигiдно. Треба ре-
тельно помiркувати». І ще: «Я не знаю, чи треба нам про-
водити свiй чемпiонат з футболу, вiдокремившись. Тре-
ба знати, чи це вигiдно». І так далi. Тобто для українця
незалежнiсть України мотивувалася тим, що це Україна
– i все: «Українi – волю!» Ар¶ументи зайвi, коли йдеться
про самоочевидностi. Частина українцiв до пори вiри-
ла, що найкраще Українi вестиметься у модифiковано-
му Совєцькому Союзi, потiм здебiльшого переконала-
ся, що це не так, i стала на незалежницькi позицiї. А
креольська позицiя полягала в тому, вигiдна для них чи

СЕРГІЙ
ГРАБОВСЬКИЙ
КРЕОЛИ, КРЕОЛИ,
НАВКРУГ САМІ
КРЕОЛИ...

protyvahu etymolohičnomu pravopysovi (de facto
rosijśkomu) ukrajinśkyj fonetyčnyj pravopys – zna-
menyta «kulišivka» (nazvana tak za imenem jiji vyna-
xidnyka Pantelejmona Kuliša, najistotniša jiji vidmin-
nisť – latynśke «i»; slid zauvažyty, ščo u 1863 i 1876
rokax rosijśkyj uŕad zaborońav ne ukrajinśku movu,
a fonetyčnyj pravopys).

Blyźko 1880 r. do latynky sxyľavśa Myxajlo Draho-
manov, kotryj navit’ vydav latynśkymy literamy Šev-
čenkiv «Kobzar». Vin že zaproponuvav vlasnyj variant
fonetyčnoho pravopysu, nazvanyj «drahomanivkoju»
(vraxovuvav latynśki «j» ta «i»).

Prote v zdebiľšoho prorosijśkij (u toj čas) Halyčyni
pravopysni proekty naddnipŕanśkyx dijačiv pryžy-
valyśa nelehko. Lyše 1892 r. inspirovana dijačamy ky-
jivśkoji «Staroji Hromady» (osnovnoji ukrajinśkoji
orhanizaciji tijeji doby) ta poľśkymy politykamy Kra-
jova škiľna rada Halyčyny uxvalyla vprovadyty «kuli-
šivku» v systemu osvity. Moskvofily znovu gvaltovno
protestuvaly. Ćoho razu, krim protestiv moskvofiľś-
kyx tovarystv, u Videń i Ľviv pišly protesty vid halyć-
kyx siľśkyx hromad. Nyni ci dokumenty zberihajuťśa
u Centraľnomu deržavnomu istoryčnomu arxivi Uk-

rajiny u Ľvovi i oxopľujuť 6 tomiv ta 863 arkuši (fond
178, opys 1, sprava 1178-1183). Biľše toho, vsi ci do-
kumenty buly odnotypnymy kopijamy zrazka, jakyj
rozpovśudžuvaly pryxyľnyky moskvofiľśkyx tovarystv
«Общество им. Михаила Качковского» i «Русская
Рада». Otož, akcija mala vsi oznaky masovosti, ščo
znovu stryvožylo Videń. Ale sprava zajšla vže nadto
daleko, i mexanizmu, kotryj mih by povernuty jiji
nazad, ne isnuvalo. Toho ž roku fonetyčnyj pravopys
vprovadženo takož u školax Bukovyny. Ostatočno
reforma zaveršylaśa 1893 r. «І так рік 1893, – pysav
jiji iniciator, profesor černivećkoho universytetu
Stepan Smaľ-Stoćkyj, – пам’ятний у нас об’єднан-
ням всієї України на культурній ниві, видимим
знаком якого по завзятій боротьбі стала фонетич-
на правопись» (С.Смаль-Стоцький. Федір Ґартнер
// Записки Наукового Товариства ім. Т.Шевченка.
Том 135-136. – Львів, 1925. – С.243). V miru toho,
jak vypusknyky gimnazij Halyčyny opanovuvaly ukra-
jinśki hromadśki objednanńa, sfera vžyvanńa etymo-
lohičnoho pravopysu postupovo zvužuvalaśa, poky
fonetyka povnist’u ne vytisnyla etymolohiju. Zusylľa-
my vlasne «fonetyčnoho» pokolinńa Halyčyna pere-
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нi незалежна Україна. Прикметно, що Леонiд Кучма був
записаний в анкетi ВР 1990 року як «росiянин» (хто б
iнакше призначив його на територiї УССР директором
стратегiчно важливого «Южмашу»); ситуацiя змiнила-
ся, i прем’єр України Кучма був уже «українцем», хоч
україномовнi тексти для нього писалися росiйськими
лiтерами (українська, транскрибована росiйською
абеткою!). Вигода ставала все вiдчутнiшою, i практич-
но всi креольськi лiдери стали державниками – десь
пiсля середини 90-х рокiв, що були ознаменованi при-
ходом саме цiєї групи до влади – формальної i нефор-
мальної, до ключових позицiй у полiтицi, економiцi, мас-
медiя. Олександр Волков, Григорiй Суркiс, Вiктор Пiн-
чук, Володимир Горбулiн, Сергiй Тигипко... Хто бажає –
може продовжити список.

Дуже цiкавим є сюжет «Незалежнiсть i креольськi олi-
гархи» (iнших, до речi, в Українi не може бути; навiть
Павло Іванович Лазаренко, котрий сподобився-таки у
дуже патрiотичнiй пресi на звання «справдi українського
олiгарха» – на противагу всiляким там Суркiсам – є ти-
повим креолом, досить вчитатися у програму «Грома-
ди» чи у виступи самого П. І.). Власне, що загрожує Ук-
раїнi? Найбiльше – той сакраментальний борг у два мi-

льярди доларiв за газ Росiї. Насправдi ж цей борг – гар-
не пуделко, аби лякати щиро українських патрiотiв i зму-
шувати їх мимоволi гуртуватися навколо президентської
адмiнiстрацiї та iнших «державницьких структур». Насп-
равдi ж цi пара мiльярдiв для олiгархiв-креолiв не є проб-
лемою. Якщо Росiя справдi притисне, й олiгархам
справдi треба буде захистити незалежнiсть України,
вони скинуться й заплатять цi грошi. Бо олiгархам-крео-
лам є що втрачати. У межах вiдновленої iмперiї вони –
нiхто. Вони – шестiрки. Їхнє становище буде ще гiршим,
нiж було до 1991 року, адже всi (i не тiльки чiльнi) ролi
розподiленi. Звiсно, Олександр Волков не романтик за
покликанням, вiн не думає, що його угоди з Борисом
Березовським чи Володимиром Путiним чесно викону-
ватимуться останнiми. Нi, Волков знає, що його за най-
меншої нагоди будуть щиросердо «мочити в сортирi».

Отож – хай живе незалежна (вiд колег iз Москви) Ук-
раїна!

Держава мусить мати вiйсько. А Українська «держав-
ницька держава» – тим бiльше. Бодай голодненьке, але
гарне на парадах. Зрозумiло, що це вiйсько виховуєть-
ся на традицiях тих, хто воював пiд червоними прапо-
рами (спроби Костянтина Морозова прищепити iнше

tvorylaśa v «ukrajinśkyj Pjemont» (detaľniše dyvyś:
І.Чорновол. Польсько-українська угода 1890-
1894 рр. – Львів, 2000. Parahraf «Запровадження
в галицькі школи українського фонетичного пра-
вопису та підтвердження державних прав укра-
їнської мови»). Tak utverdylyśa zasady sučasnoho
ukrajinśkoho pravopysu. Slid zauvažyty, ščo moskvo-
fily tak i ne vyznaly fonetyky i, popry prytamanne jim
polonofobstvo, zdebiľšoho posylaly svojix ditej do
poľśkyx gimnazij.

Prote j zhodom dumky okremyx ukrajinśkyx dija-
čiv zvertalyśa do ideji latynky, a u 1920-x rokax bula
sproba latynizaciji abetky v Ukrajinśkij Socijalistyčnij
Raďanśkij Respublici. (Pro retrospektyvu latynśkoho
pravopysu ukrajinśkoji movy dyv.: І.Франко. Азбуч-
на війна в Галичині 1859 р. // І.Франко. Зібрання
творів у 50-и томах. – Т.47. – Київ, 1986. – С.549-
650; В.Сімович. Правописні системи М.Драгома-
нова (латиниця, драгоманівка) // Праці Україн-
ського Високого педагогічного Інституту у Пра-
зі. Драгоманівський збірник. – Т.1. – Прага, 1930.
– С.145-229; В.Сімович. Йосеф Їречек і українська
мова (до азбучної заверюхи 1859 р.). – Прага,

1933; В.Мойсеєнко. Про одну спробу латинізації
українського письма // Незалежний культуроло-
гічний часопис «Ї». – Ч. 9. – Львів, 1997. – С.140-
147). Tym biľše, ščo fonetyky bulo dostatńo, ščob vid-
mežuvaty ukrajinciv vid rosijan v umovax Avstro-
Uhorśkoji monarxiji, ale zovsim nedostatńo v umovax
Raďanśkoho Sojuzu i naviť nezaležnoji Ukrajiny.

PERSPEKTYVA
Ščo vsi ci dumky majuť racionaľne zerno, svidčyť

neščodavńe vprovadženńa latynky v Tatarstani, Ka-
zaxstani j Azerbajdžani (nota bene, v Azerbajdžani la-
tynka, jak i v seredńoazijśkyx respublikax Raďanśko-
ho Sojuzu, funkcionuvala šče v 1920-i roky; 1929r. jiji
uspišno vprovadženo v Tureččyni).

Bezperečno, startovi možlyvosti pryxyľnykiv la-
tynky minimaľni. Utim, bahato zaležatyme vid jix sa-
myx, peredovsim – pid jakym sousom vony podava-
tymuť ću ideju. Jakščo pid sousom «nezaležnoji Haly-
čyny» i neobxidnosti tvorenńa okremoji «halyćkoji»
naciji, to cej proekt matyme lyše marginaľnyj status.

Natomisť optymaľnyj variant – zaščeplenńa idealu
latynizaciji vsij patriotyčnij inteligenciji. Paradoksaľ-
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виявилися невдалими), i саме здебiльшого досi має
старi червонi прапори з портретами Ленiна. У цьому вiй-
ську у великiй пошанi так званi воїни-аф¶анцi (власне,
славетнi засудженим усiм свiтом геноцидом народу
незалежної держави). Їм вручають на свята ордени не-
залежної України – за майстерне вбивство аф¶анських
жiнок i дiтей. Цинiчно, але щиро-креольськи.

Креольське вiйсько й воюватиме за креольську сво-
боду. Наївнi патрiоти (в термiнологiї Миколи Рябчука –
«українськi кацики»), – можливо, думають iнакше.

Креольство й лiвi. Дуже тезово. Спершу в неза-
лежнiй Українi виникає Соцпартiя – як мiшанка всiх лi-
вих сил. Далi виокремлюється КПУ – совєцька партiя,
що не приховує цього. База – совєцька людина, що
горда з цього. Територiально це насамперед Схiд, Пiв-
день. Далi виокремлюється Прогресивна соцiалiстич-
на партiя (Центральний Схiд). Це вже типово креольська
партiя, хоча вона й не усвiдомлює цього, з активним вiд-
торгненням всього українського (взагалi, мовляв, га-
личани – це не українцi, хай вони не заважають україн-
цям жити, як було заявлено на одному з мiтингiв ПСПУ)
– i з активним вiдторгненням совєцького в особi КПУ,
що, мовляв, теж заважає трудящим у боротьбi за їхнi

права. ПСПУ суто по-креольському робить спробу при-
власнити собi щось жестово «щиро українське», на-
приклад, назву для газети – «Досвiтнi вогнi». Нарештi,
сьогоденна Соцпартiя – це вимушено українська лiва
органiзацiя. Не випадково головна маса її виборцiв у
Центральнiй Українi. Вiдтак остання програма Соцпар-
тiї стала власне українською лiвою програмою. Її цiлко-
вито мiг би написати Володимир Винниченко.

Креоли й сучасна Росiя. Україна: креоли-україн-
цi-«совки». Росiя: метеки-росiяни-«совки». Гадаю, що
читач «Критики» не потребує розтлумачення понятiй-
ної метафори «метек» стосовно сьогоднiшньої Росiї.
Варто зазначити, що Росiя, як i Україна, є також держа-
вою без нацiонально-культурної бiльшини. І там бороть-
ба за лiдерство, можливо, є ще запеклiшою. Вiдтак ме-
теки прагнуть довести, що вони «росiйськiшi за росi-
ян», щоб отримати «внутрiшнє право» у власнiй пiдсвi-
домостi чи то правити державою (Березовський, Мi¶-
ранян, Кара-Мурза, Лебедь тощо), чи то тягнути на собi
росiйську опозицiйну традицiю (Старовойтова, Шустер,
Явлiнський i т. д.).

В iмперiї (з погляду метрополiї) креол, власне, дуже
часто виглядає метеком. Тобто «некорiнним» жителем
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no, ale realizaciji ćoho namiru spryjatyme očevydna
vada sučasnoho ukrajinśkoho suspiľstva, a same joho
nesxyľnist’ do hromaďanśkoho oporu. Utim, šče 1859
r. hraf A.Gołuchowski, nevdovolenyj straxom vi-
denśkyx uŕadnykiv pered «pravopysnymy» zavoru-
šenńiamy, stverdžuvav oś ščo: «Narod uvažaje vse, ščo
jde vid uriadu, za dobre; z toho boku nemaje čoho
straxatyśa jakohoś oporu» (В.Сімович. Йосеф Їречек.
C.11.). Cynično, zate dijevo. Tobto problema može
buty vyrišena skoriše administraryvnym šľaxom. Na
korysť takoji dumky, do reči, svidčyť i scenarij skasu-
vanńa Prezydentom Ukrajiny u 2001r. najsučasnišoji
redakciji našoho pravopysu. Tomu, možlyvo, proekt
ne takyj vže j skladnyj dľa realizaciji. Potribno prosto
zaščepyty čynnomu Prezydentovi sympatiji do latyn-
ky, zislavšyś pry ćomu … nu skažimo, na joho druha
Prezydenta Azerbajdžanu Alijeva, kotryj, miž inšym,
na predmet latynky z pidlehlymy ceremonytyśa ne
zbyrajeťśa.

Zvyčajno, latynka – ne panaceja. Krim toho, naka-
zaty kožnomu redaktorovi drukuvaty svoju hazetu
latynkoju – bezhluzďa. Prote dostatńo bude prosto
vprovadyty novu abetku u školy. I jak vyxovani na fo-

netyci molodi pokolinńa zukrajinizuvaly zmoskov-
lenu Halyčynu, tak samo molodi pokolinńa ukrajinciv
zevropejizujť Ukrajinu. V uśakomu razi, ja maju taku
nadiju.
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з обмеженим унаслiдок походження колом прав. Об-
меженим найчастiше не писаними юридичними нор-
мами, а в вислiдi неписаних норм, традицiї. Тому-то
креольський нацiоналiзм i метекський великодержав-
ний шовiнiзм – це реально два вимiри того самого фе-
номена: спроби самоствердження в iмперському по-
лiтичному просторi «пiдданцiв нижчого гатунку». Хiба що
це ствердження вiдбувається у дуже рiзних полiтично
(але надзвичайно схожих за соцiокультурними схема-
ми дiї) способах. І ще одне: i тi, й тi дуже люблять КВК i
є його основними рушiями й глядачами...

Це справдi-таки «апофегей» (Ю. Поляков) крео-
льства – «КВН». Закономiрно витiснений iз Росiї (де вiн
завжди був антисовєцьким, водночас – вiдверто ме-
текським, досить лише подивитися часом на «п’яту гра-
фу» його активних дiячiв та засновникiв, а головне – на
периферiйне, провiнцiйне походження), закономiрно
вiн угнiздився в Українi як у креольськiй державi. Цiка-
вий феномен для дослiдження: спiльний гумористич-
ний простiр креолiв-метекiв. Вiн не коригується нi з ук-
раїнською, нi з росiйською нацiональними культурами,
i водночас iдеологiчно вiн, безумовно, несовєцький, а
здебiльшого й антисовєцький. Отже – це креольсько-

метекський витвiр у чистому виглядi, який єднає цих
славних хлопцiв попри державнi кордони (включно з
емi¶рантами до США, Нiмеччини, Ізраїлю).

Креоли i Европа. До Европи креолiв тягнуло ще на
початку столiття i, тим бiльше, тягне тепер. Але здебiль-
шого для них немає принципової рiзницi: чи то разом iз
Україною до Европи, чи то персонально. Знов-таки, дiє
той самий прагматичний принцип, про який уже йшло-
ся. Але навiть тi, хто демонстративно пише на своїх пар-
тiйних прапорах: «До Европи разом iз Росiєю», насправ-
дi давно вже освоїлися в Европi, вiдпочивають там, ма-
ють грошенята у тамтешнiх банках i не мислять себе без
Европи. І хоча «душа» ще не може розпрощатися з Ев-
разiєю, «тiло» (тим бiльше – «праксис») уже за Дунаєм,
Тисою й Бугом.

До речi, в цьому планi лихо Бiлоруси в тому, що там
надто мало своїх креолiв. Домiнує совєцька людина i ще
донацiональна iстота – «тутешнiй». Утiм, iснує Об’єдна-
на громадянська партiя, типово креольська, але це ви-
разник iнтересiв 5-10% населення.

І нарештi. В Українi частина (поки що незначна) крео-
льства – переважно молодь – iде далi. Для неї знаковi
жести росiйської культури – не менша провiнцiя, нiж ук-

автономія галичини –

етюд історії

легітимности© Ç.óÂÌÓ‚, 2001

В О Л О Д И М И Р Ч Е Р Н О В
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раїнської. Тому й береться орiєнтацiя безпосередньо
на захiдний свiт, на «англокиївський суржик», на знева-
гу до «совкової» традицiї та постсовєцької реальности.
Така публiка охоче виїздить на Захiд, де намагається
демонстративно i якомога швидше позбутися питомих
ознак свого походження.

Креоли i Рябчук. Коли Володимир Малинкович, цей
«лiвозахисник» (що 1993 року публiчно пiдтримав за-
колот Руцького й Хасбулатова, котрий проходив пiд чер-
воними прапорами й за активної участи росiйських на-
цiонал-соцiалiстiв), стає в оборону гнобленого росiй-
ськомовного населення України i зазначає, що, мовляв,
Рябчуковi писання пронизанi ненавистю до росiян, це
означає лише одне: господiн Малинкович забув про-
читати рецензованi ним розвiдки. Пробi, якi, в бiса, ро-
сiяни? Де вони? Малинкович носить демонстративно-
декоративну чеховську борiдку, так само як генерал Му-
лява носить козацькi вуса, але чи не нагадує все це
грандiозну бутафорiю? Чи намагання В. Малинковича
бути бiльшим росiянином, нiж москвичi та пiтерцi, не
засвiдчує його креольсько-метекське єство?

З другого боку, Рябчука мусять ганити (i вони це ус-
пiшно роблять) «щирi патрiоти». Адже вiн позбавив їх

сенсу усього життя – боротьби з москалями. Та голов-
не iнше – Рябчук перекреслив традицiйнi уявлення про
нацiональну визначенiсть українцiв. Власне, а хто вони
такi? Якщо покласти в основу своїх розмислiв про чис-
тоту української нацiї «козацьку кров», як це робить нинi
Левко Лук’яненко, то яка кров у Маркевичiв? У Джела-
лiїв? У Бардадимiв? У пiсенного «Мороза-Морозенка»?
У Немирича? Евристичнiсть Рябчукової моделi в тому,
що вона дає змогу зважати комплексно i на так званi
об’єктивнi, i на так званi суб’єктивнi чинники – i щодо
українцiв, i щодо креолiв, i щодо українсько-совєцької
спiльноти.

Нарештi, Рябчука мають убити захiднi аналiтики. Тi,
що милувалися з «постмодерного мультинацiонально-
го СССР», лякалися зловiсних «нових нацiональних дер-
жав», розбалакували щодо «прогресивного европей-
ського нацiоналiзму XIX столiття» та «деструктивного,
агресивного нацiоналiзму постсовєцьких народiв»
тощо. Такi мудрi, вони змайстрували моделi етнополi-
тичного розвитку України, застерiгали щосили вiд того,
що не можна «українiзувати Україну», – й от тобi: укра-
їнський нацiоналiзм зродився у росiйськомовному се-
редовищi! І, за Рябчуком, саме там вiн зростатиме на-
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Почати екскурс «вглиб столiть» Галичини важко не

через її мар¶iнальнiсть, а, як це не парадоксально, через

її «центровiсть». Рiч у тiм, що ¶енеза слов’ян i досi зали-

шається предметом дискусiї. Є чимало теорiй про слов’-

янську «прабатькiвщину», але бiльшiсть iз них розташо-

вує Прикарпаття бiльш-менш у серединi цього простору.

Навiть найвiдмiннiша вiд iнших «паннонiйська теорiя»

розташовує Галичину поруч iз цим праслов’янським аре-

алом. Приблизно у V-VI столiттях слов’яни починають ак-

тивно мi¶рувати на схiд i пiвнiч аж до Фiнської затоки i

витокiв Волги, на захiд – до гирла Ельби, на пiвдень –

до Адрiатики й Егейського моря. Парадокс полягає у

тому, що вiдомi нам слов’янськi державностi стали фор-

муватися саме на периферiї цiєї слов’янської дiаспори, i,

коли вони стали набирати потужности, їхнi кордони ста-

ли межувати, i Прикарпаття опинилося мiж ними, тому

його iсторiю ми можемо розглядати лише з «їх» точки

зору – цим, напевне, i можна пояснити дискретнiсть, рiз-

норiвневiсть, а часто незрозумiлiсть напрямкiв дослi-

джень сучасних культурологiв щодо Галичини.

Найтрадицiйнiшим є погляд на витоки Галичини з точ-

ки зору київського лiтописання. В «доiсторичнiй» довiд-

цi про племена схiдних слов’ян, в «Повiстi давноминулих

рокiв» в одному мiсцi про хорватiв (тобто, головне при-

карпатське плем’я) взагалi нiчого не сказано, а в другому

вони умiщенi лише наприкiнцi списку, що зроджує пiдоз-

ру про пiзнiшу дописку. Безпосередньо в лiтописному

текстi перша згадка про цi землi припадає на 981 рiк, пiд

яким сповiщається, що Володимир Святославович вiдiб-

рав Перемишль, Червень i «iни гради» в ляхiв. Це повi-

домлення свого часу (а iнодi i тепер) змушувало iстори-

кiв ламати стоси списiв: хто в кого i чи легiтимно тi Чер-

венськi городи вiдiбрав? Але чомусь нiхто не мiркував

над питанням: що забрав? Рiч у тому, що Червенськi го-

роди вiдносилися до Волинi, а Перемишль – до Галичи-

ни… Пiдкоривши невiдомо що, Володимир засновує од-

нойменне мiсто (Волинський) i садовить там єпископа,

хоча логiчнiше було поставити його в старiшому та важ-

ливiшому Перемишлi (а може там уже було єпископство!).

В 993 роцi Володимир йде вiйною, тим разом на хорватiв

– результат невiдомий, але цей етнонiм в подальшому на

сторiнках лiтопису не згадується. В X столiттi маємо лише

двi короткi звiстки про бойовi дiї навколо тих самих Чер-



214

h t t p : / / w w w . j i - m a g a z i n e . l v i v . u a  h t t p : / / w w w . j i - m a g a z i n e . l v i v . u a

далi – звiсно, у специфiчних формах. Ба бiльше: Мико-
ла Рябчук не побоявся назватися «лiберальним нацiо-
налiстом», хоча на демократичному Заходi у бiльшос-
ти науковцiв слово «нацiоналiст» викликає почуття оги-
ди й асоцiюється з шестиголовою вогнедишною почва-
рою.

А от креоли... Вони мусять поставити пам’ятник Ряб-
чуковi. Прижиттєвий. Вiд вдячних олiгархiв та iнших уп-
ливових добродiїв. І поставлять. Якщо – подивившися
суто прагматично-державницьким поглядом – не ви-
рiшать заощадити кошти.

Хоча...
Якщо чесно, Рябчук тут нi при чому. Все це про крео-

лiв нафантазував Грабовський, читаючи книжки Рябчу-
ка. Аби довести авторовi, що той мiг збiльшити обсяг
своєї друкованої продукцiї щонайменше на одну (тре-
тю!) монографiчну розвiдку. Якщо, звiсно, використає
люб’язно подарованi йому сюжети. У промiжку мiж
спогляданням iз вiкна процесу будiвництва прижиттє-
вого пам’ятника i велемудрими розмовами за фiлiжан-
кою кави з обраними українськими та креольськими iн-
телектуалами.

* М.Рябчук. Вiд Малоросiї до України: Парадокси запiзнiло-
го нацiєтворення. К., Критика, 2000. – 303 с.
М.Рябчук. Дилеми українського Фауста: громадянське сус-
пiльство i «розбудова держави». К., Критика, 2000. – 271 с.

венських городiв. І лише пiсля Любецького з’їзду 1097

року в галицьких удiлах на столи сiдають представники

Рюриковичiв. Ясно, що пiсля цiєї дати цi землi та їхнi князi

дедалi частiше фiгурують у київському лiтописаннi, яке

закiнчується майже трiумфальним життєписом Яросла-

ва Осьмомисла i дублюється фрагментами «Слова про

Ігорiв похiд». І нарештi ми пiдходимо до так званого

«Галицько-Волинського лiтопису». «Так званого» тому,

бо давно вiдомо, що його галицька частина в своїй осно-

вi – це лiтературний твiр – бiографiя Данила Романови-

ча, де датування зроблене пiзнiше i не завжди слушно, а

лише вiдтак включене до лiтописних iзводiв. Лiтопис

прийнято вважати 100%-им джерелом з iсторiї Галичи-

ни, але таке твердження є також не бiльш, нiж iсторич-

ним штампом, фальшивiсть якого чомусь досi не змогли

(чи не захотiли?) розгледiти дослiдники, незважаючи на

всю прозорiсть тенденцiйности.

Справа у тiм, що давно вiдомо: «Галицько-Волин-

ський лiтопис» написав у Холмi (тобто на Волинi) шану-

вальник (i талановитий!) Данила Романовича. Неупере-

дженому читачевi одразу впадуть у вiчi епiтети щодо га-

лицьких бояр: невiрнi, пiдступнi, проклятi галичани. І дiй-

сно, чого вони тiльки не витворяють: диктують свої умо-

ви князям, пiднiмають проти них повстання, «замикають-

ся» в мiстах, захоплюють солянi копальнi, запрошують

княжити то угрiв, то ляхiв, то iнших Рюриковичiв, а факт

повiшення двох Ігоревичiв (синiв Ярославни зi «Слова…»)

взагалi безпрецедентний випадок в iсторiї не лише Руси,

але й Европи. І все це їм сходить з рук! Може це зумовле-

но «толерантнiстю» Данила, котрий вiдчував свою неле-

гiтимнiсть у Галичинi, адже його батько захопив галиць-

кий стiл силою i був дiйсним «окупантом», знищивши

стiльки галицьких бояр, що до нас дiйшла його iсторична

фраза: «Не подусивши бджiл, меду не з’їси». Але така ж

поведiнка боярства простежується i щодо попередньої

легiтимної династiї Володаревичiв: згадаймо хоча б спа-

лення Настаськи – фаворитки Ярослава Осьмомисла або

вигнання його сина Володимира (принагiдно зауважимо,

що останнiй, як, на нашу думку, переконливо довiв Лео-

нiд Махновець, був автором «Слова»).

Єдина сила в iсторiї Руси, з якою можна порiвняти га-

лицьких бояр, було новгородське боярство. Але ми зна-

ємо, що незалежна поведiнка новгородцiв була легiтимi-

зована наданням їм «Руської Правди» Ярославом Муд-

рим взамiн на вiйськову та матерiальну пiдтримку в його

змаганнях за великокняжий стiл. Це означало, що вiн де-
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легував новгородському боярству одну з головних дер-

жавних княжих прерогатив – право суду, висловлюючись

сучасною термiнологiєю – надав Конституцiю. Чи не було

чогось подiбного в Галичинi?

Як писалося в лiтописi, «а ми на попереднє поверне-

мося». За чеськими джерелами прикарпатськi територiї

починаючи вiд Кракiвської землi аж до Бугу входили до

складу Великоморавської держави – одного з перших

слов’янських державних утворень. Таким чином, плем’я

хорватiв входило спершу до сфери впливiв майбутньої

Чеської держави (до речi, хорвати жили i в самiй Чехiї –

на схiд вiд Влтави). Можливо, що Перемишль був таким

же ж символом-форпостом чехiв-Пшемиславичiв у Гали-

чинi, як Володимир i Ярослав – символами кордонiв ек-

спансiї Києва на захiд Волинi. Це пояснює i заснування

єпископської катедри саме у Володимирi, а не в Пере-

мишлi, де вона iснувала, мабуть, вiд часiв Кирила i Мето-

дiя або їхнiх послiдовникiв – у кожному разi достеменно

вiдомо, що перше хрещення поляки прийняли саме вiд

чехiв. З часом впливи Чеської держави у Прикарпаттi

слабшали, а експансiя Києва на захiд зростала, що й приз-

вело до включення цих земель у державний конгломерат

Руси. Цiлком можливе припущення, що чеськi князi чи

королi надали галичанам якiсь певнi права або галичани

прийняли князiв-рюриковичiв на певних умовах, закрiп-

лених тогочасними юридичними документами. На це мо-

жуть вказувати присяги Казимира III в серединi XIV сто-

лiття при прийняттi влади над Галичиною не порушувати

її прав та звичаїв, що було продубльовано його послiдов-

ницею королевою Ядвiгою. Що це: тривiальна юридична

формула чи йшлося про якiсь важливi полiтичнi права?

Ще один цiкавий епiзод пов’язаний iз королем Вла-

диславом II Ягайлом, коли вiн перетворив православну

катедру у Перемишлi на костел i повикидав труни похо-

ваних там (кого?). Традицiйно це пов’язують iз ягайлiв-

ською ревнiстю неофiта виказати вiдданiсть католицтву.

Але чому саме в Перемишлi? Чому не в столичному Льво-

вi? Не в колишнiх столицях Галичi та Володимирi? Чи не

тому, що при храмi могли зберiгатися якiсь документи й

лiтописи або тексти наданих галичанам прав вiдчитува-

лися у виглядi графiтi на стiнах собору, а поховання на-

лежали намiсникам чи духiвництву, поставлених ще чесь-

кою владою, якi зберiгали у галичан згадку про їхнi авто-

номнi права щодо нових володарiв?..

Та повернемось у XIII столiття. Монгольська навала

стала трагедiєю для народiв Руси, але до певної мiри вона

конфедерація

ï¥·‡ ÌÂ ÏÓÊÂ ‰¥‡Ï‡ÌÚ ÒÚ‚ÓËÚËÒ¸
ì π‰ÌÓÒÚ¥ ÏÓ„ÛÚÌ¥È ‚ÒÂÔÓÌËÍÌ¥È,
ì ˜ËÒÚÓÚ¥ ÒflÈÎË‚¥È ÒÓÌˆÂÎËÍ¥È;
ì ÒÛ‚’flÁflı ÌÂ‚Ë‰ËÏËı ¥ÒÍËÚËÒ¸?

É¥ÌˆflÏ Ì‡Ó‰¥‚ Á‚¥‰ÛÒ¥Î¸ Á’fl‚ËÚËÒ¸
ÑËÍÚÛπ ÒÂˆÂ ‚ Ô‡‚ÓÚ¥ ÌÂÁÌËÍÌ¥È,
ã˛·Ó‚ ‰Ó ‚ÓÎ¥ ‰‡ÒÚ¸ Ò¥Ï’ª ‚ÂÎËÍ¥È
ì  ·‡Ú¸Í¥‚˘ËÌË ÒÛ„ÓÎÓÒÒfl ‚ÎËÚËÒ¸:

óË Ï¥„ ·Ë ıÚÓ ˆ˛ π‰Ì¥ÒÚ¸ ÓÁÎ‡‰Ì‡ÚË?
è‡ÌÓ‚Â, Ô¥ÁÌÓ! ˆÂ ‚ÊÂ ‰¥‡Ï‡ÌÚ,
üÍÓ„Ó ÌÂÏÓÊÎË‚Ó ÓÁÔËÎflÚË!

ô‡ÒÎË‚¥È ‰ÓÎ¥ Ì‡¯¥È ‚ËÔ‡‚ Ù‡ÌÚ,
∫ª πÒÚ‚‡ Ì¥flÍ ÌÂ ÓÁ‚’flÁ‡ÚË:
ñÂ ‚ÛÁÓÎ Ì‡ÈÏ¥ˆÌ¥¯ËÈ, ‡ ÌÂ ·‡ÌÚ.

èÂÂÍÎ‡‚ ß‚‡Ì ãÛ˜ÛÍ

ҐОТФРІДКЕЛЛЕР
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була вигiдна Рюриковичам. На вiдмiну вiд Европи, на Русi

не було княжого феодалiзму як такого, тобто юридично

володарем Руси був великий князь – всi решта були в

удiлах «на кормлiннi»: тобто в будь-який момент удiль-

ного князя могли «перекинути» на iнше княжiння, яке не

було спадковим. Саме цю спадковiсть, «вотчину», вибо-

рювали князi у взаємних чварах, одночасно прагнучи

посiсти i київський стiл. Татари ж надавали ярлики кня-

зям на пожиттєве володiння удiлом, з перспективою зро-

бити князювання спадковим. Данило вiдбув поїздку до

Орди i прийняв формальний васалiтет, легiтимуючи тим

свою владу над Галичиною в очах Схiдної потуги. В 1253

роцi вiн прийняв вiд папи корону короля Руси, i таким

чином його влада набуває легiтимних пiдстав для Захо-

ду. Саме цей перiод – середина XIII столiття – слiд вва-

жати часом остаточного формування Галицько-Волин-

ської держави та її юридичного визнання у захiдному та

схiдному свiтах. Додамо, що Данило активно втручався

в центральноевропейську полiтику: згадаймо, принаймнi

спробу посадити свого сина Романа на австрiйський прес-

тол чи вiйськову демонстрацiю у Центральну Европу з ме-

тою пiдтримки угорського короля в суперечках останньо-

го з германським iмператором. Показовим у цих подiях
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є не вони самi чи їх результати, а те, що вiдтодi i до 1944

року Галичина постiйно бере участь у загальноевропей-

ському iсторико-цивiлiзацiйному процесi.

Наступним вузловим моментом в iсторiї державности

Галичини є середина XIV столiття, коли цi землi поступо-

во переходять пiд владу польських королiв. Тут ми також

маємо справу iз пiзнiшими тенденцiйними трактуваннями

подiй, iз використанням пропагандистського прийому

проєкцiї сучасних понять на подiї минулого. Йдеться про

«загарбання», «окупацiю», Галичини Казимиром III. За то-

гочасними династичними поняттями польський король мав

на галицький стiл такi ж юридичнi права, як i його супер-

ник у боротьбi за княжу спадщину – Великий князь ли-

товський Любарт, але перемiг саме Казимир. Вiдомо, що

львiв’яни пiддалися йому пiсля того, як вiн зобов’язався

зберiгати їхнi права та звичаї. Руських феодалiв з їхнiх

земель вiн не зганяв, нових податкiв не запроваджував,

руське право залишив, релiгiйних утискiв не чинив, своїм

намiсником (старостою) призначив боярина Дмитра Деть-

ка (якому чомусь дехто з «iсторикiв» приписує провiд у

повстаннi проти короля). Ба бiльше, незважаючи на те,

що традицiйно в Польщi не було вiдомо ре¶iональних

монет, саме Казимир III починає карбувати особливу мо-

багатомовна нація
уривки з книги

«всього лиш слова? на захист малих мов»

І З О К А М А Р Т І Н

© I.Camartin, 1985
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ІЗО КАМАРТІН
БАГАТОМОВНА
НАЦІЯ

нету для Галичини, на якiй завжди був присутнiй лев –

герб цих земель. А карбування монети у середньовiччi –

право незалежного сюзерена, i окрема галицька монета

засвiдчувала перед навколишнiми володарями, що поль-

ський король засiдає на галицькому тронi, кажучи по-су-

часному, за сумiсництвом. Тому виставляти Казимира яки-

мось нелегiтимним «загарбником» i «окупантом» м’яко

кажучи iсторично некоректно, адже iноземний володар

на тронi якоїсь країни – у середньовiччi не дивина. Прик-

ладiв можна навести безлiч, починаючи з Рюриковичiв-

норманiв. Так, наприклад, нiхто в Чехiї не говорить про

окупацiю в перiоди, коли на чеському тронi сидiли Люк-

сембур¶и або Габсбур¶и. До речi, наступником Казимира

був Людовiк Угорський (Анжуйський). А ще суттєвiше те,

що в 1387 роцi королем Польщi став Володислав Ягай-

ло, i таким чином, якби навiть у вiйнi за галицьку спадщи-

ну перемiг Любарт, все одно наприкiнцi XIV столiття Гали-

чина увiйшла б до складу польсько-литовської держави.

З часiв Казимира i до кiнця Речi Посполитої (кiнець

XVIII столiття) польськi королi у своїй офiцiйнiй титулату-

рi мали «великого князя Руси» (Галицького).

Титул «короля Галичини i Лодомерiї» носили i австрiй-

ськi i австро-угорськi iмператори вiд 1772 до 1918 року,

а пiсля впровадження австро-угорської Конституцiї 1867

року було створено Галицький Сейм – парламент Гали-

чини (розташований був у сучасному головному корпусi

Львiвського нацiонального унiверситету).

Пiсля розпаду Австро-Угорщини в 1918 роцi Схiдна

Галичина мала всi шанси на одержання принаймнi нацiо-

нально-культурної автономiї, але авантюристичний «лис-

топадовий зрив» дав пiдстави полякам переконати учас-

никiв системи Версальських угод, що український рух в

Галичинi має плебейсько-бiльшовицький вiдтiнок, i без-

умовно включити її до складу унiтарної мiжвоєнної Дру-

гої Речi Посполитої.

Етапним для Галичини був i 1939 рiк, коли згiдно з

пактом Рiббентропа-Молотова цi землi увiйшли до скла-

ду Совєцького Союзу. Це ж пiдтвердили i Ялтинськi уго-

ди 1945 року.

Пiсля розпаду СССР в 1991 роцi питання Галичини не

пiднiмалося: в мiжнародних колах про неї чомусь вже за-

були (хоча саме посилаючись на денонсацiю пакту Рiб-

бентропа-Молотова одержали незалежнiсть прибалтiй-

ськi республiки), а всерединi «свiдомi» галасували про

те, що Україна чомусь «мусить бути єдиною i соборною».

Як миттєвий полiтичний маневр блимнула i згасла «Га-

«çÂ‡Á ÔÓÓÁÛÏ¥ÌÌfl ‚ ¥‰Ì¥È ÒÚÓÓÌ¥ Á ÔÓfl‰ÌËÏË Î˛‰¸-
ÏË, ˘Ó Ï‡˛Ú¸ Ú¥ Ê ÔÓ„Îfl‰Ë, ˘Ó È ÏË, Ì‡¯ÚÓ‚ıÛπÚ¸Òfl Ì‡
ÚÛ‰ÌÓ˘¥». ñÂ ÔÓÏ¥ÚË‚ ÌÂ ̄ ‚‡Èˆ‡Âˆ¸, ‡ ‚¥‰ÂÌÂˆ¸ ÄÎ¸ÙÂ‰
èÓÎ¸∂‡. Ç¥‰˜ÛÚË ̂ Â ‰ÓÔÓÏ¥„ ÈÓÏÛ ‰ÓÒ‚¥‰ ‚Ë„Ì‡ÌÌfl. Ä flÍ˘Ó
‚Ë‚‡ÚË ˆÂ Â˜ÂÌÌfl Á ÈÓ„Ó ¥ÒÚÓË˜ÌÓ„Ó ÍÓÌÚÂÍÒÚÛ ¥ ÔÓ˜Ë-
Ú‡ÚË ÈÓ„Ó flÍ ¥Î˛ÒÚ‡ˆ¥˛ ‰Ó ¯‚‡Èˆ‡Ò¸ÍËı ÔÓ‰¥È? íÛÚ ÚÂÊ
ÔÂÂ‚‡Ê‡˛Ú¸ Ó‰Ì‡ÍÓ‚¥ ÔÂÂÍÓÌ‡ÌÌfl, ÔËÌ‡ÈÏÌ¥ ÔÓÍË ‚ÓÌË
ÒÚÓÒÛ˛Ú¸Òfl Â˜¥ ÔËπÏÌÓª, ‡ Ò‡ÏÂ ÛÒ‚¥‰ÓÏÎÂÌÌfl ÒÂ·Â ̄ ‚‡È-
ˆ‡Ò¸ÍËÏ „ÓÏ‡‰flÌËÌÓÏ. ñ¥ ÔÂÂÍÓÌ‡ÌÌfl ‡Ê Ì¥flÍ ÌÂ Ó·ÏÂ-
ÊÛ˛Ú¸Òfl ÔÓÒ¥‰‡ÌÌflÏ Ô‡ÒÔÓÚ‡ ‚ ˜Â‚ÓÌ¥È Ô‡Î¥ÚÛˆ¥: ‚ÓÌË
ÓıÓÔÎ˛˛Ú¸ ¥ ÒÙÂÛ ¥‰Â‡Î¸ÌÓ„Ó. óË Á‡ıÓÚ¥‚ ·Ë ıÚÓÒ¸ ¥Á ̄ ‚‡È-
ˆ‡ˆ¥‚ ÔÂÂ‚‡ÚË ÂÍÒÔÂËÏÂÌÚ Á¥ ò‚‡Èˆ‡¥π˛ flÍ Ì‡ˆ¥π˛
ÓÒ¥· ¥ÁÌÓ„Ó Ó‰Û-ÔÎÂÏÂÌ¥? ç‡‚fl‰.

èÓÚÂ, Á‰‡πÚ¸Òfl, ÌÂ Ú‡ÍÂ ‚ÊÂ ̂ Â ÔÓÓÁÛÏ¥ÌÌfl È ·ÂÁÔÓ·-
ÎÂÏÌÂ. èËÍÏÂÚÌÓ ÎË¯Â, ˘Ó Ì‡ˆ¥ÓÌ‡Î¸Ì‡ ¥‰Âfl, ÌÂ Ó·ÚflÊÂ-
Ì‡ ÊÓ‰ÌËÏË ÍÓÌÙÎ¥ÍÚ‡ÏË, ÛÚËÏÛπÚ¸Òfl ‰Ó‚„ËÈ ˜‡Ò ¥ ·ÂÁ
Ô‡ÍÚËÍÓ‚‡ÌÓ„Ó ÔÓÓÁÛÏ¥ÌÌfl. ∫È ÌÂ ÏÓÊÛÚ¸ ÚÂÔÂ Á‡¯ÍÓ-
‰ËÚË Ì‡‚¥Ú¸ ∂ÛÌÚÓ‚Ì¥ ÌÂÔÓÓÁÛÏ¥ÌÌfl È ‚¥‰ÍËÚ¥ ÓÁ·¥ÊÌÓÒÚ¥.
Ä ÚË‚‡˛˜‡ ÓÒÚ‡ÌÌ¥ÏË ÓÍ‡ÏË ÓÁ‰‡ÚÓ‚‡ÌÓ-ÌÂ‚‰Ó‚ÓÎÂ-
Ì‡ ‰ËÒÍÛÒ¥fl: ˜Ë ÁÏÓ„Î‡ ‚ÓÌ‡ Á‡ÓÌËÚË ·Ó‰‡È ÒÛÏÌ¥‚ Û flÍÓÒ-
ÚË ̄ ‚‡Èˆ‡Ò¸ÍÓª ÏÓ‰ÂÎ¥? ÄÌ¥ÒÍ¥ÎÂ˜ÍË. ò‚‡Èˆ‡¥fl ̄ ‚‡Èˆ‡-
ˆ¥‚ ÓÔËÌËÎ‡Òfl ‚ÊÂ Ï‡ÈÊÂ ÔÓ ÚÓÈ ·¥Í ‰Ó·‡ ¥ ÁÎ‡, Ì‡‚¥Ú¸

flÍ˘Ó ÚÛÚ ÒÚ¥Î¸ÍË ‚Ò¸Ó„Ó ‚¥‰·Û‚‡πÚ¸Òfl ·ÂÁ ÔÓÓÁÛÏ¥ÌÌfl ¥
Ì‡‚¥Ú¸ ·ÂÁ Á„Ó‰Ë.

ßÒÌÛπ ·‡„‡ÚÓ ‰ÓÍ‡Á¥‚ ÚÓ„Ó, ˘Ó ÒÔ¥‚ÊËÚÚfl ¯‚‡Èˆ‡ˆ¥‚
‚¥‰·Û‚‡πÚ¸Òfl ·ÂÁ ÔÓ·ÎÂÏ ¥ Ú‡ÍËÏ ˜ËÌÓÏ ·ÂÁ Ô¥‰ÍÂÒÎÂÌÓª
ÒÔ¥Î¸ÌÓÒÚË. ã˛‰Ë ÒıÓ‰flÚ¸Òfl, ÍÓÎË ªÏ ˆÂ ÔÓÚ¥·ÌÓ, ˘Ó· ÔÓ-
Ú¥Ï, Á‡ ÁÏÓ„Ë, ÁÌÓ‚Û ‚Ú‡ÚËÚË Ó‰ÌÂ Ó‰ÌÓ„Ó Á ÔÓÎfl ÁÓÛ.
ÑÓ·¥ ÒÛÒ¥‰Ë – ˆÂ Ú¥, ‚¥‰ flÍËı ÌÂ ˜ÂÍ‡π¯ Ì¥˜Ó„Ó ÁÎÓ„Ó, ‡ÎÂ È
Ú¥, flÍ¥ ÌÂ ÏÛ˜‡Ú¸ ÚÂ·Â ‰Ó·ËÏ . íËıÓ ¥ ÌÂÔÓÏ¥ÚÌÓ ÊËÚË ÔÓ-
Û˜ ÌÂÁ¥‚ÌflÌÌÓ Í‡˘Â, Ì¥Ê ·ÛÚË „ÓÎÓÒÌÓ ¥ ·ÛıÎË‚Ó ‡-
ÁÓÏ, ÍÓÏÛ Ê ˆÂ ÌÂ‚¥‰ÓÏÓ! ì Ô‡„Ï‡ÚË˜ÌÓ ÁÓ¥πÌÚÓ‚‡ÌÓÏÛ
ÒÛÒ¥‰ÒÚ‚¥ Á‡‚Ê‰Ë ÒÔÓÒÚÂ¥„‡πÚ¸Òfl ·‡Í ‰ÛıÓ‚ÌÓÒÚË. á‰Ó-
Ó‚ËÈ „ÎÛÁ‰ ÒÔ¥Î¸ÌËı ·Û‰Ì¥‚ ÌÂ ‚¥‰ÔÓ‚¥‰‡π „ÎÛÁ‰Ó‚¥ ÌÂ‰¥Î¸-
ÌÓÏÛ, flÍËÈ ÒËÎÍÛπÚ¸Òfl ‚ËÈÚË Á‡ ÏÂÊ¥ ÔÓ‚ÒflÍ‰ÂÌÌÓ„Ó „ÎÛÁ-
‰Û. íÓÏÛ ÒÎ¥‰ ÌÂÏ‡ÎÓ Ì‡‰ÓÎÛÊÛ‚‡ÚË, ÔÓÍ‡˘Û‚‡ÚË ÚÂ, ˘Ó
Á‡ÎË¯ËÎÓÒ¸ Ô¥ÒÎfl ÚÓ„Ó, flÍ ÒÔÓÊËÎË ‚ÊÂ ‚Ò¥ ÒÔÓÌÚ‡ÌÌ¥ ÒÔ¥Î¸-
ÌÓÒÚË. éÚ‡Í ÓÁÏ‡¯ËÒÚÓ Ô¥‰ıÓ‰flÚ¸ ‰Ó Ù‡ÍÚË˜ÌÓ ÌÂÁÌ‡˜-
ÌÓª ÔÓ·ÎÂÏË.

óË ÏÓÊÂ ÚÂ, ˘Ó ‚¥‰ ÔÓ˜‡ÚÍÛ ÒÚ‡ÌÓ‚ËÎÓ ·Î‡„ÓÚ‚ÓÌÛ
ÔÓÚËÎÂÊÌ¥ÒÚ¸ Ï¥Ê Ì¥ÏÂˆ¸ÍÓ˛ ¥ Ù‡ÌˆÛÁ¸ÍÓ˛ ÏÓ‚‡ÏË, ‡Ô-
ÚÓÏ ÔÓ˜‡ÎÓ ‚ËÏ‡„‡ÚË ÌÂ ÎË¯Â ÒÚ‡ÎÓ„Ó ÁÓ·Ó‚’flÁ‡ÌÌfl Á‚‡-
Ê‡ÚË Ì‡ ‚Á‡πÏÌ¥ ¥ÌÚÂÂÒË, ‡ÎÂ È ÔÓÒËÎÂÌÓ„Ó ‰Ó„Îfl‰Û Á‡
„ÓÒÚËÏ ÍËÁÓ‚ËÏ ‚ËÔ‡‰ÍÓÏ? ë¸Ó„Ó‰Ì¥ ‚ ˆÂ ‚ÊÂ Ï‡ÈÊÂ
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лицька Асамблея», i розмови про автономiю перетвори-

лися на схоластично-iнтелектуальну гру…

Але прецедент, хоча i парадоксальний, все ж є – це

Кримська автономiя. Дiйсно, якi пiдстави її виникнення?

Етнiчнi? Але Крим з античних часiв був полiетнiчною те-

риторiєю. Історико-державнi? Але тодi, вiдтворюючи

Кримське ханство, треба до нього приєднати степи При-

азов’я вiд Днiпра аж поза Дон, а водночас вiддати все

узбережжя вiд Севастополя до Керчi Туреччинi. А якщо

врахувати, що Крим вже бiльше 200 рокiв входив до скла-

ду Росiї та СССР, то Галичина, яку остаточно вирвали з

Европи лише в 1944 роцi, має всi пiдстави для автономiї.

ВОЛОДИМИР
ЧЕРНОВ

АВТОНОМІЯ
ГАЛИЧИНИ –
ЕТЮД ІСТОРІЇ

ЛЕГІТИМНОСТИ

ÏÓÊÌ‡ ÔÓ‚¥ËÚË, ÓÒÓ·ÎË‚Ó Ì‡ÒÎÛı‡‚¯ËÒ¸ ÓÁÏÓ‚ ‰Ó‚ÍÓ-
Î‡. ïÓ˜‡ ÒÚ‡ÌÓ‚Ë˘Â, Ï‡·ÛÚ¸ – Ú‡ÍË, Í‡˘Â, Ì¥Ê ‡ÚÏÓÒÙÂ-
‡, ‚ flÍ¥È Ó·ÎflÚ¸Òfl ‚ËÒÌÓ‚ÍË ÔÓ ˆÂ ÒÚ‡ÌÓ‚Ë˘Â. é‰Ì‡Í
ÌÂ ÏÓÊÌ‡ ÔÓÒÚÓ ÍË‰‡ÚË Ì‡ ‚¥ÚÂ ÒÎÓ‚‡ ÔÓ ÔÓ„¥¯ÂÌÌfl
ÒÚÓÒÛÌÍ¥‚ Ï¥Ê Ì¥ÏÂˆ¸ÍÓ˛ ¥ Ù‡ÌˆÛÁ¸ÍÓ˛ ÏÓ‚‡ÏË. Ä‰ÊÂ ÚÛÚ
ÁÌÓ‚Û Ê Ú‡ÍË Ì‡‰ÚÓ ·‡„‡ÚÓ ÔÓÒÚ‡‚ÎÂÌÓ Ì‡ Í‡ÚÛ. ßÒÌÛπ ‰‚¥
ÏÓÊÎË‚ÓÒÚ¥: ‡·Ó ÒÚÓÒÛÌÍË Ï¥Ê ÏÓ‚ÌËÏË Â∂¥ÓÌ‡ÏË ÒÔ‡‚-
‰¥ ÒÚ‡ÎË ÒÎ‡·¯ËÏË ¥ ·ÂÁÎ‡‰Ì¥¯ËÏË, ‡·Ó Ê Ì‡Ò ÌÂ Á‡‰Ó‚ÓÎ¸-
Ìfl˛Ú¸ ·¥Î¸¯Â ¥ÒÌÛ˛˜¥ ÙÓÏË ÏÓ‚ÌÓ„Ó ÒÛÒ¥‰ÒÚ‚‡. óË È
ÒÔ‡‚‰¥ Ò¸Ó„Ó‰Ì¥ Ì‡Ò π‰Ì‡π ÏÂÌ¯Â, ˜Ë ÏË ÎË¯Â Ô‡„ÌÂÏÓ
Ï‡ÚË ·¥Î¸¯Â ÒÔ¥Î¸ÌÓ„Ó?

ßÒÌÛ˛Ú¸ Ò‚¥‰˜ÂÌÌfl Ó·Óı ÔÓÁËˆ¥È. ëÔÓ·ÛÈÏÓ ÓÁÔÓ˜‡-
ÚË Ì‡¯¥ ÓÁ‰ÛÏË flÍÌ‡È„ÎË·¯Â: ÍÓÊÌ‡ ·‡„‡ÚÓÏ‡Ì¥ÚÌ¥ÒÚ¸ Ï‡π
Ò‚Ó„Ó Á‡ÔÂÍÎÓ„Ó ‚ÓÓ„‡: ‡ˆ¥ÓÌ‡Î¥Á‡ˆ¥˛. ÄÎÂ Ê Ò‡ÏÂ ªÈ
ÒÛ˜‡ÒÌ¥ ÒÛÒÔ¥Î¸ÒÚ‚‡ Á‡‚‰fl˜Û˛Ú¸ Ò‚Óπ˛ Á‰‡ÚÌ¥ÒÚ˛ ÙÛÌÍˆ¥-
ÓÌÛ‚‡ÚË, ·‡ ·¥Î¸¯Â – Ò‚Óπ˛ ÒÔ¥Î¸Ì¥ÒÚ˛. á ˜‡ÒÛ å‡ÍÒ‡ ÇÂ-
·Â‡ ÏË ÁÌ‡πÏÓ, ˘Ó ‡ˆ¥ÓÌ‡Î¥Á‡ˆ¥fl π ÓÒÌÓ‚ÌÓ˛ ËÒÓ˛ Â‚-
ÓÔÂÈÒ¸ÍÓª ÍÛÎ Ú̧ÛË, ˘Ó ÔÓÒÚÛÔ ÌÂÏËÒÎËÏËÈ ·ÂÁ ÔÓÒÚ¥È-
ÌÓ„Ó ÔÓ¯ÛÍÛ Ì‡È‰¥π‚¥¯Ëı ¥ Ì‡ÈÏÂÌ¯ ‚ËÒÌ‡ÊÎË‚Ëı ¥¯ÂÌ¸.
èÓ‰Ó‚ÊÛ˛˜Ë ̂ ÂÈ Á‡ÒÌÓ‚ÓÍ, ÄÌÓÎ¸‰ ¢ÂÎÂÌ (1957,92) ÔË-
Ò‡‚, ̆ Ó ÚÂÔÂ ÓÒÌÓ‚ÌËÏ Á‡‚‰‡ÌÌflÏ Î˛‰ÒÚ‚‡ ÒÚ‡ÎÓ – ‚Ëfl‚Ë-
ÚË «‚ flÍËı „‡ÎÛÁflı Á‡„‡ÎÓÏ ‚ÓÌÓ ÏÓÊÂ ‰ÓÔÛÒÚËÚË ̂ ˛ ‡ˆ¥Ó-

Ì‡Î¥Á‡ˆ¥˛, ‡ ‰Â – Ì¥». äÓÎË Ò¸Ó„Ó‰Ì¥ ÏË ‰¥ÁÌ‡πÏÓÒfl, ˘Ó Ù‡-
ı¥‚ˆ¥ Á ãÓÁ‡ÌÌË ¥ ñ˛¥ı‡ ÒÔ¥ÎÍÛ˛Ú¸Òfl Ï¥Ê ÒÓ·Ó˛ ‚ÊÂ ÌÂ
Ù‡ÌˆÛÁ¸ÍÓ˛ ˜Ë Ì¥ÏÂˆ¸ÍÓ˛, ‡ ‡Ì„Î¥ÈÒ¸ÍÓ˛, ÚÓ ·‡˜ËÏÓ, ˘Ó
‡ˆ¥ÓÌ‡Î¥Á‡ˆ¥fl ‰¥π È Ú‡Ï, ‰Â Ï‡·ÛÚ¸ ‰ÛÊÂ ‚‡ÊÍÓ ·Û‰Â ÁÌ‡È-
ÚË ¥ÌÒÚ‡Ìˆ¥ª, flÍ¥ ÏÓ„ÎË · ÔÓÍÎ‡ÒÚË ªÈ Í‡È. èÓÒÚ¥ ¥¯ÂÌÌfl
ÍÓËÒÌ¥ ÌÂ ÎË¯Â Ú‡Ï, ‰Â ‚ÓÌË ÒÎÛÊ‡Ú¸ Ï‡ÍÒËÏ‡Î¸ÌÓÏÛ ÔË-
·ÛÚÍÓ‚¥, ‡ÎÂ È Ú‡Ï, ‰Â ‚ÓÌË ÒÔËfl˛Ú¸ ÒÔÓÍÓ˛ È ‚Ë„Ó‰¥.

èËÚ‡ÌÌfl, «‰Â ÏË Ï‡πÏÓ Ì‡Ï¥ ‰ÓÁ‚ÓÎËÚË ‡ˆ¥ÓÌ‡Î¥Á‡-
ˆ¥˛, ‡ ‰Â Ì¥», ÌÂ ÁÌ¥Ï‡πÚ¸Òfl ÁÂ¯ÚÓ˛ ÚËÏ, ˘Ó ‚ ‰ÂflÍËı ‰¥-
ÎflÌÍ‡ı ÏË Ì¥˜Ó„Ó ÌÂ ‚ ÁÏÓÁ¥ ‚Ë¥¯Û‚‡ÚË. ÇÒÂ ˘Â ¥ÒÌÛ˛Ú¸
Ú‡Í¥ ÒÙÂË ÊËÚÚfl, ‰Â ÔÓÒÚÂ, ÎÂ„¯Â ¥¯ÂÌÌfl ÌÂ ÍÓÌ˜Â π
Í‡˘ËÏ. ß ÚÛÚ Ì‡Ï Ì‡ ‰ÓÔÓÏÓ„Û ÔËıÓ‰ËÚ¸ ¥Ì‰Ë‚¥‰Û‡Î¸ÌÓ-
ÔÒËıÓÎÓ„¥˜ÌËÈ Á‡ÍÓÌ, Á„¥‰ÌÓ Á flÍËÏ ¥‚ÂÌ¸ ‚‰Ó‚ÓÎÂÌÌfl ‚ËÁ-
Ì‡˜‡πÚ¸Òfl Ó·Òfl„ÓÏ ÚÛ‰ÌÓ˘¥‚, flÍ¥ ÒÎ¥‰ ÔÂÂ·ÓÓÚË. Ä‰ÊÂ
Á‰‡‚Ì‡ ·‡„‡ÚÓ Î˛‰ÂÈ ÌÂ ıÓ˜ÛÚ¸ Ì‡‰ÚÓ ÌÂÔÓÏ¥ÚÌÓ ¥ Ì‡‰ÚÓ
‰Â¯Â‚ËÏ ÍÓ¯ÚÓÏ ÔflÏÛ‚‡ÚË ÊËÚÚflÏ. ∏ ̆ Â Ú‡Í¥, flÍ¥ ·¥Î¸¯Â
ÒÔÓ‰¥‚‡Ì¸ ÔÓÍÎ‡‰‡˛Ú¸ Ì‡ Ó·ı¥‰Ì¥ ̄ ÎflıË, ‡Ì¥Ê Ì‡ ÍÓÓÚÍ¥. Ä
ı¥·‡ ÌÂ ÏÓ„ÎÓ · ˆÂ ÒÔ‡‚‰ÊÛ‚‡ÚËÒfl ¥ ‚ ÏÓ‚ÌÓÏÛ ÒÔ¥ÎÍÛ‚‡Ì-
Ì¥? ÅÓ Ê ÁÓÁÛÏ¥ÚË, ˘Ó Í‡ÊÂ ¥Ì¯ËÈ, ˆÂ, ıÓ˜ ¥ Ó·Ó‚’flÁÍÓ‚‡,
‡ÎÂ ‚ÒÂ Ê ÌÂ π‰ËÌ‡ ÏÂÚ‡ ÏÓ‚ÌÓª ÍÓÏÛÌ¥Í‡ˆ¥ª. ï¥·‡ ÌÂ ‚¥‰˜Û-
‚‡π ÍÓÊÂÌ, ıÚÓ ‚ÔÂ¯Â ÔÓÚ‡ÔÎflπ Ì‡ ˜ÛÊÛ ÏÓ‚ÌÛ ÚÂËÚÓ-
¥˛, ˘Ó ÏÓ‚Ë Ï‡˛Ú¸ ‚Î‡‰Û ÔÂÂÌÓÒËÚË Ì‡Ò ‚ ¥Ì¯Â ÔÓÒÚÓ-



219

h t t p : / / w w w . j i - m a g a z i n e . l v i v . u a  h t t p : / / w w w . j i - m a g a z i n e . l v i v . u a

галицький подзвін

золотого рубля?

Ó‚Â ¥ ˜‡ÒÓ‚Â ÓÚÓ˜ÂÌÌfl? ÅÓ Ê ‰Ë‚Ó‚ËÊÌËÏ Û ·‡„‡ÚÓÏÓ‚-
ÌÓÒÚË π ÌÂ ÚÂ, ̆ Ó ÍÓÊÌÓ˛ ÏÓ‚Ó˛ ÏÓÊÌ‡ ‚ËÒÎÓ‚ËÚË ÚÂ Ò‡ÏÂ,
‡ Ì‡‚Ô‡ÍË: ˘Ó ÏÓÊÌ‡ Á‡ÒÚÓÒÛ‚‡ÚË ÒÚ¥Î¸ÍË ¥ÁÌÓÏ‡Ì¥ÚÌËı
ÙÓÏ ‚ËÒÎÓ‚Û ‰Îfl Ó‰Ì¥πª ‰¥ÈÒÌÓÒÚË. ÑÓ Ì‡È‚‡Ú¥ÒÌ¥¯Ëı ¥
Á‡ıÓÔÎË‚Ëı Ï‡Ì‰¥‚ÓÍ ÒÂÂ‰ ‰ÓÒÚÛÔÌËı Ì‡Ï ‚ÒÂ ˘Â Ì‡ÎÂ-
ÊËÚ¸ Ì‡·ÎËÊÂÌÌfl ‰Ó ÌÓ‚Óª ÏÓ‚Ë ‚ Ù‡ıÓ‚ÓÏÛ ÒÛÔÓ‚Ó‰¥.
çÂ Á‡ÔÂÂ˜Û˛˜Ë ‚Ò¥ı ÚËı Ó˜Â‚Ë‰ÌËı ÔÂÂ‚‡„, flÍ¥ ÏÓÊÂ Ï‡ÚË
π‰ËÌ‡ ÏÓ‚‡ ‰Îfl ¯‚Ë‰ÍÓ„Ó Ó·Ï¥ÌÛ ¥ÌÙÓÏ‡ˆ¥π˛, Á‡Û‚‡ÊË-
ÏÓ ‚ÒÂ Ê, ˘Ó ÔËÌˆËÔ ‡ˆ¥ÓÌ‡Î¥Á‡ˆ¥ª ‚ ˆ¸ÓÏÛ ‚ËÔ‡‰ÍÛ Ú‡ÍË
ÌÂ ÔÂÂÍÓÌÛπ. Ä‰ÊÂ Î˛‰Ë Ô‡„ÌÛÚ¸ ÌÂ Ú¥Î¸ÍË ÒÔÓ˘Û‚‡ÚË
ÁÌ‡ÌÌfl, ‡ È ÓÁ¯Ë˛‚‡ÚË ¥ Á·‡„‡˜Û‚‡ÚË ÈÓ„Ó. éÒÍ¥Î¸ÍË ‚
ÏÓ‚Û ‚ÔËÒ‡Ì¥ ¥ÒÚÓ¥fl ¥ ÒÔÓÒ¥· ÊËÚÚfl ªª ÌÓÒ¥ª‚, ÚÓ ÔÂÒÔÂÍÚË-
‚‡ ÔÓÚ‡ÔÎflÚË Û ‚ËÔ‡‰ÍÛ ÍÓÊÌÓª ÌÓ‚Óª ÏÓ‚Ë ‚ ÌÂÁ‚¥‰‡ÌÂ -
Ó˜Â‚Ë‰Ì‡. íÓ·ÚÓ Ú‡Ï, ‰Â Ì‡ÒÎ¥‰ÍÓÏ ÔÓÒÚÓ„Ó ¥¯ÂÌÌfl ·Û‰Â
Á‡Ì‡‰ÚÓ ·‡„‡ÚÓ ÌÂ‰ÓÎ¥Í¥‚, Á‡ÎË¯‡Ú¸Òfl, Ï‡·ÛÚ¸-Ú‡ÍË, ÔË
‚‡Ê˜ÓÏÛ ¥¯ÂÌÌ¥. ß ̂ Â ÚÂÊ Ì‡ÎÂÊËÚ¸ ‰Ó Ô‡‚ËÎ Ò‚¥ÚÛ, flÍËÈ
ÓÔÂÛπ Á‡ÍÓÌÓÏ ‡ˆ¥ÓÌ‡Î¥Á‡ˆ¥ª.

***
áÂ¯ÚÓ˛ ÍÓÊÌ‡ Î˛‰ËÌ‡ ÁÓÍÂÏ‡ Ï‡π ·ÛÚË ÍÓÎË-ÌÂ·Û‰¸

‚ ÁÏÓÁ¥ ÔÂÂÍÓÌ‡ÚË ÒÂ·Â Û ÔÂÂ‚‡„‡ı ÁÓÒÚ‡˛˜Óª ·‡„‡ÚÓ-
ÏÓ‚ÌÓÒÚË: ÎË¯Â ÚÓ‰¥ ·‡„‡ÚÓÏÓ‚Ì¥ÒÚ¸ ÒÚ‡ÌÂ ˆ¥ÌÌ¥ÒÚ˛, flÍÛ

ÏÓÊÌ‡ ·Û‰Â ‰‡ÎÂÍÓÒflÊÌÓ Á‡ıË˘‡ÚË Ì‡ ‰ÂÊ‡‚ÌÓ-ÔÓÎ¥ÚË˜-
ÌÓÏÛ ¥‚Ì¥. Ç Ì‡¯ ˜‡Ò ·‡„‡ÚÓÏÓ‚Ì¥ÒÚ¸ Û ò‚‡Èˆ‡¥ª Ì‡ÎÂ-
ÊËÚ¸ ‰Ó ‰Ó·Ó„Ó ÚÓÌÛ Ì‡ˆ¥ª. ÇÎ‡ÒÚË‚Ó, ˆ¥ÎÍÓÏ ÌÂ ÔÓÚ¥·ÌÓ
‰ÓÍÎ‡‰ÌÓ ÔÂÂ˜ËÒÎ˛‚‡ÚË ªª ÔËÌ‡‰Ë. á‡‚Ê‰Ë ¥ÒÌÛ‚‡Î‡
‰ÓÒËÚ¸ ÁÌ‡˜Ì‡ ˜‡ÒÚËÌ‡ Ì‡ÒÂÎÂÌÌfl, ‰Îfl flÍÓ„Ó ÔÂÂ‚‡„‡ „Ó-
‚ÓËÚË ÔËÌ‡ÈÏÂÌ¯Â Ì¥ÏÂˆ¸ÍÓ˛ ¥ Ù‡ÌˆÛÁ¸ÍÓ˛ ÏÓ‚‡ÏË
ÓÁÌ‡˜‡Î‡ ÌÂ ÎË¯Â ÍÛÎ Ú̧ÛÌÂ Ì‡‰·‡ÌÌfl, ‡ÎÂ È ÌÂÒÎ‡ ÔÂ‚Ì¥
‚Ë„Ó‰Ë ‚ Ô‡ÍÚË˜ÌÓÏÛ ÊËÚÚ¥. ß ÌÂÁÓÁÛÏ¥ÎÓ, ̃ ÓÏÛ · Ò¸Ó„Ó‰-
Ì¥ ÒËÚÛ‡ˆ¥fl Ï‡Î‡ ÁÏ¥ÌËÚËÒfl, Ì‡‚¥Ú¸ flÍ˘Ó ‡Ì„Î¥ÈÒ¸Í‡ ÏÓ‚‡
ÒÔ‡‚‰¥ ÒÚ‡Î‡ ‰Îfl ̄ ‚‡Èˆ‡ˆ¥‚ Ì‡È‚‡ÊÎË‚¥¯Ó˛ ‰Û„Ó˛ ¥ÌÓ-
ÁÂÏÌÓ˛ ÏÓ‚Ó˛. òÍ¥Î¸Ì‡ ÒËÒÚÂÏ‡ È ‰‡Î¥ Ó·ËÚ¸ Ì‡„ÓÎÓÒ, ‚
ÔÂ¯Û ˜Â„Û, Ì‡ ÓÒÌÓ‚Ì¥ ÏÓ‚Ë ò‚‡Èˆ‡¥ª, ÔËÌ‡ÈÏÌ¥ Û Á‡-
„‡Î¸ÌÓÓÒ‚¥ÚÌ¥ı ̄ ÍÓÎ‡ı Ô¥‰‚Ë˘ÂÌÓ„Ó ÚËÔÛ. Ä ÚÓÏÛ ‰Â˘Ó ‰Ë‚-
ÌËÏ π Ú‚Â‰ÊÂÌÌfl, Ì¥·ËÚÓ ÒÔ‡‚‡ ‚Ë‚˜ÂÌÌfl ‰Û„Óª ˜Ë Ì‡-
‚¥Ú¸ ÚÂÚ¸Óª ÏÓ‚Ë Á‡ ˆÂÈ ˜‡Ò Û ò‚‡Èˆ‡¥ª ‰Â˘Ó ÔÓ„¥¯Ë-
Î‡Ò¸. ÑÓ ÚÓ„Ó Ê ÍÓÎË ‚‡ıÛ‚‡ÚË, ̆ Ó ÏÂÚÓ‰Ë ‚Ë‚˜ÂÌÌfl ÏÓ‚Ë
Ó¥πÌÚÛ˛Ú¸Òfl Ò¸Ó„Ó‰Ì¥ Ì‡·‡„‡ÚÓ ·¥Î¸¯Â Ì‡ ÍÓÌÍÂÚÌ¥ ÏÓ‚-
ÎÂÌÌπ‚¥ ÒËÚÛ‡ˆ¥ª, ‡Ì¥Ê Ì‡ ÏÂÚÛ Á‡‚˜ËÚË Ï‡ÍÒËÏ‡Î¸ÌÛ Í¥Î¸-
Í¥ÒÚ¸ ÒÎ¥‚ ¥ „‡Ï‡ÚËÍË. ÑÓ ̂ ¸Ó„Ó ‰Ó‰‡πÚ¸Òfl ̆ Â È ÚÂ, ̆ Ó ÔÓ‚-
Ò˛‰Ë Û ò‚‡Èˆ‡¥ª π ÏÓÊÎË‚¥ÒÚ¸ ÔÂÂ„Îfl‰‡ÚË ÚÂÎÂ‚¥Á¥ÈÌ¥
ÔÓ„‡ÏË Ú¸Óı ÏÓ‚ÌËı Â∂¥ÓÌ¥‚, flÍ¥ Ï‡˛Ú¸ ‚Î‡ÒÌ¥ ÚÂÎÂÍ‡-
Ì‡ÎË. üÍ ·Ë Ú‡Ï ÌÂ ·ÛÎÓ, ‡ ˆÂ ‚Â‰Â ‰Ó ¥ÏÓ‚¥ÌËı ÔÓÒÚ¥ÈÌËı

ІЗО КАМАРТІН
БАГАТОМОВНА
НАЦІЯ

© Ä.äË˜¥‚, 2001

А Н Д Р І Й К И Р Ч І В



220

h t t p : / / w w w . j i - m a g a z i n e . l v i v . u a  h t t p : / / w w w . j i - m a g a z i n e . l v i v . u a

АНДРІЙ КИРЧІВ
ГАЛИЦЬКИЙ

ПОДЗВІН
ЗОЛОТОГО

РУБЛЯ?

«За зраду дiждетесь сухої гiлляки, – рублi не поможут
царевi», – наспiвав якось менi дiдок у глухому закутку
на Тернопiллi, на самiсiнькiй межi колишньої Галичини,
показуючи на завалений по вiкна снiгом перехнябле-
ний Народний дiм москвофiлiв, один iз двох iснуючих у
селi, де всього двадцять-кiлька хат. Не знаю, чому так
запав у пам’ять той наспiв – можливо, текст i мелодiя
вказували на явно не локальне походження, на профе-
сiйну авторську руку якогось i досi невiдомого галиць-
кого освiченого радикала – зi Львова, Станiславова...
Зрештою, локалiзацiя авторства має принципове зна-
чення лише в одному: проблема явно мала (має?) по-
ширення на значно бiльшу територiю, нiж безглуздо
обдарований двома Народними домами напiвхутiр.

А згадалося про ту дивну i давню зимову зустрiч те-
пер, пiд впливом настирливого медiального тиску, яким
супроводжується промоцiя т.зв. «галицького сепара-
тизму» (у рiзних варiантах плутаний з федералiзмом,
ре¶iоналiзмом, автономiзмом i т.п.). Не знаю, як вигля-
дає ситуацiя в «цитаделi станiславського феномена»
чи у «цiсарсько-королiвських Чернiвцях», але й львiв-

ського iнформацiйного ре¶iоналiзму вистачає для усвi-
домлення: явище є, воно має свої засади, пiдстави i (що
найважливiше!) ¶рунт для iснування i поширення. Спра-
ва має неабиякий ефект: стало навiть модно називати
себе «сепаратистом» серед богемного, ба навiть влад-
ного бомонду. Це – як гарна, барвиста, чи коштовна
забавка або ж оздоба до соцiального чи й полiтичного
становища її носiя. Таке собi буквальне розумiння «вi-
докремлености», «iншости», яке небавом, але впевне-
но переростає в облудне почуття «вищости», асоцiйо-
ване з (псевдо-)«европейськiстю». Промотори iдеї без-
помилково грають на улюбленiй екстазогеннiй струнi га-
личан – асоцiативному рядi того, що iнодi помилково
називають «носталь¶iєю за минулим» (слiд пригадати,
що носталь¶iя визначається винятково як патологiчна
туга за втраченою батькiвщиною). Зi стриху витягують-
ся запилюженi, засидженi мухами портрети «найяснi-
шого Цiсаря», з шафок численних бiблiотек дiаспорної
лiтератури – писанi на емi¶рацiї мемуари галицьких дос-
тойникiв про те, як було добре «за небiжки Австрiї» їз-
дити до стольного Вiдня i як (вже пiзнiшi свiдки-емi¶ран-
ти описують це з особливою любов’ю) «омоскаленi схiд-
няки», прийшовши на цi терени, геть-чисто все пере-

ÚÓ˜ÓÍ ÔÂÂÚËÌÛ Á ¥Ì¯ËÏË ÏÓ‚‡ÏË. ßÌ¯¥, ˘ÓÈÌÓ ÓÁÔÓ˜‡Ú¥
ÒÔÓ·Ë ‚Á‡πÏÌËı ÍÓÌÚ‡ÍÚ¥‚ Ï¥Ê ÏÓ‚ÌËÏË „ÛÔ‡ÏË – ÔËÏ¥-
ÓÏ Û˜Ì¥‚Ò¸ÍËÈ ¥ ÒÚÛ‰ÂÌÚÒ¸ÍËÈ Ó·Ï¥Ì – ÚÂÊ ÒÔËfl˛Ú¸ ÔÓÁ-
·‡‚ÎÂÌÌ˛ Â‚ÂÌÚÛ‡Î¸ÌÓ„Ó ÒÚ‡ıÛ ‰ÓÚËÍ‡ÌÌfl. ì ÁÏÂÌ¯ÂÌÌ¥
ÔË‚‡·ÎË‚ÓÒÚË Ú‡Í Á‚‡ÌÓ„Ó «ÓÍÛ Ù‡ÌˆÛÁ¸ÍÓª ò‚‡Èˆ‡-
¥ª» ‚ËÌÌ‡ ÁÂ¯ÚÓ˛ ÌÂ ÒÚ¥Î¸ÍË ÏÓ‚Ì‡ Î¥Ì¸, flÍ ÁÏ¥ÌÂÌ¥ ÒÓˆ¥-
‡Î¸Ì¥ ÔÓÚÂ·Ë ÏÓÎÓ‰¥. Ä‰ÊÂ ÛÒ¥ ÚË ‚ÂÎËÍ¥ ÏÓ‚Ë ò‚‡Èˆ‡-
¥ª ÌÂ ‚Ú‡ÚËÎË, flÍ ‚¥‰ÓÏÓ, Á‡ ÓÒÚ‡ÌÌ¥ı Ô’flÚ‰ÂÒflÚ ÓÍ¥‚ Ò‚Ó„Ó
ÔÂÒÚËÊÛ. ï¥·‡ ˘Ó ÚÂ·‡ ·ÛÎÓ ÁÏËËÚËÒfl Á Ù‡ÍÚÓÏ, ˘Ó
‰Îfl ·¥Î¸¯ÓÒÚË Î˛‰ÂÈ Á‡ı¥‰ÌÓ„Ó Ò‚¥ÚÛ ‡Ì„ÎÓ-‡ÏÂËÍ‡ÌÒ¸Í¥
Â‡Î¥ª π ÒÍÎ‡‰Ó‚Ó˛ ˜‡ÒÚËÌÓ˛ ÒÛ˜‡ÒÌÓ„Ó ÒÔÓÒÓ·Û ÊËÚÚfl.
éÚÓÊ, ‰ÓÂ˜ÌËÏË π ÒÛÏÌ¥‚Ë, ̃ Ë È ÒÔ‡‚‰¥ ÔÂÂÒ¥˜ÌËÈ ̄ ‚‡È-
ˆ‡Âˆ¸ π Ò¸Ó„Ó‰Ì¥ ÏÂÌ¯ ·‡„‡ÚÓÏÓ‚ÌËÏ, Ì¥Ê ‡Ì¥¯Â, ¥ ˜Ë
‰¥ÈÒÌÓ ÈÓÏÛ Á‡‡Á ¥‰¯Â Ú‡ÔÎflπÚ¸Òfl Ì‡„Ó‰‡ Á‡ÒÚÓÒÓ‚Û-
‚‡ÚË Ò‚Óª ÏÓ‚Ì¥ ÁÌ‡ÌÌfl. é˜Â‚Ë‰ÌÓ ÔËÚ‡ÌÌfl Ï‡ÎÓ · ÒÚÓflÚË
Ú‡Í: ˜Ë ‚¥‰ÔÓ‚¥‰‡˛Ú¸ Ò¸Ó„Ó‰Ì¥¯Ì¥Ï Ï¥Ì¥Ï‡Î¸ÌËÏ ‚ËÏÓ„‡Ï
ÏÓ‚ÌÓª ¥ÌÚÂ‡ÍÚË‚ÌÓÒÚË Ú‡‰Ëˆ¥ÈÌ¥ ÙÓÏË ¯‚‡Èˆ‡Ò¸ÍÓª
·‡„‡ÚÓÏÓ‚ÌÓÒÚË ‚Á‡„‡Î¥? åÓÊÎË‚Ó, Ú‡‰Ëˆ¥ÈÌ¥ ÁÌ‡ÌÌfl ÍÓÊ-
ÌÓª Á ¥ÌÓÁÂÏÌËı ÏÓ‚ ‚ÊÂ ·¥Î¸¯Â ÌÂ ‚¥‰ÔÓ‚¥‰‡˛Ú¸ ÚÓÏÛ ÒÚ‡Ì-
‰‡ÚÛ, flÍËÈ Ì‡ Ò¸Ó„Ó‰Ì¥ ‚‚‡Ê‡πÚ¸Òfl ÌÂÓ·ı¥‰ÌËÏ ‰Îfl ‰Ó·-
Ó‚¥Î¸ÌËı ÍÓÌÚ‡ÍÚ¥‚. ∏, Ì‡ÔÂ‚ÌÓ, ‚ËÔ‡‰ÍË, ÍÓÎË ÒÓÓÏ ‚ÊÂ
ÌÂ ‰ÓÁ‚ÓÎflπ Í‡Î¥˜ËÚË ÏÓ‚Û ÒÂÂ‰ ‚Î‡ÒÌËı ÒÔ¥‚‚¥Ú˜ËÁÌËÍ¥‚.

ëÎ¥‰ ·ÛÎÓ · flÍÓÒ¸ ‰ÂÚ‡Î¸Ì¥¯Â ÓÁ„ÎflÌÛÚË ÔËÚ‡ÌÌfl, ̆ Ó ‚Î‡Ò-
ÚË‚Ó ÔÓ„¥¯ËÎÓÒfl: ‚Î‡ÒÌÂ ÁÌ‡ÌÌfl ÏÓ‚Ë, ‡ ˜Ë ‡‰¯Â ÔÒËıÓ-
ÎÓ„¥˜Ì¥ ÔÂÂ‰ÛÏÓ‚Ë ‚ÊË‚‡ÌÌfl ÏÓ‚Ë.

Å‡„‡ÚÓÏÓ‚Ì¥ÒÚ¸ – Ï¥ÌÎË‚ËÈ ÒÚ‡Ì, ˆÂ ‚¥‰ÓÏÓ ‚Ò¥Ï, ıÚÓ
ÍÓËÒÚÛπÚ¸Òfl Ú¥π˛ ˜Ë ¥Ì¯Ó˛ ÏÓ‚Ó˛ ÎË¯Â ÔËÌ‡„¥‰ÌÓ. ñÂÈ
ÒÚ‡Ì ÊË‚ËÚ¸Òfl ÌÂ ‚Î‡ÒÌËÏË ÒËÎ‡ÏË, ‡ ÎË¯Â Á‡‚‰flÍË ÌÂÔÓ-
ıËÚÌ¥È ‚ÓÎ¥ Ûı‡ÚËÒfl ÔÓÚË ÔËÓ‰ÌÓ„Ó ÔÂÂ·¥„Û Â˜ÂÈ. íÓ
Ê flÍ˘Ó flÍ‡Ò¸ Ì‡ˆ¥fl ‚ËÁÌ‡π Ú‡ÍËÈ ÌÂÒÚ‡·¥Î¸ÌËÈ ÒÚ‡Ì ÔËÚ‡-
Ï‡ÌÌËÏ ÒÓ·¥, ÚÓ ÌÂÏËÌÛ˜Â ÁÏÛ¯ÂÌ‡ ·Û‰Â Á‰¥ÈÒÌ˛‚‡ÚË ÒÍÎ‡‰-
Ì¥¯Â ¥¯ÂÌÌfl Ì‡ ÔÓÚË‚‡„Û ÔÓÒÚ¥¯ÓÏÛ. ñÂ ‚ ÊÓ‰ÌÓÏÛ ‚Ë-
Ô‡‰ÍÛ ÌÂ π ·ÂÁ„ÎÛÁ‰Ó˛ Á‡Ú¥π˛, ÓÒÓ·ÎË‚Ó ÍÓÎË ‚‡ıÛ‚‡ÚË,
˘Ó ÍÓÊÌËÈ ÍÛÎ Ú̧ÛÌËÈ Á‰Ó·ÛÚÓÍ π ‚Â¯Ú¥-Â¯Ú ‚Ë·ÓÓÏ
ÒÍÎ‡‰Ì¥¯Óª Á-ÔÓÏ¥Ê ¥ÒÌÛ˛˜Ëı ÏÓÊÎË‚ÓÒÚÂÈ. ë‚¥‰ÓÏÂ Á·Â-
ÂÊÂÌÌfl Ú‡ÍÓ„Ó Ó‰Û ÌÂÒÚ‡·¥Î¸ÌËı ÍÛÎ Ú̧ÛÌËı ÒÚ‡Ì¥‚ „Ó-
Ï‡‰Ó˛, ‡ „ÓÎÓ‚ÌÓ ‰ÂÊ‡‚Ó˛, π ÔÂ¯Ófl‰ÌËÏ ˆË‚¥Î¥Á‡ˆ¥È-
ÌËÏ Á‡‚‰‡ÌÌflÏ. ÅÓ Ê ¥ Û ò‚‡Èˆ‡¥ª ·‡„‡ÚÓÏÓ‚Ì¥ÒÚ¸ ÌÂ ÚÓÏÛ
π ‚‡Ú¥ÒÚ˛, ˘Ó Á ÌÂ˛ ÔÓ‚’flÁÛ˛Ú¸ Ô¥πÚÂÚ Á·ÂÂÊÂÌÌfl ‰‡‚-
Ì¸Ó„Ó ¥ÒÚÓË˜ÌÓ„Ó ÒÚ‡ÌÛ, ‡ ÚÓÏÛ, ˘Ó ˆÂ ÒÍÎ‡‰ÌÂ ¥¯ÂÌÌfl
Ò‡ÏÂ Á ‡ÍÚÛ‡Î¸ÌÓª ÚÓ˜ÍË ÁÓÛ π ÔÂ¯Ófl‰ÌËÏ ‰Îfl Ì‡ˆ¥ª.
éÒÍ¥Î¸ÍË ÌÂÈÏÓ‚¥ÌÂ Á·¥Î¸¯ÂÌÌfl Á‡‚‰‡Ì¸, flÍ¥ ÔÂÂÈÌflÎ‡
‰ÂÊ‡‚‡, Ò‡ÏÛ ªª ÔÂÂÚ‚ÓËÎÓ Ì‡ Ó·Î˛·Ó‚‡ÌËÈ Ó·’πÍÚ ÔË-
ÏÛÒÓ‚Óª ‡ˆ¥ÓÌ‡Î¥Á‡ˆ¥ª, ÚÓ È ‰ÂÊ‡‚‡ ËÁËÍÛπ Á‡ ÛÏÓ‚Ë ÒÚË-
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паскудили принесеною «азiатчиною». З останньою те-
зою, щоправда, можна цiлковито погодитися, звузив-
ши, проте, поняття «схiднякiв» до спецiально насланих
сюди у позауявних кiлькостях ¶ебешникiв та численно-
го наповнення їхньої iнфраструктури. Гадаю, в жодного
з активiстiв новоявленого «сепаратизму» не обернув-
ся б язик щось подiбне промовити про втiкача вiд цар-
ської помсти, тарасiвця i батька генiального ¶еополiти-
ка доктора Івана Липу, чи, вже з тiєї, «осоружної нава-
ли» зразкiв 1939 i 1944 рр. – академiка А.Лазаренка,
дослiдникiв i спiвцiв козацької слави Г.Нудьгу чи І.Свєш-
нiкова i сотень (без перебiльшення) iнших iменитих i
безiменних українцiв «з духа i плотi», волею бiльше
Сталiна, нiж Всевишнього, занесених сюди i вкорiне-
них тут. Але це так – лiричний вiдступ вiд проблеми.

Насправдi, полiтичний аспект її має бiльше емоцiй-
ного, нiж полiтичного у пiд¶рунтi. Поза всякими сумнi-
вами, мовний сегмент має величезне значення в кон-
текстi нацiональної iдентифiкацiї i самоiдентифiкацiї,
проте, як показує досвiд – не вирiшальне. Є вдосталь
росiйськомовних мешканцiв України, якi вважають себе
українцями, i є немало україномовних перевертнiв, для
яких сприйняття розпаду СССР проходить на рiвнi осо-

бистої тра¶едiї. Полiтичнi елiти залишаються (i – не тiш-
мо себе марним оптимiзмом – ще довго залишатимуть-
ся) двомовним дзеркалом кентавра постсовєцько- де-
мократизацiйного процесу з його непослiдовнiстю, не-
логiчнiстю i диспропорцiями. Те, що галичан «шляк
трафляє» вiд росiйськомовности Сходу i Пiвдня, а меш-
канцi тих ре¶iонiв «тєрпєть нєнавiдят бандьор» – баль-
зам на душу далебi ще живим творцям i iсповiдникам
роздiльчо-владної доктрини покiйної iмперiї, проте i їм
«не свiтить»: процес вирiвнювання, хоч i повiльно, але
невпинно – вже йде. І заслуга в цьому, як не дивно, на-
лежить параноїдальному гiперцентризмовi Києва, який,
природно, є пiдсиленою копiєю унiтаризму паризько-
московського штибу. Усе достоту, як у притчi про дра-
кона: його вбивство завершується переселенням у
вбивцю. Стягнувши на себе всю ковдру з можливих
благ, Київ закономiрно викликав обурення в покривдже-
них ре¶iонах, приречених ним на упослiдження i злиднi.
Мало того: iнтелектуально збiднена, колись провiнцiй-
на столиця органiзувала щось на кшталт осмотичної
помпи, висмоктуючи «в центр» кращих iз тих, хто мiг
претендувати на звання «ре¶iональної iнтелектуальної
елiти», i тим самим позбавляючи «провiнцiю» можли-

ÏÛ˛˜Ëı Ó·ÒÚ‡‚ËÌ ÔÂÂÒÚ‡ÚË Ô‡ÍÚËÍÛ‚‡ÚË ·‡Ê‡ÌÛ ‰Îfl
·¥Î¸¯ÓÒÚË „ÓÏ‡‰flÌ ÒÍÎ‡‰Ì¥ÒÚ¸ Ì‡‚¥Ú¸ ‚ ÔÓÓ‰ËÌÓÍËı ‚ËÔ‡‰-
Í‡ı. ß ‚Î‡ÒÌÂ ‚ ˆ¸ÓÏÛ, Ï‡·ÛÚ¸, ‡ ÌÂ ‚ Ï‡ÈÓËÁ‡ˆ¥ÈÌËı Ì‡Ï¥-
‡ı ÒËÎ¸Ì¥¯Óª ÒÚÓÓÌË ÔË˜ËÌ‡ ÚÓ„Ó, ˘Ó ÓÙ¥ˆ¥ÈÌ‡ ÚËÏÓ‚-
Ì¥ÒÚ¸ ò‚‡Èˆ‡¥ª Ú‡Í ̃ ‡ÒÚÓ Ì‡ ÌÂÓÙ¥ˆ¥ÈÌÓÏÛ ¥‚Ì¥ ÒÚ‡π ÊÂ-
Ú‚Ó˛ ÔËÌˆËÔÛ ÒÔ¥‚Ï¥ÌÓÒÚË. ò‚‡Èˆ‡ˆ¥‚ ÌÂ ÎflÍ‡˛Ú¸ ‚Ë-
‰‡ÚÍË Ì‡ ªıÌ˛ ·‡„‡ÚÓÏÓ‚Ì¥ÒÚ¸. ïÓ˜‡ ÍÓÎË ÏÓ‚‡ Á‡ıÓ‰ËÚ¸
ÔÓ ‚Ú¥ÎÂÌÌfl, ‚ÓÌË ‚Ëfl‚Îfl˛Ú¸, ˘Ó ÔÓÒÚ¥¯Â ¥¯ÂÌÌfl Ï‡π
ÚÛ ÔËÌ‡‰ÌÛ ÔÂÂ‚‡„Û, ˘Ó ‚ÓÌÓ Ê ¥ π ‰Â¯Â‚¯ËÏ. Ä ÚÓÏÛ
‚Ë·Ë‡˛Ú¸ ÈÓ„Ó Ú‡Ï, ‰Â ‚ÓÌË Ù‡ÍÚË˜ÌÓ ÔÂÂÍÓÌ‡Ì¥ ‚ ÚÓÏÛ,
˘Ó ˆÂ ÌÂ ÔÂÂÓÒÚÂ ‚ ‰ÂÊ‡‚ÌËÈ Á‡ı¥‰. çÂÔÓÔÓˆ¥ÈÌÓ
‚ÂÎËÍ‡ ÔËÒÛÚÌ¥ÒÚ¸ Ì¥ÏÂˆ¸ÍÓª ÏÓ‚Ë ‚ ‰ÂÊ‡‚Ì¥È ÒÙÂ¥ ‡‰-
Ï¥Ì¥ÒÚÛ‚‡ÌÌfl ¥ ÔÎ‡ÌÛ‚‡ÌÌfl Ú¥Î¸ÍË ˆËÏ, Ì‡ÔÂ‚ÌÓ, È ÔÓflÒ-
Ì˛πÚ¸Òfl. í‡Í ˘Ó ˆ¥ÎÍÓÏ ‚¥ÌËÏ π, ˘Ó Á‡Í¥ÔÎÂÌ‡ ÍÓÌÒÚËÚÛ-
ˆ¥π˛ ·‡„‡ÚÓÏÓ‚Ì¥ÒÚ¸ ‚ÒÂ ·¥Î¸¯Â ÔÂÂÚ‚Ó˛‚‡Î‡Ò¸, ¥‰Û˜Ë
¯ÎflıÓÏ ÂÍÒÔ‡ÌÒË‚ÌÓ„Ó ÓÁ‚ËÚÍÛ ‰ÂÊ‡‚ÌËı Á‡‚‰‡Ì¸, Ì‡
ÔËÌˆËÔ, Á flÍËÏ ‰¥ÈÒÌ¥ÒÚ¸ ÏÓÊÂ ÒÔ‡‚ËÚËÒ¸ ÎË¯Â ̃ ‡ÒÚÍÓ‚Ó.

íÂÔÂ ̂ ¥ Ó·’πÍÚË‚Ì¥ ÛÒÍÎ‡‰ÌÂÌÌfl Ì‡ ̄ ÎflıÛ Á·ÂÂÊÂÌÌfl
·‡„‡ÚÓÏÓ‚ÌÓÒÚË ÒÛÔÓ‚Ó‰ÊÛ˛Ú¸Òfl ÍÎ¥Ï‡ÚË˜ÌËÏË Ó·ÒÚ‡‚Ë-
Ì‡ÏË ¥ Ì‡ÒÚÓflÏË, flÍ¥ ªı, ÔËÌ‡ÈÏÌ¥ ̃ ‡ÒÚÍÓ‚Ó, ÔÓÎÂ„¯Û˛Ú¸.
ê‡ÔÚÓÏ ‚ÂÒ¸ Á‡ı¥‰ÌËÈ Ò‚¥Ú ÔÓ˜‡‚ ÔÓÒËÎÂÌÓ ̂ ¥Í‡‚ËÚËÒfl ÛÒ¥Ï
ÚËÏ, ̆ Ó π‰ËÌ‡ ÍÛÎ Ú̧Û‡ ‚ËÚ¥ÒÌËÎ‡ Ì‡ ÔÂËÙÂ¥˛. ì ‚Ò¥ı ÚËı

Í‡ªÌ‡ı, ‰Â ˘Â ÁÓ‚Ò¥Ï ÌÂ‰‡‚ÌÓ ‚‡ÊËÎÓÒfl ˆ¥ÎÂ, ‡ ÌÂ ˜‡ÒÚË-
ÌË, ÁÌÓ‚Û ‚¥‰ÍË‚‡˛Ú¸, ˘Ó ˆ¥Î¥ÒÚ¸ ‰ÂÊ‡‚Ë ¥ ÒÛÒÔ¥Î¸ÒÚ‚‡
‚‡ÊËÚ¸ ÏÂÌ¯Â, Ì¥Ê ªı ˜‡ÒÚËÌË. ÅËÚ‡ÌÒ¸Í‡ ¥ Ù‡ÌˆÛÁ¸Í‡
Ì‡ˆ¥fl ‚‡ÊÍÓ ‰‡˛Ú¸ ÒÓ·¥ Ò¸Ó„Ó‰Ì¥ ‡‰Û Á Ì‡ÒÎ¥‰Í‡ÏË Ò‚Óπª
‚¥‰ÏÓ‚Ë ‚¥‰ ·‡„‡ÚÓÏ‡Ì¥ÚÌÓÒÚË. êÂ‚‡Î¸ÓËÁ‡ˆ¥fl Â∂¥ÓÌ¥‚ π
‚ÂÎ¸ÏË ÔÓÏ¥ÚÌËÏ ÒÛÔÛÚÌ¥Ï fl‚Ë˘ÂÏ ÔÓÎ¥ÚËÍË, ÏÂÚÓ˛ flÍÓª π
ÔÓ‰ÓÎ‡ÌÌfl Ì‡ˆ¥ª flÍ ‚ÂıÓ‚ÌÓª ÒËÎË ‰Îfl ÔÓÎ¥ÚË˜ÌËı ‰¥È. äÓÎË
˜ËÚ‡π¯ Ò¸Ó„Ó‰Ì¥ ÔÓ‚¥‰ÓÏÎÂÌÌfl ê‡‰Ë Ö‚ÓÔË, ÒÍÎ‡‰‡πÚ¸Òfl
‚‡ÊÂÌÌfl, ˘Ó Ö‚ÓÔ‡ ÒÍÎ‡‰‡πÚ¸Òfl „ÓÎÓ‚ÌÓ Á Â∂¥ÓÌ‡Î¸-
ÌËı „ÛÔ. ì ò‚‡Èˆ‡¥ª, ‰Â Á‡‚Ê‰Ë ‚ËÁÌ‡˜‡Î¸ÌËÏ ·Û‚ ÙÂ-
‰Â‡Î¥ÒÚË˜ÌËÈ ÍÓÏÔÓÌÂÌÚ, ÔËÎ¸Ì¥ÒÚ¸ „ÓÏ‡‰flÌ ¥ ÔÂ‰ÒÚ‡‚-
ÌËÍ¥‚ „ÓÏ‡‰Ò¸ÍÓÒÚË ‰Ó ÔËıÓ‚‡ÌÓª ÌÂ·ÂÁÔÂÍË Á‡„ÓÒÚËÎÓ
ÔËÚ‡ÌÌfl Í‡ÌÚÓÌÛ û‡. çÂ·ÂÁÔÂÍ‡ ÔÓÎfl„‡π ‚ ÚÓÏÛ, ̆ Ó ÒËÎ¸-
Ì¥¯‡ ÒÚÓÓÌ‡ ÒıËÎ¸Ì‡ ÔÓÒÚÛÔÓ‚Ó Ú‡ ‚Ó‰ÌÓ˜‡Ò ¥¯Û˜Â Á‡ıÓ-
ÔËÚË ÒÎ‡·¯Û ÒÚÓÓÌÛ. ÇË¥¯ÂÌÌfl ÔÓ·ÎÂÏË Í‡ÌÚÓÌÛ û‡
ÔËÌÂÒÎÓ ‚ËÁÌ‡˜‡Î¸ÌÛ ‰Îfl ÒÚÓÒÛÌÍ¥‚ Ï¥Ê ÏÓ‚ÌËÏË „ÛÔ‡-
ÏË ò‚‡Èˆ‡¥ª ÔÓÁËˆ¥˛: ÌÂ ÏÓÊÌ‡ Á‡‰Ó‚ÓÎ¸ÌflÚËÒfl ÒËÏ‚Ó-
Î¥˜ÌËÏ ÓÁÛÏ¥ÌÌflÏ ÔËÌˆËÔÛ ·‡„‡ÚÓÏÓ‚ÌÓÒÚË. ÇÂ¯Ú¥-
Â¯Ú, ‚‡ÊËÚ¸ ÎË¯Â Â‡Î¸Ì‡ ÔÓ‚‡„‡ ‰Ó ÏÂÌ¯Ëı ÏÓ‚. ß ÎË¯Â
ªı ‰¥ÈÒÌÂ ÔÂ‰ÒÚ‡‚ÌËˆÚ‚Ó ‚ ÔÓÎ¥ÚË˜ÌÓÏÛ ¥ ÒÛÒÔ¥Î¸ÌÓÏÛ ˘Ó-
‰ÂÌÌÓÏÛ ÊËÚÚ¥ Á‡Ò‚¥‰˜ËÚ¸, ˜Ë ·‡„‡ÚÓÏÓ‚Ì¥ÒÚ¸ π Â‡Î¸Ì¥Ò-
Ú˛ ˜Ë ÔÓÒÚÓ ÍÛÎ Ú̧ÛÌÓ-¥ÒÚÓË˜ÌÓ˛ ÔÓÓÊÌ¸Ó˛ Ù‡ÁÓ˛.
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вости адекватно реагувати на її полiтичну, а що вiдчут-
нiше – на економiчну безправнiсть. Власне соцiально-
економiчний фактор (iнколи – навiть неусвiдомлений
до кiнця) отримав вiдцентровий вектор, так легко i на-
вiть схвально сприйнятий на покривджених окраїнах,
надто тих, якi мають неабиякi (i небезпiдставнi) амбiцiї
на ¶рунтi iсторичного тла. Зовсiм не зайвим є в цьому
контекстi наведений пiд час семiнару часопису «Ї»
проф. А.Колодiй факт (до речi, вiдразу пiдхоплений ав-
торами «Поступу») щодо «справедливости» спiввiдно-
шення виробництва продукцiї та дотацiй на душу насе-
лення, щоправда, у тi ще не надто далекi часи, коли
виробництво було повномасштабним на всiй терито-
рiї України. Для цього, врештi, вистачило б i порiвняння
нинiшнiх бюджетiв Києва i, скажiмо, Львова – 5,5:1 на
користь кожної «столичної душi». Такий реалiстичний
зимний душ на голови романтичних i запальних гали-
чан, соборникiв-лоялiстiв, якi навiть в найглухiшому селi,
при худобi чи на полi, не забувають про полiтику, неза-
лежнiсть i державнiсть (як i про цiну, яку за це заплати-
ла кожна родина – тож це, насамперед, родинна спра-
ва!). Кривда примушує сягнути як не по шаблю, то, бо-
дай, по пам’ять...

О-пам’ятаймося, але станьмо на хвильку на реалiс-
тичну платформу, якщо ми – правдивi европейцi у су-
часному вимiрi термiну, i подивiмось на проблему у двох
ракурсах: що ми з ЦЬОГО будемо мати i що з ЦЬОГО
матимуть «не-ми». За умови, що ЦЕ – вибраний один iз
варiантiв державного устрою. Доцiльно, мабуть, зупи-
нитися на найрадикальнiшому, полярно протилежному
до нинiшнього унiтаризму, але парадоксально-досяж-
ному сепаратизмi, оскiльки конституцiйної реформи у
напрямку трансформацiї до федеративного чи автоном-
но-федеративного ладу чекати марно: законо-давцi
передавлять один одного, перш нiж подiлять, що кому
має належати.

Отже – футуристичний проект «Незалежна Галичина»,
вiд Збруча до Сяну i Карпат, населення – близько 5 мiль-
йонiв, але на новоспечену батькiвщину стрiмголов по-
вертаються її вiрнi сини i дочки-¶астарбайтери з усень-
кої Европи (ще + мiльйон з хвостиком). Мова – виключ-
но українська; забезпечення всiх прав нацiональних
меншин; армiя – вцiлiла частина персоналу i технiки
Захiдного Оперативного Командування, доукомплекто-
вана вiдремонтованними у Львовi «арабськими» танка-
ми i лiтаками; економiка... Це потiм, насамперед уряд

АНДРІЙ КИРЧІВ
ГАЛИЦЬКИЙ

ПОДЗВІН
ЗОЛОТОГО

РУБЛЯ?

á ÚÓ„Ó ˜‡ÒÛ ÌÂ Ú¥Î¸ÍË Ù‡ÌÍÓÏÓ‚Ì¥ ¯‚‡Èˆ‡ˆ¥ ‚¥‰ÏÓ‚Îfl-
˛Ú¸Òfl ÒÔËÈÏ‡ÚË Â˜¥, ‚‡ÊÎË‚¥ ‰Îfl ÌËı, Ì¥ÏÂˆ¸ÍÓ˛. íÂÔÂ
Ì‡ ÚÂ, ̆ Ó Ì‡ÎÂÊËÚ¸ ‰Ó ÊË‚Óª, ‡ ÌÂ ÔÓÒÚÓ Á‡‰ÂÍÎ‡Ó‚‡ÌÓª
·‡„‡ÚÓÏÓ‚ÌÓÒÚË, Ì‡·‡„‡ÚÓ Û‚‡ÊÌ¥¯Â Á‚ÂÚ‡˛Ú¸ Û‚‡„Û È
¥Ú‡ÎÓÏÓ‚Ì¥ ¯‚‡Èˆ‡ˆ¥ ¥ ÂÚÓÓÏ‡Ìˆ¥.

***
éÒÍ¥Î¸ÍË ˜ËÒÂÎ¸Ì¥ÒÚ¸ ÍÓÊÌÓª Á ˜ÓÚË¸Óı ÏÓ‚ÌËı „ÛÔ

ÁÓ‚Ò¥Ï ¥ÁÌ‡, ÚÓ ªıÌ¥ ‚ËÏÓ„Ë Ú‡ÍÓÊ ÌÂ ÏÓÊÛÚ¸ ·ÛÚË Ó‰Ì‡ÍÓ-
‚ËÏË. á‡Ò‡‰ÌË˜Ó ‰ÛÊÂ ÔÓÒÚÓ˛, ‡ Ì‡ Ô‡ÍÚËˆ¥ ‚ÂÎ¸ÏË ‚ËÒ-
Ì‡ÊÎË‚Ó˛ π ̂ fl ÒÔ‡‚‡ ‰Îfl Ù‡ÌÍÓÏÓ‚ÌËı ̄ ‚‡Èˆ‡ˆ¥‚, flÍ¥
˜Ë ÌÂ π‰ËÌ¥ ÒÂÂ‰ ÏÓ‚ÌËı ÏÂÌ¯ËÌ ÏÓÊÛÚ¸ Ì‡ÔÓÎfl„‡ÚË Ì‡
‡·ÒÓÎ˛ÚÌ¥È ¥‚ÌÓÔ‡‚ÌÓÒÚË Á Ì¥ÏÂˆ¸ÍÓ˛ ÏÓ‚Ó˛. ñÂ ÌÂ ÔÓ-
‚ËÌÌÓ ·ÛÎÓ · ÓÁÌ‡˜‡ÚË flÍËıÓÒ¸ ÓÒÓ·ÎË‚Ëı ÚÛ‰ÌÓ˘¥‚, ¥ Ì‡-
‚¥Ú¸ Û ÔÓÎ¥ÚË˜ÌËı ·Û‰Ìflı ‚Ò˛‰ËÒÛ˘¥ÒÚ¸ Ó·Óı ÏÓ‚ ÏÓÊÌ‡
·ÛÎÓ · Â‡Î¥ÁÛ‚‡ÚË. èÓÚÂ ‚ËÒÌ‡ÊÎË‚ËÏ π ‰ÓÚËÏ‡ÌÌfl
ÏÓ‚ÌÓª ‰‚ÓÒÚÓÓÌÌÓÒÚË Ú‡Ï, ‰Â Ì¥ıÚÓ ÌÂ ÔÓÚÂÒÚÛπ ‚ ÚËı
‚ËÔ‡‰Í‡ı, ÍÓÎË ÍÓËÒÚÛ˛Ú¸Òfl ÏÓ‚Ó˛ ·¥Î¸¯ÓÒÚË – «·Ó Ú‡Í
ÔÓÒÚ¥¯Â». íÛÚ ÏÓ‚‡ Ò‡ÏÂ ÔÓ ÌÂ Â„Î‡ÏÂÌÚÓ‚‡Ì¥ ‰Â-
Ê‡‚Ó˛ „‡ÎÛÁ¥, ‚ flÍËı ÍÓÊÂÌ ÁÓÍÂÏ‡ ÏÓÊÂ ‡·Ó ÔÓÒËÎËÚË,
‡·Ó Ê ‰ÂÁ‡‚Û˛‚‡ÚË ÔËÌˆËÔ ·‡„‡ÚÓÏÓ‚ÌÓÒÚË ‚Î‡ÒÌËÏ ¥-
¯ÂÌÌflÏ. á‡ ÓÒÚ‡ÌÌ¥ ÓÍË Ù‡ÌÍÓÏÓ‚Ì¥ ¯‚‡Èˆ‡ˆ¥ ÔÓÒÎÛ-

ÊËÎË ÔËÍÎ‡‰ÓÏ ‰Îfl ¥Ì¯Ëı ÏÓ‚ÌËı „ÛÔ, ÔÓ‰ÂÏÓÌÒÚÛ‚‡‚-
¯Ë ªÏ ÒÂ·Â ‚ ÓÎ¥ Ó·‰¥ÎÂÌËı. èÂ‚Ì‡ ¥˜, ˆÂ ÔËÌÂÒÎÓ ªÏ ‚
Ì¥ÏÂˆ¸Í¥È ò‚‡Èˆ‡¥ª ÌÂ Ú¥Î¸ÍË ÒËÏÔ‡Ú¥ª. èÓÚÂ ÒÚÛ·Ó‚‡-
ÌÓÒÚ¥ Ù‡ÌÍÓÏÓ‚ÌËı ̄ ‚‡Èˆ‡ˆ¥‚ ‰ÓÎÂ˛ Ù‡ÌˆÛÁ¸ÍÓª ÏÓ‚Ë,
flÍ‡, Ì‡ ªı ‰ÛÏÍÛ, ÏÓÊÂ ÒÚ‡ÚË Û ò‚‡Èˆ‡¥ª ‰Û„ÓÒÓÚÌÓ˛
ÏÓ‚Ó˛, ÏË Á‡‚‰fl˜ÛπÏÓ ÛÒ‚¥‰ÓÏÎÂÌÌflÏ, ˘Ó ÌÂ ‚ÒÂ Û Ì‡Ò „‡-
‡Á‰ ¥Á ÁÓ·Ó‚’flÁ‡ÌÌflÏ ‚‡ıÓ‚Û‚‡ÌÌfl ‚Á‡πÏÌËı ¥ÌÚÂÂÒ¥‚ ÔÓ-
¥‚ÌflÌÓ Á Ú‡‰Ëˆ¥ÈÌËÏ ¥‚ÌÂÏ. ß ÌÂ Ú‡Ï, ‰Â ‚ÚÛ˜‡ÚËÏÛÚ¸Òfl
Á‡ÍÓÌ ¥ ÔËÔËÒË, ‡ Ú‡Ï, ‰Â Á‰¥ÈÒÌ˛πÚ¸Òfl ‚¥Î¸ÌËÈ ‚Ë·¥, ÒÚ‡-
ÌÂ ‚Â¯Ú¥ ÁÓÁÛÏ¥ÎÓ, ̃ Ë ·Û‰Â ·‡„‡ÚÓÏÓ‚Ì¥ÒÚ¸ ‰Îfl Ì‡Ò ÎË¯Â
Úfl„‡ÂÏ ˜Ë ‚ÒÂ ˘Â Á‰Ó·ÛÚÍÓÏ. çÂı‡È ÒÓ·¥ Ù‡ÌÍÓÏÓ‚Ì¥
¯‚‡Èˆ‡ˆ¥ ¥ ÔÂÂÚ‚Ó˛˛Ú¸Òfl ÔËÌ‡„¥‰ÌÓ Ì‡ ÌÂÔËπÏÌËÈ
Ù‡ÍÚÓ ÌÂÒÔÓÍÓ˛, ÒÚÂÊ‡˜Ë ÓÒÓ·ÎË‚Ó Û‚‡ÊÌÓ Á‡ ¥‚ÌÓ‚‡-
„Ó˛ Ó·Óı ÏÓ‚ ‚Ò˛‰Ë, ‰Â Á‡˜ÂÔÎÂÌ¥ ¥ÌÚÂÂÒË ˆ¥ÎÓª ò‚‡Èˆ‡-
¥ª: ÌÂ ·ÛÎÓ · ªı, Ú¥˘ËÌ‡ Ï¥Ê ÔËÌˆËÔÓÏ ¥ ‰¥ÈÒÌ¥ÒÚ˛ ·‡„‡ÚÓ-
ÏÓ‚ÌÓÒÚË ˘Â ·¥Î¸¯Â ÔÓ„ÎË·ËÎ‡Òfl ·. ç‡Ï ÔÓÚ¥·Ì¥ Ú¥, ‚‡„‡
flÍËı Ì‡ ¯‡Î¸Í‡ı ÚÂÂÁ¥‚ ‚Ëfl‚ÎflπÚ¸Òfl ·¥Î¸¯Ó˛, Ì¥Ê Ó·¥ˆflπ
Ï‡Ò‡ ªıÌ¸Ó„Ó Ú¥Î‡!

ì ‚ËÔ‡‰ÍÛ ¥Ú‡ÎÓÏÓ‚ÌÓª ò‚‡Èˆ‡¥ª ¥‚ÌÓ‚‡„‡ ÒÚ‡π ‚ÊÂ
‰‡ÒÚË˜Ì¥¯Ó˛. ç¥ıÚÓ ÌÂ Ï‡π ÒÛÏÌ¥‚Û ‚ ÚÓÏÛ, ˘Ó ÍÛÎ Ú̧ÛÌ‡
„¥‰Ì¥ÒÚ¸ ¥Ú‡Î¥ÈÒ¸ÍÓª ÏÓ‚Ë ¥‚Ì‡ Á „¥‰Ì¥ÒÚ˛ Ó·Óı ¥Ì¯Ëı ‚ÂÎË-
ÍËı ÏÓ‚. é‰Ì‡Í ÒÚ‡ÚËÒÚË˜Ì¥ ‰‡Ì¥ „Ó‚ÓflÚ¸ Ó‰ÌÓÁÌ‡˜ÌÓ ÌÂ
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ІЗО КАМАРТІН
БАГАТОМОВНА
НАЦІЯ

новоствореного суб’єкта мiжнародного права оголо-
шує про його вiрнiсть всiм европейським цивiлiзацiй-
ним принципам та бажання вступити до НАТО i ЕС. Вiд-
повiдь «нi» об¶рунтовується: економiка, про яку не хо-
тiли говорити, дiйсно не варта обговорення – бiльше
половини «лежить», решта – в руках iноземних власни-
кiв (тремтiть, патрiоти: в росiйських – у першу чергу!) i
тiньовикiв; сiльське господарство, правда, прогресує:
вже майже все перейшло з епохи феодалiзму в раннiй
капiталiзм; туризм, як галузь, зважаючи на розвиток iн-
фраструктури, можна допустити лише з припискою «ек-
стрiм»; природнi ресурси – недоперебранi лiси, зали-
тий водами (внаслiдок вiдключень струму за борги) унi-
кальний сiрчаний кар’єр на Яворiвщинi, пару копалень
золота (без збагачувальних пiдприємств) i нафтовi пля-
ми бiля завмерлих вишок Дрогобича; серед цього мот-
лоху – рекреацiйний рай Прикарпаття (курортополiс
Трускавець i прилеглi територiї) i вiдчутно знекровле-
ний науково-iнтелектуальний потенцiал Львова; люд-
ський ресурс, частково надiпсутий бiльш як пiвстолiт-
нiм впливом «совка», проте ще цiлком (як показує прак-
тика ¶астарбайтерства) застосовний в умовах напiвди-
кого мiсцевого ринку, плюс володiє (в переважнiй сво-

їй масi) елементом ре¶iонального патрiотизму, вищим
рiвнем добробуту i середньостатистичним IQ i необхiд-
ною для полiфункцiональности пластичнiстю. З’являєть-
ся можливiсть небувалої досi активiзацiї транскордон-
ної спiвпрацi, насамперед – дрiбної i середньої «чов-
никової» торгiвлi (трансформацiя її у цивiлiзованi фор-
ми пов’язана з проблемами недорозвинености локаль-
ної iнфраструктури через її попередню гiперцентралi-
зованiсть), трохи згодом – можливо, утворення повно-
цiнних (а не iснуючих напiввiртуальних) евроре¶iонiв i
офшорних зон; суттєвим позитивом є припинення вiд-
пливу прибуткiв до київського всепоглинаючого центру
i використання їх для мiсцевих потреб (хоча й немає
¶арантiї, що на цьому рiвнi не з’явиться локальний заг-
ребущий «центр» i скривджена «провiнцiя»).

Проте основною причиною недопущення до конти-
нентальних чи ¶лобальних iнте¶рацiйних структур (а то
й взагалi – невизнання) нового суб’єкта є категорично
не¶ативна позицiя їхнiх центральних ор¶анiв щодо про-
довження дезiнте¶рацiйних процесiв на постсовєцько-
му просторi. На зустрiчах, нарадах, форумах i конфе-
ренцiях з питань майбутнього европейської полiтики i
безпеки полiтики i вченi iз Заходу делiкатно, а то й зов-

Ì‡ ÍÓËÒÚ¸ ÍÛÎ Ú̧ÛË. üÍ ÓÙ¥ˆ¥ÈÌ¥È Ûfl‰Ó‚¥È ÏÓ‚¥ ò‚‡Èˆ‡-
¥ª ¥Ú‡Î¥ÈÒ¸Í¥È ÏÓ‚¥, Á„¥‰ÌÓ Á Ô‡‚ÓÏ ¥ Á‡ÍÓÌÓÏ, Ì‡ÎÂÊËÚ¸Òfl
˜ËÏ‡ÎÓ. èÓÚÂ ÔËÈÌflÚË ¥¯ÂÌÌfl ÏÛÒflÚ¸ Ò‡Ï¥ ÌÓÒ¥ª ÏÓ‚Ë,
˘Ó ‰Îfl ÌËı, ‚ËıÓ‰fl˜Ë Á‡ ·ÛÍ‚Û Á‡ÍÓÌÛ, ÌÂ Ô¥‰Îfl„‡π ÍÓÌÒÚÛÍ-
ÚË‚Ì¥È ‰ËÒÍÛÒ¥ª. ÇÓÌË, ˘Â ·¥Î¸¯Â, Ì¥Ê Ù‡ÌÍÓÏÓ‚Ì¥ ¯‚‡È-
ˆ‡ˆ¥, ÔÂÂ·Û‚‡˛Ú¸ Û ÚËÔÓ‚ÓÏÛ ÒÚ‡Ì¥ ÏÂÌ¯ËÌË. Ä‰ÊÂ, flÍ
ÍÓÊÌ‡ ÒÔ‡‚ÊÌfl ÏÂÌ¯ËÌ‡, ‚ÓÌË ÓÁÔÎ‡˜Û˛Ú¸Òfl Á‡ ‰Ó·Ó-
‚¥Î¸ÌÂ ÚÓÎÂÛ‚‡ÌÌfl ·¥Î¸¯ÓÒÚË ‚Î‡ÒÌÓ˛ ‰Ó·Ó‚¥Î¸ÌÓ˛ ‚¥‰-
ÏÓ‚Ó˛. íÓ·ÚÓ ÍÓÌÒÚËÚÛˆ¥fl ¥ Á‡ÍÓÌ ÏÓÊÛÚ¸ ·ÛÚË ÎË¯Â Ó‰Ì¥-
π˛ Á ÓÔÓ ‰Îfl ªıÌ¸Óª ÏÓ‚Ë. ßÌ¯Ó˛ ÓÔÓÓ˛ π ªıÌπ ‚¥‰˜ÛÚÚfl
Â‡Î¸ÌÓÒÚË, flÍÂ Á‡‚Ê‰Ë Ô‡„ÌÂ ‰Ó·ËÚËÒfl Á·‡Î‡ÌÒÓ‚‡ÌÓÒ-
ÚË Á‡Ï¥ÒÚ¸ ¥‚ÌÓ‚‡„Ë. èÂÂ‚‡ÊÌÓ ªıÌfl ÒÚ‡ÚÂ„¥fl ÛÒÔ¥¯Ì¥-
¯‡, ÍÓÎË ‚ÓÌË Á‡ÒÚÓÒÓ‚Û˛Ú¸ ıËÚ¥ÒÚ¸ ¥ ÔËÌ‡‰Ë, ‡Ì¥Ê ÔÓÍ-
Î¸ÓÌË ¥ ‚ËÏÓ„Ë. éÒÍ¥Î¸ÍË ÏÓ‚Ì¥È ÏÂÌ¯ËÌ¥ ¥‰ÍÓ ‰Ó‚Ó‰ËÚ¸-
Òfl ÊËÚË Á ÔËÓÒÚÓÏ, ‡ Ì‡‚Ô‡ÍË – flÍ Ô‡‚ËÎÓ ¥Á ‚Ú‡Ú‡ÏË,
ÚÓ ªª Û‚‡„‡ ·¥Î¸¯Â ÒÔflÏÓ‚‡Ì‡ Ì‡ Á·ÂÂÊÂÌÌfl ¥ÒÌÛ˛˜Ó„Ó,
‡Ì¥Ê Á‡‚ÓÈÓ‚Û‚‡ÌÌ˛ ÌÓ‚Ëı ÚÂËÚÓ¥È. ñ˛ ‰ÛÏÍÛ ÏÓÊÌ‡
‚ËÒÎÓ‚ËÚË ÛÚÓ‚‡ÌÓ: ‚‡ÊÎË‚¥¯Â ‰·‡ÚË ÔÓ ÒÚ‡·¥Î¸Ì¥ÒÚ¸
ÔËÓ‰ÌÓ„Ó ÒÂÂ‰Ó‚Ë˘‡ ÏÓ‚Ë ‚ íÂÒÒ¥Ì¥ ¥ ‚ Ô¥‚‰ÂÌÌËı ‰ÓÎË-
Ì‡ı ¢‡Û·˛Ì‰ÂÌ‡, ‡Ì¥Ê ÒÚÂÊËÚË Û ÅÂÌ¥, ˜Ë «Ì‡ÎÂÊÌÓ»
ÔÂ‰ÒÚ‡‚ÎÂÌ‡ Ú‡Ï ÏÓ‚‡. á‚Ë˜‡ÈÌÓ, ÒÎ¥‰ Ó·ËÚË Ó‰ÌÂ È ¥Ì¯Â,
‡ÎÂ ‚‡ÚÓ Ú‡ÍË ‚ËÁÌ‡˜ËÚË, ˘Ó Ï‡π ÔÂ¯Ófl‰ÌÂ ÁÌ‡˜ÂÌÌfl.

ÑÎfl ¯‚‡Èˆ‡ˆ¥‚ ¥Ì¯Ëı ÏÓ‚ÌËı Â∂¥ÓÌ¥‚ ‰ÓÒÚÛÔ ‰Ó ÓÁ¯Ë-
ÂÌÓª Á‡‚‰flÍË ¥Ú‡Î¥ÈÒ¸Í¥È ÏÓ‚¥ ·‡„‡ÚÓÏÓ‚ÌÓÒÚË ÏÓÊÂ ‚¥‰-
·ÛÚËÒfl ÎË¯Â ÁÓÎÓÚËÏ ̄ ÎflıÓÏ ‰Ó·Ó‚¥Î¸ÌÓÒÚË. ç‡‚¥Ú¸ Û Á‡-
„‡Î¸ÌÓÓÒ‚¥ÚÌ¥ı ¯ÍÓÎ‡ı Ô¥‰‚Ë˘ÂÌÓ„Ó ÚËÔÛ ¥Ú‡Î¥ÈÒ¸Í‡ ÏÓ‚‡
flÍ Ó·Ó‚’flÁÍÓ‚ËÈ ÔÂ‰ÏÂÚ Á ˜‡ÒÓÏ ˘Ó‡Á ¥‰¯Â ÔÓ·Ë‚‡π
ÒÓ·¥ ‰ÓÓ„Û, ÌÂÁ‚‡Ê‡˛˜Ë Ì‡ ·‡„‡ÚÓ˜ËÒÂÎ¸Ì¥ „ÛÔË ¥Ú‡ÎÓ-
ÏÓ‚ÌËı Î˛‰ÂÈ Û „ÛÒÚÓÁ‡ÒÂÎÂÌËı ̃ ‡ÒÚËÌ‡ı ò‚‡Èˆ‡¥ª. íÓÏÛ
ÚËÏ ·¥Î¸¯Â È‰ÂÚ¸Òfl ÔÓ ÚÂ, ˘Ó· Ò‚Óπ˜‡ÒÌÓ ÒË„Ì‡Î¥ÁÛ‚‡ÚË
‚ ¥Ì¯Ëı ˜‡ÒÚËÌ‡ı ò‚‡Èˆ‡¥ª ÔÓ ÌÂÔÓ‚ÚÓÌÛ ÍÛÎ Ú̧ÛÛ, flÍ‡
ÓÁÍ‚¥ÚÎ‡ Û ˆ¥È ÏÓ‚¥. Å‡„‡ÚÓ ˜Ó„Ó ÏÓÊÌ‡ ‚ ˆ¸ÓÏÛ ÔÎ‡Ì¥ ˘Â
‚ËÔ‡‚ËÚË Û ¯ÍÓÎ‡ı. íÂ, ˘Ó Í‡ÌÚÓÌ íÂÒÒ¥Ì ¥ Ô¥‚‰ÂÌÌ¥ ÔË-
ÍÓ‰ÓÌÌ¥ ‰ÓÎËÌË ¢‡Û·˛Ì‰ÂÌ‡ π ÓÒÓ·ÎË‚Ó˛ ˜‡ÒÚËÌÓ˛
ò‚‡Èˆ‡¥ª ÌÂ ÎË¯Â Á‡‚‰flÍË ÒÓÌˆ˛ ‚ ÌËı, Î˛‰Ë Ï‡ÎË · ÛÒ-
‚¥‰ÓÏÎ˛‚‡ÚË ÌÂ ˘ÓÈÌÓ ÚÓ‰¥, ÍÓÎË ‚ÓÌË, „ÓÚÛ˛˜ËÒ¸ ‰Ó ‚¥‰-
ÔÓ˜ËÌÍÛ, ÍÛÔÛ˛Ú¸ ÒÓ·¥ ÔÂ¯ËÈ ÓÁÏÓ‚ÌËÍ ÔÓÎ¥„ÎÓÚ‡.

üÍ ·Ë ÌÂ ‚¥‰¥ÁÌflÎÓÒfl ÁÌ‡˜ÂÌÌfl ÂÚÓÓÏ‡ÌÒ¸ÍÓª ÏÓ‚Ë
‚¥‰ ¥Ú‡Î¥ÈÒ¸ÍÓª, Ú‡ ‚ÒÂ Ê Ó‰ËÌ ‚Ë¥¯‡Î¸ÌËÈ ÏÓÏÂÌÚ π ÔÓ‰¥·-
ÌËÏ: ‚ Ó·Óı ‚ËÔ‡‰Í‡ı È‰ÂÚ¸Òfl ÔÓ ÚÂ, ̆ Ó· ‚·ÂÂ„ÚË ·ÂÁÔÓ-
ÒÂÂ‰Ì˛ Ó·Î‡ÒÚ¸ ‚ËÍÓËÒÚ‡ÌÌfl ÏÓ‚Ë ‚¥‰ ÓÁ·‡‚ÎÂÌÌfl ÂÎÂ-
ÏÂÌÚ‡ÏË ¥Ì¯Ëı ÏÓ‚ ¥ ‚¥‰ ‚ËÚ¥ÒÌÂÌÌfl ÏÓ‚Ë ¥Ì¯ËÏË. ç‡È‚‡Ê-
ÎË‚¥¯Ó˛ ÔÓ·ÎÂÏÓ˛ ÂÚÓÓÏ‡Ì¥‚ π ÌÂ Ú‡, ˜Ë ‚ÓÌË Ò‡Ï¥ ıÓ-
˜ÛÚ¸ ·ÛÚË ·‡„‡ÚÓÏÓ‚ÌËÏË ˜Ë Ì¥. ÇÓÌË Ú‡Í ˜Ë ¥Ì‡Í¯Â π ·‡„‡-
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сiм недвозначно дають зрозумiти, що вони не вiд того,
аби на цих теренах i надалi зберiгався вплив i контроль
«невидимої руки» московського центру, причому сту-
пiнь цiєї «невидимости» залишається на його розсуд.
Така сама доля, iз ще бiльшими зовнiшньополiтичними
ускладненнями i внутрiшньою ентропiєю, чекатиме про-
дукт проекту «Галичина +» («доданком» може бути Чер-
нiвеччина, чи її «автентично габсбурзька» частина –
Буковина, а при особливо бурхливiй фантазiї i фантас-
тично сприятливих полiтичних та iнших обставинах – i
Закарпаття, хоча це найменш iмовiрна версiя). Евро-
атлантика отримала, як безцiнну контрибуцiю за пере-
могу у «холоднiй вiйнi», унiкальний порiвняльний експе-
римент «in vivo», в процесi якого змогла прослiдкувати
щонайменше два варiанти розвалу комунiстичних про-
тоiмперських креатур (i навiть взяти участь у певних
етапах цього явища!) – квазiмирного шляху СССР i кри-
вавої дисоцiацiї Ю¶ославiї – i вивчити всi супутнi про-
цеси i основнi риси їх акторiв, у тому числi, ментально-
патрiотичний фактор. Тому в неї немає жодних сумнiвiв
щодо наслiдкiв вiдмови Галичинi для решти свiту i фор-
ми протесту в самiй Галичинi: десяток-другий публiка-
цiй чи публiчних виступiв дрiбки зацiкавлених i скрив-

АНДРІЙ КИРЧІВ
ГАЛИЦЬКИЙ

ПОДЗВІН
ЗОЛОТОГО

РУБЛЯ?

джених у найкращих почуттях iнтелектуалiв-патрiотiв-
сепаратистiв – i все. Про якiсь «Галицькi Балкани» на-
вiть хворий на голову ультрарадикал мрiяти забуде. Про-
вал менш екстремального експерименту з Галицькою
Асамблеєю, яка вiдстоювала лише спiльнiсть iнтересiв
захiдно-українського ре¶iону i натякала на користь фе-
дералiстичної схеми, досить промовистий тому доказ.
Висновок: з точки зору локального iнтересу «галицький
сепаратизм» є добрим збудником активности електо-
рату i формує непоганi можливости скористатися ним,
як трамплiном (о парадокс сепаратистської iдеї!) до цен-
тральних законодавчих органiв у «матерi городов рус-
скiх» i локальних органiв окозамилювання (прекрасний
лозун¶, як вiдповiдь на надокучливi запитання «а що
зроблено всенародно обраним за пiдзвiтний перiод?»),
проте алогiчним з економiчної i нездiйсненним з полi-
тико-правової точки зору. Цiлком слушними i своєчас-
ними є зауваження щодо нагальної необхiдности адмi-
нiстративної реформи в Українi, як, з одного боку, шля-
ху до вирiвнювання можливостей мiж центром i пери-
ферiєю, з iншого – до запобiгання сепаратистським i
iншим деструктивним тенденцiям. Проте за зразок ймо-
вiрности досягнення значних повноважень на локаль-

ÚÓÏÓ‚ÌËÏË, ‚¥‰ÍÓÎË ‚ ¢‡Û·˛Ì‰ÂÌ¥ ÔÓ‚Ò˛‰Ë Ì¥ÏÂˆ¸Í‡
ÏÓ‚‡. ÄÎÂ ‰ÓÎfl ªıÌ¸Óª ¥‰ÌÓª ÏÓ‚Ë ‚Ë¥¯ÛπÚ¸Òfl ¥ ‚ ÚÓÏÛ, ˜Ë
‚Ò¥ Ú¥ Î˛‰Ë, flÍ¥ ‚‚‡Ê‡˛Ú¸ ÔÂ‚¥ÒÌÓ ÂÚÓÓÏ‡ÌÒ¸ÍËÈ ¢‡Û-
·˛Ì‰ÂÌ „‡ÌËÏ Ï¥ÒˆÂÏ ‰Îfl ÊËÚÚfl ¥ ÚÓÏÛ ıÓ˜ÛÚ¸ Ú‡Ï ÔÓÒÂ-
ÎËÚËÒfl, ˜Ë ‚Ò¥ ‚ÓÌË ÁÛÏ¥˛Ú¸ ÔËÒÚÓÒÛ‚‡ÚËÒfl ‰Ó ÌÂÁÛ˜ÌÓª
·‡„‡ÚÓÏÓ‚ÌÓÒÚË. î‡ÍÚÓÏ π, ˘Ó ¥¯ÂÌÌfl ÍÓÊÌÓ„Ó ÁÓÍÂÏ‡
‚Ë‚˜‡ÚË ÂÚÓÓÏ‡ÌÒ¸ÍÛ ÏÓ‚Û ÌÂ π Ú‡ÍËÏ ÎÂ„ÍËÏ, Ì¥Ê flÍ·Ë
‚¥Ì ‚Ë¥¯Ë‚ Á‚ÂÌÛÚËÒfl ‰Ó ÍÓÚÓªÒ¸ Á ‚ÂÎËÍËı ÍÛÎ Ú̧ÛÌËı
ÏÓ‚. âÓ„Ó ÛÒÔ¥ıË ‚ ÌÓ‚¥È ÏÓ‚¥ ÌÂ ·Û‰ÛÚ¸ ‡Ê Ú‡ÍËÏË ÁÌ‡˜ÌË-
ÏË. ÇÊÂ ¯Îflı ‰Ó ÏÓ‚Ë ÒÛÒ¥‰¥‚ Ì‡ ê‡ÈÌ¥ π ‚‡ÊÍËÏ, ÍÓÎË ÔÂ-
Â‰ ˆËÏ ‚Ë‚˜‡ÎÓÒfl ÂÚÓÓÏ‡ÌÒ¸ÍÛ ÏÓ‚Û, flÍÓ˛ ÓÁÏÓ‚Îfl-
˛Ú¸ Ì‡‰ ßÌÌÓÏ. ß ‚ÒÂ Ê – ˆÂ ÏÓ‚‡ ÈÓ„Ó ·ÂÁÔÓÒÂÂ‰Ì¸Ó„Ó
ÓÚÓ˜ÂÌÌfl, Á flÍËÏ ‚¥Ì Ì‡Ï‡„‡πÚ¸Òfl ‰Ó·Â ÓÁÌ‡ÈÓÏËÚËÒfl, ̂ fl
ÏÓ‚‡ ÌÂ ·¥‰Ì‡ ¥ ÌÂ ÔÓÎÓ‚ËÌ˜‡ÒÚ‡, ‚ Ì¥È Á·Â¥„‡πÚ¸Òfl ·‡„‡-
Ú‡ Ì‡ ÔÓ‰¥ª ¥ÒÚÓ¥fl. óË π ·‡„‡ÚÓÏÓ‚Ì¥ÒÚ¸ ˘Â ˜ËÏÓÒ¸, Í¥Ï
Ì‡ÍÓÔË˜ÂÌËı ÔÓ ¥ÁÌ¥ ÍÛÎ Ú̧ÛË ÁÌ‡Ì¸, ÏÓÊÌ‡ ˆ¥ÎÍÓÏ ‡‚-
ÚÂÌÚË˜ÌÓ ÔÂÂ‚¥ËÚË, ÍÓÌÚ‡ÍÚÛ˛˜Ë Á ÔÂËÙÂ¥ÈÌÓ˛ ÏÓ-
‚Ó˛. ïÚÓ ıÓ˜Â Û Ò‚ÓπÏÛ ·ÂÁÔÓÒÂÂ‰Ì¸ÓÏÛ ÓÚÓ˜ÂÌÌ¥ ‰¥ÁÌ‡-
ÚËÒfl, flÍ ÓÁÏ‡ªÚÓ ¥ ÌÂÔÂÂ‰·‡˜Û‚‡ÌÓ ‰ÛıÓ‚ÌÂ ÊËÚÚfl ÏÓÊÂ
ÓÁ‚Ë‚‡ÚËÒfl ¥ Ì‡ ÔÂËÙÂ¥ª, ÚÓÈ ÌÂ ÏÓÊÂ ÊËÚË ‚ ÂÚÓÓ-
Ï‡ÌÒ¸ÍÓÏÛ ¢‡Û·˛Ì‰ÂÌ¥, ‚‚‡Ê‡˛˜Ë ÏÓ‚Û ÂÚÓÓÏ‡Ì¥‚ ¥Ò-
ÚÓË˜ÌËÏ ÂÎ¥ÍÚÓÏ. ÑÛıÓ‚ÌËÈ ¥ÌÚÂÂÒ, Ô¥‰ÊË‚ÎÂÌËÈ ÚËÏ,

˘Ó π, ıÓ˜ ÏÓ„ÎÓ ¥ ÌÂ ·ÛÚË, π ÌÂÔÓ„‡ÌËÏ Ï¥ËÎÓÏ ‰Îfl ÚÓª ‚‡-
„ÓÚË, flÍÓª ¯‚‡Èˆ‡Âˆ¸ Ì‡‰‡π ·‡„‡ÚÓÏÓ‚ÌÓÒÚË. í‡Í ÂÚÓÓ-
Ï‡ÌË ÏÓÊÛÚ¸ ÒÚ‡ÚË ·ÂÁÔÓÒÂÂ‰Ì¥Ï ‚ËÔÓ·Û‚‡ÌÌflÏ ‰Îfl
ò‚‡Èˆ‡¥ª ‚ ÚÓÏÛ, ̃ Ë ÏÓÊÌ‡ ‚ÚËÏ‡ÚË Ú‡ÍÛ ·‡„‡ÚÓÏÓ‚Ì¥ÒÚ¸,
flÍ‡ ‚ flÍÓÒÚË Ô‡ÍÚË˜ÌÓª ÍÓËÒÚË ÏÓÊÂ Á‡ÔÓÔÓÌÛ‚‡ÚË
«ÎË¯Â» ·ÎËÁ¸ÍÂ ÁÌ‡ÈÓÏÒÚ‚Ó Á Î˛‰¸ÏË Ò‚Ó„Ó ÓÚÓ˜ÂÌÌfl.

«ì ˜ÛÊÓÏÓ‚Ì¥È Í‡ªÌ¥ ‚Î‡ÒÌ‡, ¥‰Ì‡ ÏÓ‚‡ ÒÚ‡π ‚’flÁÌË-
ˆÂ˛, ‚Ë‚‡ÚËÒfl Á flÍÓª – ÔË Ì‡È·¥Î¸¯¥È „ÌÛ˜ÍÓÒÚË È ÒÔËÚ-
ÌÓÒÚË – ‰ÛÊÂ È ‰ÛÊÂ ‚‡ÊÍÓ. íÂ ˘Ó ·ÛÎÓ Í‡Í‡ÒÓÏ ·ÂÁÏÂÊ-
ÌÓ-¯ËÓÍÓ Ì‡ÔÌÛÚÓ„Ó Ò‚¥ÚÛ, ÒÍÓ˜ÛπÚ¸Òfl ‰Ó ÒÚËÒÍ‡˛˜Ëı ÔÛ-
Ú¥‚ Â¯¥ÚÍË» (ß.èÓÎ¸∂‡). ñ˛ ‰ÛÏÍÛ èÓÎ¸∂‡ Á‡ÌÓÚÛ‚‡‚ flÍ
Ò‚¥È ‰ÓÒ‚¥‰ ‚Ë„Ì‡ÌÌfl. å‡·ÛÚ¸, ‰Ó ÔÂÂ‚‡„ ·‡„‡ÚÓÏÓ‚ÌÓª
Ì‡ˆ¥ª Ì‡ÎÂÊËÚ¸ ÏÓÊÎË‚¥ÒÚ¸ Á‡ ÛÏÓ‚, flÍ¥ ÌÂ Ú‡‚ÏÛ˛Ú¸, ‰¥Á-
Ì‡ÚËÒfl, ˘Ó ‚Î‡ÒÌ‡, ¥‰Ì‡ ÏÓ‚‡ π ‚’flÁÌËˆÂ˛ ·ÂÁ Â¯¥ÚÍË:
ÔËÏ¥˘ÂÌÌflÏ, flÍÂ ÏÓÊÌ‡ ÔÓÍËÌÛÚË, ÌÂ ÔÓÚ‡ÔÎfl˛˜Ë ‚ ˜Û-
ÊËÌÛ ÔÓ‚Ì¥ÒÚ˛, ‡ÎÂ ÔÓÚ¥Ï ÏÓÊÌ‡ ÔÓ‚ÂÌÛÚËÒfl ‚ ˆÂ ÔËÏ¥-
˘ÂÌÌfl Á¥ ÁÏ¥ÌÂÌËÏË Ûfl‚ÎÂÌÌflÏË ÔÓ ÚÂ, ˜ËÏ ‚Î‡ÒÚË‚Ó π
·ÂÁÏÂÊÌÓ-¯ËÓÍËÈ Ì‡ÔÌÛÚËÈ Ò‚¥Ú.

èÂÂÍÎ‡Î‡ ïËÒÚËÌ‡ ç‡Á‡ÍÂ‚Ë˜

 Camartin I. Nichts als Worte? Ein Plaedoyer fuer Kleinsprachen. –
Zuerich-Muenchen, 1992. – S.71-80.
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ному рiвнi за порiвняно короткий термiн (як етап ево-
люцiонування адмiнiстративно-теритрiальної системи)
можна було б узяти принаймнi схему мiсцевого самов-
рядування у нашого захiдного страте¶iчного партнера
– Польщi. Скiльки завгодно можна теоретизувати на
тему давнiх i по-своєму унiкальних традицiй мiсцевої
влади у цiй країнi, але факт залишається: при модернi-
зацiї адмiнiстративно-територiального подiлу з наступ-
ним зменшенням кiлькости воєводств та при збережен-
нi унiтарности, Польща фактично, перейшла на феде-
ративний вид внутрiшньодержавних мiжадмiнiстратив-
них вiдносин – вiд найнижчого рiвня (¶мiни) до найви-
щого. А пiдвищення ролi мiсцевого самоврядування –
це той iнструмент, який може починати дiяти негайно,
на пiдставi готового закону, не очiкуючи адмiнреформ,
чи (що ще довше) реформи конституцiйної. Вигiдно це
тим, хто говорить нинi про сепаратизм, чи нi – це вже
iнше питання.

Тепер – що можуть мати на цьому iншi. Насамперед
визначимо цих «iнших». Із внутрiшнiх зацiкавлених сто-
рiн можна визначити принаймнi двi – Київ i клани. Умов-
нiсть цього подiлу очевидна (iнколи взагалi має риси
взаємозамiнности), оскiльки осередки днiпропетров-

ських чи донецьких кланових виконавчих структур вже
давно i надiйно осiли в Києвi. З одного боку, таке дже-
рело «непослуху» (з огляду на ментально-психологiчнi
вiдмiнности та перманентно пiдкреслювану «iншiсть»,
«европейськiсть» i стiйкiсть до центрального тиску), як
Галичина, не дають можливости безперешкодно i без-
роздiльно тримати в руках всю Україну, з iншого – це
захiдний кордон (а невдовзi – кордон з ЕС) i можли-
вости надприбуткiв вiд транскордонної спiвпрацi i вiль-
них економiчних зон (за умов значних фiнансових i пра-
вових iнвестицiй), европейське обличчя, «евроiмiдж»
держави, на чому теж, як показав досвiд, можна роби-
ти грошi. Тож pro у Києва щодо збереження Галичини у
складi України є значно бiльше, нiж contra, i навiть у най-
футуристичнiших проектах вiн буде твердо стояти на
вигiдних йому позицiях соборности, ба навiть – унiтар-
ности.

Зовнiшнiми зацiкавленими сторонами вважається
мiжнародне оточення, насамперед тi держави, з якими
Україна має кордон, ну, i, звичайно ж, основнi «гравцi
свiтової полiтики». Оскiльки про останнiх та їхню пози-
цiю, фактично, мова тут вже йшла, спробуємо оцiнити
iнтереси сусiдiв. Щодо польських iнтенцiй на незалеж-

потреба величі

Ш А Р Л Ь Ф Е Р Д І Н А Н Д Р А М У З
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ну Галичину, то на такi плани може вiдважитися лише
дрiбка праворадикальних мар¶iналiв iз числа «позав-
чорашнiх». Розраховуючи на недалеку перспективу
членства в ЕС, офiцiйна Польща пiдкреслено є i буде
politically correct щодо своїх сусiдiв як на Заходi, так i на
Сходi, а також цiлком ло¶iчно i закономiрно трактува-
тиме будь-якi змiни у полiтичному життi сусiдiв в руслi
загальноевропейської позицiї. Те саме можна сказати
i про словацькi (а при залагодженнi проблеми «статусу
угорця» – i мадярськi ) настрої щодо Закарпаття. Дещо
складнiше виглядає питання з Румунiєю, яка, хоч i пре-
тендує на членство в iнте¶рованiй Европi, проте нiяк не
може погодитися iз пунктом її статуту, що стосується
обов’язкової вiдсутности територiальних претензiй до
сусiдiв. У випадку виокремлення Чернiвеччини (дуже
неоднорiдної за ментальним та територiальним фак-
торами, оскiльки до 1940 року етнiчно українська Хо-
тинщина була частиною Бессарабiї, яка почергово на-
лежала то Румунiї, то Австро-Угорщинi, то Росiї, а реш-
та вiдходила до Буковини), або в окремий суб’єкт мiж-
народного права, або у складi варiанта «Галичина+»,
Румунiя безсумнiвно претендуватиме на «вiдновлення
iсторичної справедливости». Але й цi iнтенцiї дуже

швидко вичерпаються при появi реального вибору: або
претензiї, або членство в евроатлантичних iнтне¶рацiй-
них структурах. Тож iз Заходом i Пiвднем (безпосеред-
нiми сусiдами «нової незалежности») назагал ситуацiя
зрозумiла: зi страте¶iчних мiркувань цiлiснiсть України
для них є прiоритетнiшою, нiж традицiоналiстсько-iсто-
рiософськi мiти i трансполювання колишньої великодер-
жавности. Залишається ще одна держава, яка була i є
«гравцем» на постсовєцькому просторi i щораз iнтен-
сивнiше та настирливiше заявляє про бажання повер-
нути собi цю колись втрачену позицiю на свiтовiй аренi.
Але саме тут, щоб глибше збагнути генеральну лiнiю i
неперервнiсть ¶еополiтичних традицiй, варто звернути-
ся до не надто далекої iсторiї.

Для надання iмперському змiстовi легкостравної
форми i зовнiшньої привабливости було винайдено ви-
нятково живучу i еластичну iдеоло¶iю панславiзму.
Лише згодом, пiсля «весни народiв» 1848 року, скасу-
вання крiпацтва в Росiї та у перiод перед Першою свi-
товою вiйною оголилася у всiй красi сатанинська ¶енi-
альнiсть простої iдеї «всеслов’янської єдности». Так,
зокрема, у серединi XIX ст. «заковтнула наживку» стом-
лена подвiйним нацiональним гнiтом i схильна до iсто-

АНДРІЙ КИРЧІВ
ГАЛИЦЬКИЙ

ПОДЗВІН
ЗОЛОТОГО

РУБЛЯ?

åÓÊÎË‚Ó, fl Ô‡Ú¥ÓÚ, ‡ÎÂ fl ÌÂ Ì‡ˆ¥ÓÌ‡Î¥ÒÚ. Å‡Ú¸Í¥‚-
˘ËÌ‡, Ì‡ˆ¥fl: ˘Ó ÓÁÌ‡˜‡˛Ú¸ ˆ¥ ÒÎÓ‚‡? Ç¥‰˜Û‚‡π¯, ˘Ó
‚ÓÌË ÌÂ π ¥‚ÌÓÁÌ‡˜ÌËÏË, flÍ˘Ó Ì‡‚¥Ú¸ ÌÂ ‡·ÒÓÎ˛ÚÌÓ
ÔÓÚËÎÂÊÌËÏË. ÄÎÂ ˘Ó Ú‡ÍÂ ·‡Ú¸Í¥‚˘ËÌ‡? ôÓ Ú‡ÍÂ
Ì‡ˆ¥fl?

åË, Ù‡ÌÍÓÏÓ‚Ì¥ ¯‚‡Èˆ‡ˆ¥, ÊË‚ÂÏÓ ‚ Ï‡ÎÂÌ¸-
Í¥È, ‡ÎÂ ÒÍÎ‡‰ÌÓ ÒÚÛÍÚÛÓ‚‡Ì¥È ÂÒÔÛ·Î¥ˆ¥, Û flÍ¥È ÓÍ-
ÂÏ¥ ‰ÂÊ‡‚Ë ÍÛÊÎfl˛Ú¸, ÍÓÊÌ‡ Ò‚ÓªÏ ¯ÎflıÓÏ, ‰Ó‚-
ÍÓÎ‡ ‡·ÒÚ‡ÍÚÌÓ„Ó ˆÂÌÚÛ, ˘Ó Ì‡ÁË‚‡πÚ¸Òfl ÍÓÌÙÂ‰Â-
‡ˆ¥π˛. åË ÌÂ «Ó·’π‰Ì‡Ì¥». î‡Ìˆ¥fl π ‚¥‰‰‡‚Ì‡ «Ó·’-
π‰Ì‡ÌÓ˛», ç¥ÏÂ˜˜ËÌ‡ ˘ÓÈÌÓ Ú‡ÍÓ˛ ÒÚ‡Î‡, ßÚ‡Î¥fl ‰Â-
‰‡Î¥ ·¥Î¸¯Â «Ó·’π‰ÌÛπÚ¸Òfl». åË Ê π ÒÛÏÓ˛ Ï‡ÎËı Í‡ªÌ,
flÍ¥ ÚËÏ‡˛Ú¸Òfl ‚ÍÛÔ¥ Á ¥ÁÌËı ÔË˜ËÌ: „ÂÓ„‡Ù¥˜ÌËı,
‚¥ÈÒ¸ÍÓ‚Ëı, ÂÍÓÌÓÏ¥˜ÌËı, ˘Ó ÁÓ·Ó‚’flÁÛ˛Ú¸ ªı Û ‡Á¥
ÌÂÓ·ı¥‰ÌÓÒÚË ÔËıÓ‰ËÚË Ó‰ÌÂ Ó‰ÌÓÏÛ Ì‡ ‰ÓÔÓÏÓ„Û;
‡ÎÂ, ‚Î‡ÒÌÂ Í‡ÊÛ˜Ë, ÍÓÊÂÌ ¥Á Ì‡Ò ‚ÓÎÓ‰¥π ÎË¯Â Ï‡-
ÎÂÌ¸ÍËÏ ̄ Ï‡ÚÓ˜ÍÓÏ ÁÂÏÎ¥ (Í‡ÌÚÓÌÓÏ), ‰Â Ì‡Ò ÔË‚Â-
‰ÂÌÓ Ì‡ Ò‚¥Ú. ß Ì‡Ï ÌÂ Á‡ÎË¯‡πÚ¸Òfl Ì¥˜Ó„Ó ¥Ì¯Ó„Ó, flÍ
Ú¥Î¸ÍË Ì‡Ï‡„‡ÚËÒfl ÚÓ˜Ì¥¯Â ÓÍÂÒÎËÚË, ̆ Ó ÒÎ¥‰ ÓÁÛÏ¥-
ÚË Ô¥‰ ÔÓÌflÚÚflÏ Ì‡ˆ¥ª ¥ ·¥Î¸¯-ÏÂÌ¯ ‰Ó·Ó‚¥Î¸ÌÓ ‚Áfl-
ÚËÏË Ì‡ ÒÂ·Â ÁÓ·Ó‚’flÁ‡ÌÌflÏË.

ü Ô‡Ú¥ÓÚ, ·Ó Î˛·Î˛ Ò‚Ó˛ Í‡ªÌÛ ‚ „ÂÓ„‡Ù¥˜ÌÓÏÛ
ÒÂÌÒ¥, fl Î˛·Î˛ ÔÂ‚ÌÛ ÁÂÏÎ˛, ÔÂ‚ÌËÈ ÍÎ¥Ï‡Ú, ÔÂ‚ÌÂ ÌÂ·Ó;
fl Î˛·Î˛ ªı ‚ËÏÛ¯ÂÌÓ. ü Î˛·Î˛ ˆ˛ ÁÂÏÎ˛, ·Ó fl Á ÌÂª
ÔÓıÓ‰ÊÛ, ˆÂÈ ÍÎ¥Ï‡Ú ¥ ˆÂ ÌÂ·Ó, ·Ó Á‡‚Ê‰Ë ·Û‚ ÌËÏË
ÓÚÓ˜ÂÌËÈ, ¥ ÚËÏ Ò‡ÏËÏ ÔËÈÏ‡˛ Ú‡πÏÌËˆ˛, flÍ‡ ÒÛÔ-
Ó‚Ó‰ÊÛπ ÍÓÊÌÓ„Ó ‚¥‰ Ì‡Ò Á ÏÓÏÂÌÚÛ Ì‡¯Ó„Ó ‚ıÓ‰ÊÂÌ-
Ìfl ‚ ·ÛÚÚfl, flÍ‡ ÚËÏ‡π Ì‡Ò Ì‡ Ò‚¥Ú¥ ¥ ÔË‚’flÁÛπ ‰Ó ÔÂ‚-
ÌÓ„Ó Ï¥Òˆfl ‚ ÔÓÒÚÓ¥, ‰Ó ÔÂ‚ÌÓ„Ó ÏÓÏÂÌÚÛ ‚ ˜‡Ò¥.

éÚÊÂ, fl ÌÂ ‚¥‰ÏÓ‚Îfl˛Òfl ‚¥‰ ÛÔÂÂ‰ÊÂÌÌfl, flÍÂ Á‡‚-
Ê‰Ë Ï‡‚ ¥ flÍÂ ‚ÒÂ ˘Â Ï‡˛, ‡ÎÂ ÁÏ¥ÒÚ flÍÓ„Ó ÌËÌ¥ ÒÎ¥‰
Ì‡Ï‡„‡ÚËÒfl ÓÒÏËÒÎËÚË ·¥Î¸¯Â, Ì¥Ê ·Û‰¸-ÍÓÎË ‡Ì¥¯Â.
Ç ̂ ¸ÓÏÛ ÛÔÂÂ‰ÊÂÌÌ¥ ÌÂÏ‡π Ì¥˜Ó„Ó ‡Ì¥ ÒÓˆ¥‡Î¸ÌÓ„Ó, ‡Ì¥
ÔÓÎ¥ÚË˜ÌÓ„Ó. Ä ÓÚÊÂ, ‚ÓÌÓ ‡Ê Ì¥flÍ ÌÂ π «Ì‡ˆ¥ÓÌ‡Î¥ÒÚË˜-
ÌËÏ». ç‡ˆ¥ÓÌ‡Î¥ÁÏ ÔÂÂ‰·‡˜‡π Ì‡fl‚Ì¥ÒÚ¸ ÔÓÎ¥ÚË˜ÌËı ¥
ÒÓˆ¥ÓÎÓ„¥˜ÌËı ÏÓÚË‚¥‚; Ô‡Ú¥ÓÚËÁÏ ÊÂ, Ú‡ÍËÈ, flÍ Û ÏÂÌÂ,
ÌÂ ÚÂÔËÚ¸ Ì¥ Ó‰ÌÓ„Ó, Ì¥ ‰Û„Ó„Ó. è‡Ú¥ÓÚ – ˆÂ Ì‡‚¥Ú¸
Ì‡‰ÚÓ ÒËÎ¸ÌÓ ÒÍ‡Á‡ÌÓ, ‡‰¯Â ÒÎ¥‰ ·ÛÎÓ ·Ë ÒÍ‡Á‡ÚË
«ÒÂÎflÌËÌ», ‡‰ÊÂ ‚ ÒÎÓ‚¥ «ÒÂÎflÌËÌ» ‚˜Û‚‡πÚ¸Òfl «ÒÂÎË-
ÚËÒfl». «ëÂÎflÌËÌ» ‡ÒÓˆ¥˛πÚ¸Òfl ÎË¯Â Á¥ ¯Ï‡ÚÍÓÏ ÁÂÏÎ¥,
‚ ÚÓÈ ˜‡Ò flÍ Û «·‡Ú¸Í¥‚˘ËÌ¥» Ï¥ÒÚflÚ¸Òfl «·‡Ú¸ÍË», ¥ÒÚÓ-
¥fl, ÏËÌÛÎÂ. áÂÏÎfl Ê Ï‡π Ú¥Î¸ÍË ÒÛ˜‡ÒÌ¥ÒÚ¸. áÂÏÎfl ‡ÒÓ-
ˆ¥˛πÚ¸Òfl ÎË¯Â Á „ÂÓ„‡Ù¥π˛, ‚ÓÌ‡ ÌÂ ÔÓ‚’flÁÛπÚ¸Òfl Á
ÔÓ‰¥flÏË, flÍ¥ ‚¥‰·Û‚‡ÎËÒfl, ‡ Ú¥Î¸ÍË Á ÚËÏ, ˘Ó π Á‡‡Á. ü
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ШАРЛЬ
ФЕРДІНАНД
РАМУЗ
ПОТРЕБА ВЕЛИЧІ

ричного традицiоналiзму галицька iнтелi¶енцiя (наприк-
лад, iсторик Денис Зубрицький, просвiтитель Якiв Го-
ловацький i його брат Іван, Антiн Петрушевич та багато
iнших), яка вважала перехiд на церковно-слов’янський
«язик вищого слога» i застосування «язичiя» у першо-
му українському часописi «Зоря Галицька», а згодом, за
допомогою Богдана Дiдицького у «Словi», єдиним спо-
собом позбутися осоружного чужинецького тиску. Далi
– бiльше. Почали множитися «Общества Качковсько-
го», до яких на певному етапi навiть прилучилася поз-
бавлена у 1851 роцi всiх своїх мiзерних повноважень
Головна Руська Рада (згодом за анало¶iєю з’явиться i
Общество «Русская Рада»), тиражується i роз’яснюєть-
ся знакова стаття Б.Дiдицького «О неудобности латин-
ской азбуки въ письменности руской». Проросiйськi
настрої заполонили уми навiть представникiв найвищо-
го духовенства з числа мешканцiв Святоюрської оби-
телi, з чим як до, так i (особливо) пiсля Першої свiтової
вiйни рiшуче боровся Митрополит Шептицький. Най-
цiкавiше те, що провiднi дiячi москвофiльства (так на-
звано було продукт впливу росiйського панславiзму в
Галичинi) в абсолютнiй своїй бiльшости керувалися в
своїх дiях iдеалiстичними уявленнями i були легкою здо-

биччю набагато пра¶матичнiших платних манiпуляторiв
iз середньої ланки нацiонального руху в Галичинi. Вiдо-
мi, скажiмо, факти вербування галицької iнтелi¶енцiї
росiйськими а¶ентами-дипломатами безпосередньо у
Вiднi. Те, якого значення надавав царський уряд поши-
ренню москвофiльства на цих теренах свiдчить хоча б
наступний приклад. Саме на його кошти незадовго пе-
ред вiйною був заснований «Гiпотечний Банк» i побу-
дований «Народный Домъ» на вул. Курковiй у Львовi (до
речi, у блискучому виконаннi фiрми І.Левинського, в
стилi української сецесiї), де, крiм названого банку, зна-
ходилася ще бурса. Коли за рекордно короткий тер-
мiн, завдяки спритним махiнаторам i бездарному ке-
рiвництву, банк збанкрутував, на його порятунок цар не
пошкодував видiлити 11 тис. рублiв золотом (астроно-
мiчна у тi часи сума). Австрiйський уряд, пiдозрюючи у
москвофiльських настроях мало не кожного «русина»,
жорстоко помстився послiдовникам панславiзму, уже
в першi мiсяцi вiйни запроторивши їх i тисячi зовсiм не-
винних галичан до Талєр¶офа i iнших концтаборiв тако-
го штибу, стративши або прирiкши на мученицьку
смерть. Така тра¶iчна реалiзацiя тексту пiснi, наведеної
на початку статтi. Росiйська окупацiйна адмiнiстрацiя

Á‡ÎË¯Ë‚Òfl ‚¥ÌËÏ ÒÓ·¥ Ú‡ÍÓÏÛ, flÍËÏ ·Û‚ Û ‚¥Ò¥ÏÌ‡‰-
ˆflÚ¸, ‰‚‡‰ˆflÚ¸ ÓÍ¥‚, ÍÓÎË ‚ÔÂ¯Â ÓÁÔÎ˛˘Ë‚¯Ë Ó˜¥
Ì‡ ÒÔÂÍÚ‡ÍÎ¸, flÍËÈ ÏÂÌÂ ÓÚÓ˜Û‚‡‚ (fl Ï‡˛ Ì‡ Û‚‡Á¥
Ò‚Óª ‚Î‡ÒÌ¥ Ó˜¥, ‡ ÌÂ Ú¥, ̆ Ó ÏÂÌ¥ ·ÛÎÓ ‚ËıÓ‚‡ÌÓ), ÔÓ·‡-
˜Ë‚ „ÓË, ‚Ó‰Û, ‚ËÌÓ„‡‰ÌËÍË, ÒıËÎË, Á‡·Û‰Ó‚‡Ì¥ ˜Ë
ÌÂ Á‡·Û‰Ó‚‡Ì¥, ÓÁÂÓ, ÚÓ·ÚÓ Á‡ÔÎ‡‚Û ¥ÍË, ÒÂÎ‡ È Ï¥ÒÚ‡
Ì‡ ·ÂÂÁ¥ ˆ¸Ó„Ó ÓÁÂ‡, ‡ ÚÓ‰¥ Î˛‰ÂÈ, flÍ¥ ÚÛÚ ÊË‚ÛÚ¸. ü
ÒÔ‡‚‰¥ ÔÂÂÍÓÌ‡ÌËÈ, ˘Ó ÌÂ ÔÓ·‡˜Ë‚ ·¥Î¸¯Â Ì¥˜Ó„Ó.
ÑÂflÍ¥ Î˛‰Ë ÒÔË‡˛Ú¸Òfl Ì‡ ÏÂÚ‡Ù¥ÁËÍÛ, ¥Ì¯¥ – Ì‡ ¥ÒÚÓ-
¥˛, ˘Â ¥Ì¯¥ – Ì‡ ÏÓ‡Î¸ (Ì‡ˆ¥ÓÌ‡Î¥ÒÚË) ¥ ÒÔÛÒÍ‡˛Ú¸Òfl
Á‚¥‰ÚË ‰Ó Â˜ÂÈ; fl Ê „‡‰‡˛, ˘Ó ÏÓÊÛ Á ÛÔÂ‚ÌÂÌ¥ÒÚ˛
ÒÍ‡Á‡ÚË: ‰Îfl ÏÂÌÂ ‚Ëı¥‰ÌËÏ ÏÓÏÂÌÚÓÏ ·ÛÎË Ò‡Ï¥ Â˜¥
(ÏÓÊÎË‚Ó, Ò‡ÏÂ ̃ ÂÂÁ ÏÂÚ‡Ù¥ÁË˜ÌÂ ̃ Ë ¥ÒÚÓË˜ÌÂ Á·ÂÌ-
ÚÂÊÂÌÌfl). ç‡ÔÂ‚ÌÓ, ‚ ˆ¸ÓÏÛ Á·ÂÌÚÂÊÂÌÌ¥ ·ÛÎ‡ ‚ËÌÌ‡
¯ÍÓÎ‡ È ÓÚÂ «Ì‡ÔËı‡ÌÌfl ˜ÂÂÔ‡», ˘Ó Ì‡ÎÂÊËÚ¸ ‰Ó ªª
ÏÂÚÓ‰¥‚, ‡‰ÊÂ Ú‡Ï ÛÒÂ ÔÓ‰‡πÚ¸Òfl ÎË¯Â Á ‰Û„Ëı ÛÍ,
˜ÂÂÁ ÍÌËÊÍË, ˜ÂÂÁ ÛÓÍË, flÍ¥ Ò‡Ï¥ ÔÓ ÒÓ·¥ ‚ÊÂ π
ÚÎÛÏ‡˜ÂÌÌflÏ ¥ ‚ Ò‚Ó˛ ˜Â„Û ÚÂÊ ÚÎÛÏ‡˜ËÚ¸Òfl. ÄÎÂ ‰Â-
ÍÓÏÛ ‚‰‡πÚ¸Òfl Á‚¥Î¸ÌËÚËÒfl ‚¥‰ ˆ¸Ó„Ó, flÍ ˆÂ ÒÚ‡ÎÓÒfl Á¥
ÏÌÓ˛: ‡ÔÚÓÏ fl ÔÓ·‡˜Ë‚, ˘Ó π Â˜¥, flÍ¥ ¥ÒÌÛ˛Ú¸ Û ÔÂ-
‚ËÌÌÓÏÛ ÒÚ‡Ì¥, ÚÓ·ÚÓ ÌÂ‚ËÚÎÛÏ‡˜ÂÌ¥, ÊË‚¥ ÔÂÂ‰ Ì‡-
¯ËÏË ÊË‚ËÏË Ó˜ËÏ‡. ê‡ÔÚÓÏ ÔÂÂ‰ ÏÓªÏË Ó˜ËÏ‡ Á’fl-
‚ËÎ‡Òfl Í‡ªÌ‡, ¥ fl Ï‡˛ Ì‡ Û‚‡Á¥ ÒÔ‡‚ÊÌ˛ Í‡ªÌÛ, flÍ‡

– ÔÓ ˆÂ fl ÌÂ Á‡·Û‚‡˛ – ‚Ó‰ÌÓ˜‡Ò π ‚Ë„‡‰‡ÌÓ˛ ˜Ë
ÌÓ‚ÓÒÚ‚ÓÂÌÓ˛, ‡‰ÊÂ ÍÓ‰ÓÌË, flÍËÏË Ì‡‰¥Îfl‚ ªª fl,
‡Ê Ì¥flÍ ÌÂ Á·¥„‡ÎËÒfl Á ÚËÏË, flÍ¥ ‚ ¥Ì¯ËÈ ÒÔÓÒ¥· Ì‡‚’fl-
ÁÛ‚‡Î‡ ªÈ ¥ÒÚÓ¥fl, ‰Ó flÍÓª ‡ÁÓÏ ¥ ÔÓÓ‰ËÌˆ¥ ‰ÓÍÎ‡ÎËÒfl
‚Ò¥ Î˛‰Ò¸Í¥ ÔËÒÚ‡ÒÚ¥, ‚Ò¥ Ô‡„ÌÂÌÌfl, ‚Ò¥ ¥ÌÚË„Ë, ‚Ò¥
‚¥Ë. ü ·‡˜Ë‚ ¥˜ÍÛ, ÚÓ·ÚÓ ÁÏÓ¯ÍÛ ÁÂÏÎ¥, ÚÓ·ÚÓ Ï¥ÒˆÂ
ÔÓÊË‚‡ÌÌfl ¥ ‚Ó‰ÌÓ˜‡Ò ¥ÁÓÎ¸Ó‚‡ÌÂ Ï¥ÒˆÂ („¥Ò¸ÍËÏË
ıÂ·Ú‡ÏË, flÍ¥ ÈÓ„Ó Ó·ÏÂÊÛ˛Ú¸): ÒÔÓ˜‡ÚÍÛ ̂ fl ÁÏÓ¯Í‡
·ÛÎ‡ ‚ÛÁ¸ÍÓ˛ È „ÎË·ÓÍÓ˛, ‡ ‰‡Î¥ ‚ÓÌ‡ „‡ÏÓÌ¥ÈÌÓ
ÓÁ¯Ë˛‚‡Î‡Ò¸. ß ıÓ˜‡ Á ‡‰Ï¥Ì¥ÒÚ‡ÚË‚ÌÓª ÚÓ˜ÍË ÁÓÛ
ªª ÌÂ ¥ÒÌÛ‚‡ÎÓ È ‚ÓÌ‡ ÌÂ Ï‡Î‡ Á‡‚¥ÂÌËı ÍÓ‰ÓÌ¥‚, ÔÓÚÂ
‰Îfl ÏÂÌÂ ˆÂ ·ÛÎ‡ Í‡ªÌ‡, ‰Îfl ÏÂÌÂ ˆÂ ·ÛÎ‡ Â‡Î¸-
Ì¥ÒÚ¸.

ßÒÌÛ˛Ú¸ ¥ÁÌ¥ ‚Ë‰Ë Â‡Î¸ÌÓÒÚË.
ßÒÌÛπ ¥ÒÚÓË˜Ì‡ Â‡Î¸Ì¥ÒÚ¸, ¥ÒÌÛπ „ÂÓ„‡Ù¥˜Ì‡ Â-

‡Î¸Ì¥ÒÚ¸; ¥, flÍ ‚¥‰ÓÏÓ, Ì‡Ó‰Ë Á‰‡‚Ì‡ ·ÂÁÛÒÔ¥¯ÌÓ Ì‡-
Ï‡„‡ÎËÒfl Á‚ÂÒÚË ˆ¥ Ó·Ë‰‚¥ Â‡Î¸ÌÓÒÚ¥ ‚ Ó‰ÌÂ: ‚ÓÌË
Á‡‚Ê‰Ë Ô‡„ÌÛÎË ‰Ó Ò‚Óªı «ÔËÓ‰ÌËı» ÍÓ‰ÓÌ¥‚.
åÓÊÎË‚Ó, Ì‡Ï, Ù‡ÌÍÓÏÓ‚ÌËı ¯‚‡Èˆ‡ˆflÏ Û ˆ¸ÓÏÛ
ÔÓ˘‡ÒÚËÎÓ ·¥Î¸¯Â, Ì¥Ê ¥Ì¯ËÏ. çÂ ÁÌ‡˛. Ç ·Û‰¸ flÍÓÏÛ
‚ËÔ‡‰ÍÛ ÒÎ¥‰ ‚ËÁÌ‡ÚË, ̆ Ó ̂ Â ÌÂ ·Û‚ ÔÓ‚ÌËÈ ÛÒÔ¥ı. ñÂÈ
‚ÂıÌ¥È ·‡ÒÂÈÌ êÓÌË, ˘Ó ÔÓÒÚfl„‡πÚ¸Òfl ‚¥‰ ‰ÊÂÂÎ‡
êÓÌË ‰Ó ÜÂÌÂ‚Ë, Á‡ Ò‚ÓªÏ ÔÓÎÓÊÂÌÌflÏ, ‚Ë„Îfl‰ÓÏ,



228

h t t p : / / w w w . j i - m a g a z i n e . l v i v . u a  h t t p : / / w w w . j i - m a g a z i n e . l v i v . u a

Галичини, в свою чергу, вiдповiла арештами чiльних на-
цiональних дiячiв (якi не виїхали зi Львова ) i засланням
А.Шептицького.

Пiслявоєнна совєцька Росiя збагнула всю вигоду
панславiзму для промоцiї своїх iдей i полiтичної пропа-
¶анди на майбутнiх теренах «визвольного походу». Опа-
нованi iдеями соцiалiстичної рiвности i вiрнi поперед-
нiм переконанням у єдностi слов’янського свiту (якi, до
речi, живилися iз середовища численних мiсцевих бi-
лоемi¶рантiв), галицькi москвофiли, фактично, сформу-
вали «п’яту колону» большевикiв в Галичинi, прислужив-
шись (вiдаючи чи не вiдаючи про це) справi розколу
галицького українства.

На Закарпаттi ситуацiя склалася ще гiрше. В силу
полiетнiчности i складної ментальности мешканцiв ре-
¶iону царським функцiонерам вдалося переконати (де
пропа¶андою, а де i чималими грiшми) значну кiлькiсть
мiсцевих «русинiв» у їхнiй етимоло¶iчнiй єдности з Ро-
сiєю. Тра¶едiя Закарпатської України i безвихiдь кiль-
кашарової (в етнiчному аспектi) окупацiї тiльки посили-
ли фальшиву вiру у брата-визволителя зi Сходу. Карпа-
торусинство, як локальний пiдвид слов’янофiльства,
настiльки глибоко вкоренилося на Закарпаттi, що цим,

а також заснованим на його основних положеннях
«вченнi» професора Пола Ма¶очi (закарпатського емi¶-
ранта до Канади Павла Ма¶очого), навiть спробували
скористатися для власного кар’єрного порятунку... ком-
партiйнi функцiонери области, проголосивши у 1991
роцi утворення уряду «незалежної» Подкарпатской Руси
i зчинивши неабиякий переполох у сусiднiй Словаччинi.

Цей екскурс в iсторiю – не випадковiсть, вiн багато
чого пояснює у нинiшнiй ситуацiї. Пiсля розвалу СССР
Росiя не вiдмовилася вiд бажання опанувати втрачений
контроль над рештою осколкiв неоiмперiї. З епохою
Єльцина вiдiйшли у вiчнiсть квазiдемократичнiсть i налiт
романтизму в полiтицi. Росiя Путiна – це жорстка ло¶iч-
на схема зовнiшньо- i внутрiшньополiтичних ходiв, стра-
те¶iя розвитку i тактика, яка до болю нагадує дiї вiдомої
усьому свiтовi спецслужби. «Зовсiм випадково» то тут,
то там довкола росiйських кордонiв вiдновлюється ак-
тивнiсть у, здавалось би, згаслих мiжетнiчних конфлiк-
тах, посилюється сепаратистський рух у постсовєцьких
республiках, заварюються мiжконфесiйно-мiжнацiо-
нальнi колотнечi навiть у «благополучних» землях Цен-
тральної Европи (як це нещодавно було в Перемишлi).
Україна вiдчула це на прикладах Криму, Пiвдня i Донець-

АНДРІЙ КИРЧІВ
ГАЛИЦЬКИЙ

ПОДЗВІН
ЗОЛОТОГО

РУБЛЯ?

Á‡·Û‰Ó‚Ó˛, Á‡ ‚Ò¥Ï‡ ÏÓÊÎË‚ËÏË ÂÍÓÌÓÏ¥˜ÌËÏË ˜ËÌ-
ÌËÍ‡ÏË ·ÂÁÔÂÂ˜ÌÓ π ‰ÓÒÍÓÌ‡ÎÓ˛ „ÂÓ„‡Ù¥˜ÌÓ˛ Ó‰Ë-
ÌËˆÂ˛, ‡ÎÂ, ÌÂÁ‚‡Ê‡˛˜Ë Ì‡ ˆÂ – ÔÓÎ¥ÚË˜ÌÓ ÔÓ‰¥ÎÂ-
ÌÓ˛. ß ̂ Â ̆ Â Ì¥˜Ó„Ó, flÍ·Ë ‚ÓÌ‡ ÌÂ ·ÛÎ‡ Ì‡·‡„‡ÚÓ „ÎË·-
¯Â ÔÓ‰¥ÎÂÌ‡ ÂÎ¥„¥flÏË (‚ Ò‚Ó˛ ˜Â„Û – flÍ Ì‡ÒÎ¥‰ÓÍ
ÔÓÎ¥ÚËÍË); flÍ·Ë ‚ÓÌ‡ ÌÂ ·ÛÎ‡ ÔÓ‰¥ÎÂÌ‡ Á‚Ë˜‡flÏË (‚
Ò‚Ó˛ ˜Â„Û – flÍ Ì‡ÒÎ¥‰ÓÍ ÂÎ¥„¥ª). éÚÓÊ ·¥Î¸¯ÓÒÚ¥ Ì‡-
¯Ëı ÒÔ¥‚‚¥Ú˜ËÁÌËÍ¥‚ ‚ÓÌ‡ ‚Ë‰‡πÚ¸Òfl ÁÎ‡Ú‡ÌÓ˛ Á ˆ¥Î-
ÍÓÏ ¥ÁÌËı ¯Ï‡ÚÍ¥‚, ¥ ‰¥ÚË ‚ Ì‡¯Ëı ¯ÍÓÎ‡ı „Ó‚ÓflÚ¸
ÔÓ ÓÁÂÓ È ÔÓ êÓÌÛ Ú‡Í, Ì¥·Ë êÓÌ‡ È ÓÁÂÓ ÌÂ Ï‡-
˛Ú¸ Ï¥Ê ÒÓ·Ó˛ Ì¥˜Ó„Ó ÒÔ¥Î¸ÌÓ„Ó. ∫ı Ì‡‚˜ËÎË, ˘Ó Ç‡Î¥Ò
(êÓÌ‡) – Í‡ÚÓÎËˆ¸ÍËÈ, ‡ Ç‡Î¸‰ÎflÌ‰ (ÓÁÂÓ) – ÔÓ-
ÚÂÒÚ‡ÌÚÒ¸ÍËÈ, ¥ ˆÂ ‰Îfl ÌËı ÒÛÚÚπ‚‡ ¥ÁÌËˆfl. êÂ˜¥, flÍ¥
‰Îfl Ì‡ª‚ÌËı (ÌÂÛÔÂÂ‰ÊÂÌËı) Ó˜ÂÈ flÒÌ¥, flÍ ‰ÂÌ¸, π
Ì‡‰Á‚Ë˜‡ÈÌÓ ÚÂÏÌËÏË ‰Îfl Ó˜ÂÈ ÛÔÂÂ‰ÊÂÌËı.

é‰Ì‡Í ÏÓÊÌ‡ Ûfl‚ËÚË ÒÓ·¥ ·‡Ú¸Í¥‚˘ËÌÛ, ÚÓ·ÚÓ
ÒÔ‡‚ÊÌ˛ Í‡ªÌÛ, fl Ï‡˛ Ì‡ Û‚‡Á¥ „ÂÓ„‡Ù¥˜ÌÂ ˆ¥ÎÂ,
ÔÓÁ‡ ¥ÒÚÓË˜ÌËÏË ̃ Ë ÔÓÎ¥ÚË˜ÌËÏË ÒËÒÚÂÏ‡ÏË, flÍ¥ ÌËÌ¥
‰¥ÎflÚ¸ Ï¥Ê ÒÓ·Ó˛ Ò‚¥Ú: ˜Ë ÌÂ Ì‡ ˆ¸ÓÏÛ ‚ËÌËÍ‡π ÍÓÌ-
ÙÎ¥ÍÚ Ï¥Ê Ô‡Ú¥ÓÚËÁÏÓÏ ¥ Ì‡ˆ¥ÓÌ‡Î¥ÁÏÓÏ? è‡Ú¥ÓÚËÁÏ
ÒÔË‡πÚ¸Òfl Ì‡ Ó˜¥ È ÒÂˆÂ, Ì‡ˆ¥ÓÌ‡Î¥ÁÏ – Ì‡ ‡·ÒÚ‡Í-
ÚÌ¥ ÁÌ‡ÌÌfl; Ô‡Ú¥ÓÚËÁÏ, Ú‡Í, flÍ fl ÈÓ„Ó ÓÁÛÏ¥˛, – Ì‡
Ò¸Ó„Ó‰ÂÌÌfl (¥ Ï‡È·ÛÚÌπ), Ì‡ˆ¥ÓÌ‡Î¥ÁÏ – Ì‡ ÏËÌÛÎÂ È

ÁÌ‡ÌÌfl ÔÓ ÏËÌÛÎÂ: Ì‡ ¥ÒÚÓ¥˛ ¥ ÁÌ‡ÌÌfl ¥ÒÚÓ¥ª, Ì‡ ÒÛÏÛ
˛Ë‰Ë˜ÌËı ‰ÓÏÓ‚ÎÂÌÓÒÚÂÈ, Ì‡ ‚Ë·ÓÂÌ¥ Ô‡‚‡, flÍ¥
Ì‡Ò‡ÏÔÂÂ‰ Ì‡ÎÂÊËÚ¸Òfl ‚ÚËÏ‡ÚË. ç‡ˆ¥ÓÌ‡Î¥ÁÏ ∂ÛÌ-
ÚÛπÚ¸Òfl Ì‡ ÔÂ‚Ì¥È Í¥Î¸ÍÓÒÚ¥ ÂÎ¥„¥ÈÌËı ¥ ÏÓ‡Î¸ÌËı Ú‡-
‰Ëˆ¥È, flÍ¥ ÒÚÓÒÛ˛Ú¸Òfl Á‚Ë˜‡ª‚ Ú‡ Á‚Ë˜ÓÍ, ÒÔÓÒÓ·Û ÏËÒ-
ÎÂÌÌfl, ÔÓ˜ÛÚÚ¥‚ ¥ ÔÓ‚Â‰¥ÌÍË, ÔË ˜ÓÏÛ ÌÂ ‚ËÁÌ‡πÚ¸Òfl,
˘Ó ‚ÓÌË ÏÓÊÛÚ¸ ÍÓÎË-ÌÂ·Û‰¸ ÁÏ¥ÌËÚËÒfl, ¥ flÍ¥ ÔÓÚËÒ-
Ú‡‚Îfl˛Ú¸Òfl Á‚Ë˜‡flÏ, Á‚Ë˜Í‡Ï ¥ Ú‡‰Ëˆ¥flÏ ÒÛÒ¥‰¥‚, ‡‰ÊÂ
‚ Ì‡ˆ¥ÓÌ‡Î¥ÁÏ¥ Á‡‚Ê‰Ë ÔËÒÛÚÌ¥È ÔÂ‚ÌËÈ ¥ÏÔÂ¥‡Î¥ÁÏ,
ÔÂ‚ÌÂ Ô‡„ÌÂÌÌfl ÔÓ¯ËÂÌÌfl, Á·¥Î¸¯ÂÌÌfl, ÔÂ‚Ì‡ Ê‡-
‰Ó·‡ Á‡‚Ó˛‚‡Ì¸: ÚÓÈ, ıÚÓ Ï‡π flÍ¥Ò¸ Ô‡‚‡, ıÓ˜Â ÓÁ-
¯ËËÚË ˆ˛ ÒÙÂÛ, ÚÓÈ, ıÚÓ Ï‡π ‚¥Û, ıÓ˜Â Ì‡‚ÂÌÛÚË
‰Ó ÌÂª ÌÓ‚Ëı ÔËıËÎ¸ÌËÍ¥‚.

Ä Ì‡¯¥ Ï‡Î¥ Í‡ªÌË Ï‡˛Ú¸ Ò‚Óª ÒÎ‡‚ÂÚÌ¥ «Ú‡‰Ëˆ¥ª»,
Á‡ flÍËÏË ‚ÓÌË ¯ÛÍ‡˛Ú¸ Á‡ıËÒÚÛ (˘Ó·Ë ÌÂ ÒÍ‡Á‡ÚË
ıÓ‚‡˛Ú¸Òfl), ‡ÎÂ flÍ‡ ªÏ Á ÌËı ÍÓËÒÚ¸? á‚¥‰ÍË ‚ÓÌË
ÔÓıÓ‰flÚ¸? ëÍ¥Î¸ÍË ªÏ ÓÍ¥‚? óË Ï‡˛Ú¸ ‚ÓÌË ‚Á‡„‡Î¥
Ò‚Óª ÔÓ˜‡ÚÍË Û ̂ Ëı Í‡ªÌ‡ı? óË ‚ËÈ¯ÎË ‚ÓÌË Á ÔÂ‚ÌÓª
ÁÂÏÎ¥, ˜Ë Ì‡Ó‰ÊÂÌ¥ ‚ ÔÂ‚ÌÓÏÛ ÍÎ¥Ï‡Ú¥, ˘Ó ÔËÌ‡ÈÏÌ¥
Ì‡‰‡‚‡ÎÓ · ªÏ ‰ÂflÍÓª ‡‚ÚÂÌÚË˜ÌÓÒÚË? óËÌfl˜Ë ÓÔ¥ ·Û‰¸-
flÍËÏ ÁÏ¥Ì‡Ï, ‚ÓÌË ÔÓÒËÎ‡˛Ú¸Òfl Ì‡ Ò‚Ó˛ ‰‡‚Ì¥ÒÚ¸, ‡·Ó
Ì‡ ÚÂ, ˘Ó ‚‚‡Ê‡˛Ú¸ ‰‡‚Ì¥ÒÚ˛. Ä ı¥·‡ ıÚÓÒ¸ ˆÂ ÔÂÂ‚¥-
flπ? á‚Ë˜Í‡ ¯‚Ë‰ÍÓ ÔËÚÛÔËÎ‡ ·‡Ê‡ÌÌfl ÔÂÂ‚¥flÚË:
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ШАРЛЬ
ФЕРДІНАНД
РАМУЗ
ПОТРЕБА ВЕЛИЧІ

ко-Луганського ре¶iону. А тепер спробуємо пофанта-
зувати. Скажiмо, декiлька впливових галичан, бiзнес
яких тим чи iншим чином пов’язаний з росiйським капi-
талом, отримують вигiдну пропозицiю в обмiн на певнi
послуги. Їм лише треба ... пропа¶увати окремiшнiсть,
винятковiсть Галичини, її ментально-психологiчну та iс-
торичну вiдмiннiсть вiд решти України, свiй власний,
окремий шлях до Европи, скажiмо, через автономiю.
Як то часто буває – i тут не можна не погодитися з опо-
нентами – провокацiя переростає саму себе i стає жи-
вою iдеєю, яка заполоняє щораз бiльше сердець i умiв.
До справи активно долучаються ЗМІ, вона набуває
мало не рис плебiсциту, активнi прихильники галицької
незалежности ладнi хоч нинi провести кордон по Збру-
чi i позбутися того, що по Сянi. А головне – все це зов-
сiм не випадає з контексту «послуги» i не вiдкриває ко-
рiння, джерела. Хто доведе, що це – не переконання
(тим бiльше, якщо воно таким i є)? А кому спаде на дум-
ку, що комунiстична союзницька i галицька сепаратис-
тська iдеї – два крила однiєї концепцiї?!

Абсурд? А хто ж буде сперечатися, що людинi влас-
тиво вигадувати рiзнi речi? Наприклад, модель незалеж-
ної Галичини?... Коли ж це – просто полiтична гра, то чи

здають собi справу тi, хто її затiяв, наскiльки серйозно
здатне сприйняти її збурене проблемою суспiльство?

... Менi все не йде з голови образ юної журналiстки
зi Сходу України, яка, сповнена вражень вiд Львова,
заворожена його особливою атмосферою, культурою,
разом зi своїми колегами потрапила на вiдкритий ефiр
до одного з перечулених сепаратистською iдеєю веду-
чих популярної передачi, де йшлося про «правдивих
українцiв» (себто – галичан) i «хохлiв» (пояснювати не
буду, для порядних галичан вiдомо – кого). Боюся, менi
не скоро вдасться забути сповненi справедливого по-
чуття кривди i слiз очi i тихо промовлений докiр:«Завi-
що ви нас ТАК...»

P.S. ëıÓÊ¥ÒÚ¸ ÔÓ‰¥È ¥ ÌÂ¥ÒÚÓË˜ÌËı ÓÒ¥· Á Â‡Î¸ÌË-
ÏË – ‡·ÒÓÎ˛ÚÌÓ ‚ËÔ‡‰ÍÓ‚‡.

Ú‡Í ıÓ˜ÂÚ¸Òfl ‚¥ËÚË, ̆ Ó ÚÂ, ̆ Ó π, ·ÛÎÓ Á‡‚Ê‰Ë... Äı! üÍ
Ì‡Ï ÛÒ¥Ï ıÓÚ¥ÎÓÒfl · Ì‡Â¯Ú¥ ÓÔËÌËÚËÒfl Ì‡ ÁÂÏÎ¥, flÍ‡ ·
ÌÂ ÁÏ¥Ì˛‚‡Î‡Ò¸, ·Ó ÏË ·‡˜ËÏÓ, ˘Ó ÏË ÏËÌÛ˘¥ ¥ ‚ÒÂ
ÏËÌÛ˘Â, ¥ Ï‡πÏÓ ‚Î‡ÒÚË‚Ó ÎË¯Â Ó‰ÌÂ ·‡Ê‡ÌÌfl: ̆ Ó·Ë
Ì¥˜Ó„Ó ÌÂ ÏËÌ‡ÎÓ ¥ ˘Ó·Ë ÏË ÌÂ ·ÛÎË ÏËÌÛ˘ËÏË.

á‚¥‰ÒË, Ì‡ÔÂ‚ÌÓ, È ˆfl ÔÓÚÂ·‡ Û ·‡Ú¸Í¥‚˘ËÌ¥, ‰Â ·
ÏË ªª ÌÂ ÓÁÏ¥ÒÚËÎË: ‚ÓÌ‡ Ê ·Ó ÏÓÊÂ ·ÛÚË ÌÂ Ú¥Î¸ÍË
Ï‡ÚÂ¥‡Î¸ÌÓ˛, ‡ÎÂ È ‰ÛıÓ‚ÌÓ˛, ¥ÒÌÛπ ·‡Ú¸Í¥‚˘ËÌ‡ ¥‰ÂÈ,
Ú‡Í Ò‡ÏÓ flÍ ¥ ·‡Ú¸Í¥‚˘ËÌ‡ ÔÎÓÚ¥: ÁÂ¯ÚÓ˛ ¥ ÏÓflÍ ˜‡Ò
‰Ó ˜‡ÒÛ ÔÓ‚ÂÚ‡πÚ¸Òfl Û ¥‰ÌËÈ ÔÓÚ (...)

óË Á‡„ËÌÂÏÓ ÏË ̃ ÂÂÁ Ì‡¯Û Ï‡Î¥ÒÚ¸, ‡‰ÊÂ ÏË ÁÓ‚-
Ò¥Ï Ï‡ÎÂÌ¸Í¥? Ç Ï‡ÚÂ¥‡Î¸ÌÓÏÛ ÒÂÌÒ¥ ÏË Ï‡ÎÂÒÂÌ¸Í¥,
Ï‡ÎÂÒÂÌ¸Í¥ Á‡ ÚÂËÚÓ¥π˛ ¥ Á‡ ¥ÒÚÓ¥π˛. íÓ ‰Â Ê ÁÌ‡ÈÚË
ÚÛ ‚ÂÎË˜, flÍ‡ Ó‰Ì‡ ÏÓ„Î‡ ·Ë Ì‡Ò ÔÓflÚÛ‚‡ÚË? ü ÏÓÊÛ
ÎË¯Â ‚ËÒÎÓ‚ËÚË ˆ˛ ÔÓÚÂ·Û. ÑÂ ÔËıÓ‚‡Ì¥ ÒËÎË? ÑÂ-
flÍ¥ Î˛‰Ë ÏÓÊÛÚ¸ Ú¥Î¸ÍË „Ó‚ÓËÚË, „Ó‚ÓËÚË, ÌÂ Ó·Ë-
ÚË, ‡ÎÂ ˆÂ ÓÁÌ‡˜‡π, ˘Ó ‚ÓÌË ÒÔÓ‰¥‚‡˛Ú¸Òfl. Ä ÒÔÓ‰¥‚‡-
˛˜ËÒ¸, ‚ËÒÎÓ‚Î˛˛˜Ë Ò‚Óπ ÒÔÓ‰¥‚‡ÌÌfl, ‚ÓÌË ÓÁÍË-
‚‡˛Ú¸ Ì‡‰¥˛ ÔÂÂ‰ ¥Ì¯ËÏË, ÔÂÂ‰‡˛Ú¸ ªª ÚËÏ, ıÚÓ,
ÏÓÊÎË‚Ó, ‰ÓÔÓÏÓÊÂ ªÈ ÁÏ¥ˆÌ¥ÚË, ÚËÏ, ıÚÓ ‚ Ò‚Ó˛ ̃ Â-
„Û ÒÔÓÏÓÊÂÚ¸Òfl Ì‡ ‚˜ËÌÍË. ß ‚Ò¥ ̂ ¥ ÒÔÓ‰¥‚‡ÌÌfl È Ô‡„-
ÌÂÌÌfl ÒÍÎ‡‰ÂÌ¥ ‰ÓÍÛÔË Á·ÎËÊÛ˛Ú¸ ÚËı, ıÚÓ ªı ‚ËÌÓ-
¯Ûπ. ë‡ÏÂ ‚ÓÌË ÒÚ‡ÌÛÚ¸ ˜ËÏÓÒ¸ Ì‡ Á‡ÁÓÍ ÔÂ¯Ó„Ó

ÙÂÏÂÌÚÛ, ¯Ï‡ÚÓ˜Í‡ ‰¥Ê‰Ê¥‚, flÍËÈ ‰‡πÚ¸Òfl ‰Ó Ú¥ÒÚ‡,
‡·Ë ‚ÓÌÓ ‚ËÓÒÎÓ ¥ ÒÚ‡ÎÓ ıÎ¥·ÓÏ.

èÂÂÍÎ‡Î‡ éÎfl ëË‰Ó

èÓÚÂ·‡ ‚ÂÎË˜¥ – Besoin de grandeur. – ãÓÁ‡ÌÌ‡ 1937.
ç¥Ï. ÔÂÂÍÎ‡‰ Á Ù‡ÌˆÛÁ¸ÍÓª – Beduerfnis nach Gruessen
èÂÂÍÎ‡‰ÂÌÓ Á‡ Ì¥ÏÂˆ¸ÍËÏ ÔÂÂÍÎ‡‰ÓÏ Grenzgaenge.
Literatur aus der Schweiz 1933-1945. Ein Lesebuch. Hrsg. H.-
R. Hilty. Zuerich, Unionsverlag, 1981. – S.10-13.
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західна україна повинна до-

могтися статусу автономної

республіки в складі україни
інтерв’ю політичному мережевому виданню «part.org.ua»

із «щоденника 1966-1971»

© ä.ÅÓÌ‰‡ÂÌÍÓ, 2001
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Part.org.ua – üÍ ÇË ÒÚ‡‚ËÚÂÒfl ‰Ó ¥‰Âª È ‡∂ÛÏÂÌ-
Ú‡ˆ¥ª éÎÂ„‡ ï‡‚Ë˜‡ ¥ ÑÏËÚ‡ äÛ·ÎËˆ¸ÍÓ„Ó ÔÓ ÛÚ‚Ó-
ÂÌÌfl Ò‡ÏÓÒÚ¥ÈÌÓª á‡ı¥‰ÌÓÛÍ‡ªÌÒ¸ÍÓª ‰ÂÊ‡‚Ë? ç‡-
ÒÍ¥Î¸ÍË Ú‡Í¥ ÔÎ‡ÌË Â‡Î¸Ì¥? óË ÔÓ‚‡ÎËÎ‡Òfl, ÔÓ-Ç‡-
¯ÓÏÛ, ¥‰Âfl «ÇÂÎËÍÓª ìÍ‡ªÌË»?

ä. Å. ìÔÓ‰Ó‚Ê XIX-ïï ÒÚÓÎ¥Ú¸ Ì‡ á‡ıÓ‰¥ ìÍ‡ªÌË ÍÛÎ¸-
ÚË‚Û‚‡Î‡Òfl ¥‰Âfl «ÒÓ·ÓÌÓª ìÍ‡ªÌË». ñfl ¥‰Âfl ·‡ÁÛ‚‡Î‡Òfl
Ì‡ Ô¥‰‚‡ÎËÌ‡ı ÏÓ‚ÌÓª ÒÔ¥Î¸ÌÓÒÚË Ì‡‰‰Ì¥ÔflÌˆ¥‚ ¥ Á‡ı¥‰ÌÓ-
ÛÍ‡ªÌÒ¸ÍËı ÛÒËÌ¥‚. ß‰Âfl ÒÓ·ÓÌÓÒÚË ‚ËıÓ‰ËÎ‡ Á É‡ÎË˜Ë-
ÌË, ‚ ªª ÓÒÌÓ‚¥ ÎÂÊ‡ÎË, ÔÓ-ÔÂ¯Â, ÔÓ¯ÛÍ ÒÓ˛ÁÌËÍ¥‚ Û ÔÓ-
ÚËÒÚÓflÌÌ¥ Á ÔÓÎ¸Ò¸ÍÓ˛ ÂÎ¥ÚÓ˛ ¥, ÔÓ-‰Û„Â, „‡ÎËˆ¸ÍÂ ÏÂÒ¥‡Ì-
ÒÚ‚Ó ˘Ó‰Ó ç‡‰‰Ì¥ÔflÌ˘ËÌË. í‡ÍËÏ ˜ËÌÓÏ, ¥‰Âfl ÒÓ·ÓÌÓÒ-
ÚË ìÍ‡ªÌË ·ÛÎ‡ ‰ÓÒËÚ¸ ‡ˆ¥ÓÌ‡Î¸ÌÓ˛ ¥ Â‡Î¥ÒÚË˜ÌÓ˛. Ç‡-
ÚÓ Á‚‡ÊËÚË Ì‡ ÚÓÈ Ù‡ÍÚ, ˘Ó ˆfl ¥‰Âfl flÍÌ‡ÈÍ‡˘Â Îfl„‡Î‡ ‚
∂ÂÓÔÓÎ¥ÚË˜Ì¥ Ô‡Ò¸flÌÒË ÔÓ˜‡ÚÍÛ ïï ÒÚÓÎ¥ÚÚfl. êÓÒ¥fl, ÔÓÚË
flÍÓª Ì‡Ò‡ÏÔÂÂ‰ ·ÛÎ‡ ÒÍÂÓ‚‡Ì‡ ¥‰Âfl ÒÓ·ÓÌÓÒÚË, ÌÂ ÏÓ„-
Î‡ Â‡Î¸ÌÓ ÔÓÚËÒÚ‡‚ËÚË ·ÛÎ¸-flÍÛ ÛÍ‡ªÌÒ¸ÍÛ ÍÓÌÚ¥‰Â˛
Ì‡ ÚÂËÚÓ¥ª Ä‚ÒÚÓ-ì„Ó˘ËÌË. åÓÒÍ‚ÓÙ¥Î¸ÒÚ‚Ó Á ÈÓ„Ó
«í‡Ú¸flÌËÌÒÍËÏË Ó·˘ÂÒÚ‚‡ÏË» ·ÛÎÓ ÌÂ Ì‡‰ÚÓ ÒÂÈÓÁÌÓ˛
Á‡„ÓÁÓ˛.

ëÓ·ÓÌ¥ÒÚ¸ Ó‰ÂÊ‡Î‡ ‰Ó‚ÓÎ¥ ÏÓ„ÛÚÌ¸Ó„Ó ÔÓ¯ÚÓ‚ıÛ
Á‡‚‰flÍË ‰¥flÎ¸ÌÓÒÚ¥ è. äÛÎ¥¯‡, å. Ñ‡„ÓÏ‡ÌÓ‚‡ (flÍËÈ, ‰Ó
Â˜¥, Ó‰fl„ÌÛ‚ ÛÍ‡ªÌÒ¸ÍÛ ¥‰Â˛ ‚ Â‚ÓÔÂÈÒ¸Í¥ ¯‡ÚË) ¥ ÓÒÓ·-
ÎË‚Ó ß. î‡ÌÍ‡. éÒÚ‡ÚÓ˜ÌÂ ÁÏ¥ˆÌÂÌÌfl ¥‰Âª ÒÓ·ÓÌÓÒÚË Á‡-
‚Â¯ËÎÓÒfl Ô¥‰ ˜‡Ò Â‚ÓÎ˛ˆ¥ª 1917-1921 ., Á‡‚‰flÍË ÒÔ¥Î¸-
ÌËÏ ‰¥flÏ ‰‚Óı ÂÎ¥Ú – „‡ÎËˆ¸ÍÓª Ú‡ Ì‡‰‰Ì¥ÔflÌÒ¸ÍÓª. ßÒÚÓ¥fl
ïï ÒÚÓÎ¥ÚÚfl – ̂ Â ¥ÒÚÓ¥fl ·ÓÓÚ¸·Ë ÛÍ‡ªÌÒ¸ÍËı ÂÎ¥Ú Á‡ ÒÚ‚Ó-
ÂÌÌfl π‰ËÌÓª ÔÓÎ¥ÚË˜ÌÓª ÂÎ¥ÚË. íÓ·ÚÓ, ·ÓÓÚ¸·‡ Á‡ Â‡Î¥Á‡-
ˆ¥˛ ¥‰Âª ÒÓ·ÓÌÓÒÚË.

ì 1939-1954 . Á‡‚Â¯Ë‚Òfl ÔÓˆÂÒ ÛÚ‚ÓÂÌÌfl «ÇÂÎË-
ÍÓª ìÍ‡ªÌË». ì 1991 Óˆ¥ «ÇÂÎËÍ‡ ìÍ‡ªÌ‡» (flÍ‡ ·‡ÁÛ‚‡Î‡-
Òfl Ì‡ ¥‰Âª ÒÓ·ÓÌÓÒÚË) Ó‰ÂÊ‡Î‡ ÌÂÁ‡ÎÂÊÌ¥ÒÚ¸. ß Ú¥Î¸ÍË ÚÓ‰¥
ÒÚ‡‚ Ó˜Â‚Ë‰ÌËÏ ‰ËÒ·‡Î‡ÌÒ ÒËÎ Û ˆ¥È ‰ÂÊ‡‚¥. ç‡ÒÔ‡‚‰¥
‚Ú¥ÎÂÌÌfl ¥‰Âª ÒÓ·ÓÌÓÒÚË ÔËÁ‚ÂÎÓ ‰Ó ÔÓ‚ÌÓ„Ó ¥„ÌÓÛ‚‡Ì-
Ìfl ¥ÌÚÂÂÒ¥‚ Á‡ı¥‰ÌÓÛÍ‡ªÌÒ¸ÍÓª ÂÎ¥ÚË Ì‡ Á‡„‡Î¸ÌÓ‰ÂÊ‡‚-
ÌÓÏÛ ¥‚Ì¥ ¥ Ì‡‚¥Ú¸ ‰Ó ˜‡ÒÚÍÓ‚Óª ‡ÒËÏ¥Îflˆ¥ª „‡ÎËˆ¸ÍÓ-·ÛÍÓ-
‚ËÌÒ¸ÍÓª ÂÎ¥ÚË ‚ Á‡„‡Î¸ÌÓÛÍ‡ªÌÒ¸ÍÓÏÛ ÔÓÚÓˆ¥.

ë‡ÏÂ ÚÓÏÛ „‡ÎËˆ¸Í¥ ÔÓÎ¥ÚËÍË Ú‡ „ÓÏ‡‰Ò¸Í¥ ‰¥fl˜¥ ‰Â‰‡-
Î¥ ˜‡ÒÚ¥¯Â ÒÚ‡ÎË ÒÍ‡ÊËÚËÒfl Ì‡ ÛÏÓ‚Ë, ‚ flÍËı ÓÔËÌËÎ‡Òfl
É‡ÎË˜ËÌ‡. çÂ Ú‡, ÏÓ‚Îfl‚, ÌÂÁ‡ÎÂÊÌ¥ÒÚ¸: „‡ÎËˆ¸Í‡ ÂÎ¥Ú‡, flÍ‡
ÏËÒÎËÎ‡ Ï‡È·ÛÚÌ˛ ìÍ‡ªÌÛ flÍ «ÇÂÎËÍÛ É‡ÎË˜ËÌÛ», ÌÂ ·ÛÎ‡
„ÓÚÓ‚‡ ‰Ó ÚÓ„Ó, ˘Ó Ì‡‰‰Ì¥ÔflÌˆ¥, flÍ¥ ÍÓÎËÒ¸ Ô‡ÒË‚ÌÓ ÒÔÓÒ-

ÄÌÍÂÚ‡

1.
üÍ˘Ó, ÔÂÂ·Û‚‡˛˜Ë Ì‡ ˜ÛÊËÌ¥, ‚Ë ÁÛÒÚ¥˜‡πÚÂ

ÒÔ¥‚‚¥Ú˜ËÁÌËÍ¥‚: ̃ Ë ‚¥‰˜Û‚‡πÚÂ ‚Ë ÌÓÒÚ‡Î¸„¥˛, ̃ Ë Ò‡ÏÂ
ÚÓ‰¥ Ì¥?

2.
óË Ï‡π ·‡Ú¸Í¥‚˘ËÌ‡ ‰Îfl ‚‡Ò Ô‡ÔÓ?

3.
Ç¥‰ ˜Ó„Ó ‚Ë ÏÓÊÂÚÂ ÒÍÓ¥¯Â ‚¥‰ÏÓ‚ËÚËÒfl:
‡) ‚¥‰ ·‡Ú¸Í¥‚˘ËÌË?
·) ‚¥‰ ‚¥Ú˜ËÁÌË?
‚) ‚¥‰ ˜ÛÊËÌË?

4. ôÓ ‚Ë Ì‡ÁË‚‡πÚÂ ·‡Ú¸Í¥‚˘ËÌÓ˛:
‡) ÒÂÎÓ?
·) Ï¥ÒÚÓ ˜Ë ÈÓ„Ó Í‚‡Ú‡Î?
‚) ÏÓ‚ÌËÈ ÔÓÒÚ¥?
„) ÍÓÌÚËÌÂÌÚ?
‰) ÔÓÏÂ¯Í‡ÌÌfl?

МАКС ФРІШ
ЩОДЕННИК
1966-1971

5.
èËÔÛÒÚËÏÓ, ˘Ó Ì‡ ‚‡¯¥È ·‡Ú¸Í¥‚˘ËÌ¥ ‚‡Ò ÌÂ-

Ì‡‚Ë‰flÚ¸: ̃ Ë ÏÓ„ÎË · ‚Ë ̃ ÂÂÁ ̂ Â Á‡ÔÂÂ˜Û‚‡ÚË, ̆ Ó
ˆÂ ‚‡¯‡ ·‡Ú¸Í¥‚˘ËÌ‡?

6.
ôÓ ‚Ë ÓÒÓ·ÎË‚Ó Î˛·ËÚÂ Û ‚‡¯¥È ·‡Ú¸Í¥‚˘ËÌ¥:
‡) Í‡π‚Ë‰Ë?
·) ÚÂ, ˘Ó Î˛‰Ë ÔÓ‰¥·Ì¥ ‰Ó ‚‡Ò Á‡ Ò‚ÓªÏË Á‚Ë˜Í‡-

ÏË, ÚÓ·ÚÓ ˘Ó ‚Ë ÔËÒÚÓÒÓ‚‡Ì¥ ‰Ó ˆËı Î˛‰ÂÈ ¥ ÚÓÏÛ
ÏÓÊÂÚÂ ÓÁ‡ıÓ‚Û‚‡ÚË Ì‡ ÓÁÛÏ¥ÌÌfl?

‚) Ú‡‰Ëˆ¥ª?
„) ÚÂ, ˘Ó ‚‡Ï ÌÂ ÔÓÚ¥·ÌÓ ÔÓÒÎÛ„Ó‚Û‚‡ÚËÒ¸ ¥ÌÓ-

ÁÂÏÌÓ˛ ÏÓ‚Ó˛?
‰) ÒÔÓ„‡‰Ë ÔÓ ‰ËÚËÌÒÚ‚Ó?

7.
óË ‚ËÌÓ¯Û‚‡ÎË ‚Ë ÔÎ‡ÌË ‚ËªÁ‰Û Á‡ ÍÓ‰ÓÌ?

8.
üÍ¥ ÒÚ‡‚Ë ‚Ë ªÒÚÂ Á ÌÓÒÚ‡Î¸„¥ª (Ì‡ÔËÍÎ‡‰, Ì¥-

ÏÂˆ¸Í¥ ÚÛËÒÚË Ì‡ ä‡Ì‡Ò¸ÍËı ÓÒÚÓ‚‡ı ˘Ó‰Ìfl Á‡-
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КОСТЬ
БОНДАРЕНКО

ЗАХІДНА УКРАЇНА
ПОВИННА

ДОМОГТИСЯ
СТАТУСУ

АВТОНОМНОЇ
РЕСПУБЛІКИ

В СКЛАДІ УКРАЇНИ

ÚÂ¥„‡ÎË Á‡ Â‚ÓÎ˛ˆ¥ÈÌËÏË ÔÓˆÂÒ‡ÏË ‚ ìÍ‡ªÌ¥, ÁÏÓÊÛÚ¸
ÔÂÂıÓÔËÚË ¥Ì¥ˆ¥‡ÚË‚Û ‚ ÔÓˆÂÒ‡ı ‰ÂÊ‡‚ÌÓ„Ó ·Û‰¥‚ÌËˆÚ‚‡.

íÓÏÛ ÚÂÔÂ „‡ÎË˜‡ÌË ‚Ëfl‚ËÎËÒfl Û ‰Ó‚ÓÎ¥ ÌÂÁÛ˜ÌÓÏÛ
ÒÚ‡ÌÓ‚Ë˘¥. á Ó‰ÌÓ„Ó ·ÓÍÛ, Ï‡πÏÓ ÍËÁÛ ¥‰Âª «ÇÂÎËÍÓª ìÍ-
‡ªÌË» Ú‡ ÒÓ·ÓÌÓÒÚË. á ¥Ì¯Ó„Ó ·ÓÍÛ – ¥‰Âfl Á‡ı¥‰ÌÓÛÍ‡ªÌ-
Ò¸ÍÓª ÒÔ¥Î¸ÌÓÒÚË ˜Ë Ì‡‚¥Ú¸ ‰ÂÊ‡‚ÌÓÒÚË ÔÓÍË ˘Ó ÌÂ „ÓÚÓ-
‚‡ ÔÂÂÚ‚ÓËÚËÒfl ‚ ¥‰ÂÓÎÓ„¥˛, ‡ ÚËÏ ·¥Î¸¯Â – ÓÔ‡ÌÛ‚‡ÚË
Ï‡ÒË. åÂÌÂ ÓÒÓ·ËÒÚÓ ‚ ˆ¥È ¥‰Âª ÎflÍ‡π Ó‰ÌÂ: „ÓÎÓ‚ÌËÏ ÒÓ-
˛ÁÌËÍÓÏ Á‡ı¥‰ÌÓÛÍ‡ªÌÒ¸ÍËı ÒÂÔ‡‡ÚËÒÚ¥‚ (ÌÂı‡È Ì‡‚¥Ú¸
Ú‡ÍÚË˜ÌËÏ) ÌÂÏËÌÛ˜Â ÒÚ‡π êÓÒ¥fl, ∂ÂÓÔÓÎ¥ÚË˜ÌËı ‰‡ÛÌÍ¥‚
flÍÓª fl ÓÒÓ·ËÒÚÓ ·Ó˛Òfl ÌÂ ÏÂÌ¯ Ì¥Ê ‰‡Ì‡ÈÒ¸ÍËı. ß‰Âfl Ê
«ÒÓ·ÓÌÓÒÚË» ÏÓÊÂ Ï‡ÚË Ï‡È·ÛÚÌπ Ú¥Î¸ÍË ‚ π‰ËÌÓÏÛ ‚Ë-
Ô‡‰ÍÛ: flÍ˘Ó ‚ÓÌ‡ ÁÏÓÊÂ ÔÂÂÓÒÚË ÂÚÌÓÌ‡ˆ¥ÓÌ‡Î¸Ì¥ ‡Ï-
ÍË («ëÓ·ÓÌ‡ ìÍ‡ªÌ‡») ¥ ÔÂÂÚ‚ÓËÚËÒfl Ì‡ ¥‰Â˛ ˆË‚¥Î¥Á‡-
ˆ¥ÈÌÛ («ÒÓ·ÓÌ¥ÒÚ¸ Û ‡ÏÍ‡ı ñÂÌÚ‡Î¸ÌÓª Ö‚ÓÔË»).

Part.org.ua – ç‡ÒÍ¥Î¸ÍË Ú‡Í¥ ¥‰Âª ÔÓÔÛÎflÌ¥ ‚ á‡-
ı¥‰Ì¥È ìÍ‡ªÌ¥?

ä. Å. ç‡ Ò¸Ó„Ó‰Ì¥¯Ì¥È ‰ÂÌ¸ ¥‰Âfl ÒÚ‚ÓÂÌÌfl ÓÍÂÏÓª
Á‡ı¥‰ÌÓÛÍ‡ªÌÒ¸ÍÓª ‰ÂÊ‡‚Ë π Ì‡‰·‡ÌÌflÏ ‚ÛÁ¸ÍÓ„Ó ÍÓÎ‡
ÓÒ¥· (Ô‡Ï’flÚ‡πÚÂ Û ãπÌ¥Ì‡? «á‡Ì‡‰ÚÓ ‚ÛÁ¸ÍÂ ·ÛÎÓ ªıÌπ ÍÓÎÓ,
Á‡Ì‡‰ÚÓ ‰‡ÎÂÍ¥ ·ÛÎË ‚ÓÌË ‚¥‰ Ì‡Ó‰Û»). çËÌ¥¯Ì¥ ÒÂÔ‡‡ÚËÒ-
ÚË (Û ÏÂÌÂ ÒÚ‚Ó˛πÚ¸Òfl Ú‡ÍÂ ‚‡ÊÂÌÌfl) ÌÂ ÒÔ¥ÎÍÛ˛Ú¸Òfl Á

Ï‡Ò‡ÏË. ì Ì‡ÒÂÎÂÌÌfl ÔÂÂ‚‡ÊÌÓ ÌÂÏ‡π ÓÁÛÏ¥ÌÌfl ÌÂÓ·ı¥‰-
ÌÓÒÚË ÒÂÔ‡‡ˆ¥ª ‚¥‰ Á‡„‡Î¸ÌÓÛÍ‡ªÌÒ¸ÍËı ÔÓˆÂÒ¥‚. ä¥Ï ÚÓ-
„Ó, ‚‡ÚÓ ‚ËÁÌ‡ÚË, ̆ Ó Ò¸Ó„Ó‰Ì¥ ÌÂ ÒÙÓÏÛ‚‡Î‡Òfl Á‡ı¥‰ÌÓÛÍ-
‡ªÌÒ¸Í‡ ÂÎ¥Ú‡, flÍ‡ · ÏËÒÎËÎ‡ Ï‡Ò¯Ú‡·‡ÏË á‡ı¥‰ÌÓª ìÍ‡ªÌË
¥ ‰Îfl flÍÓª ¥ÌÚÂÂÒË ã¸‚Ó‚‡ ̃ Ë óÂÌ¥‚ˆ¥‚ ·ÛÎË · ‚Ë˘ËÏË, ‡Ì¥Ê
¥ÌÚÂÂÒË äËπ‚‡. ëÂÌ˜ÛÍ, ÇË¯Ë‚‡Ì˛Í, äÎËÏ˜ÛÍ, Å‡ÛÂ Ú‡
¥Ì¯¥ Á‡ı¥‰ÌÓÛÍ‡ªÌÒ¸Í¥ „Û·ÂÌ‡ÚÓË, Ô¥‰·Ë‡˛˜Ë ÍËıÚË Á¥
ÒÚÓÎ¥‚ ÍËª‚Ò¸ÍËı ÓÎ¥„‡ı¥‚, ‚‚‡Ê‡˛Ú¸, ̆ Ó ‚Ô¥ÈÏ‡ÎË ÅÓ„‡ Á‡
·ÓÓ‰Û, ¥ ÚÓÏÛ Ì¥ÍÓÎË ÌÂ ÔÓ„Ó‰flÚ¸Òfl Ì‡ Ò‡ÏÓÒÚ¥ÈÌ¥ ‰¥ª. ÇÓÌË
‰¥ÈÒÌÓ ÏÓÊÛÚ¸ ‚¥‰¥„‡‚‡ÚË ÓÎ¸ Ì‡Ï¥ÒÌËÍ¥‚, ‡ÎÂ ÌÂ ‚ÓÊ‰¥‚.

ì ÒÂÂ‰Ó‚Ë˘¥ ¥ÌÚÂÎ¥„ÂÌˆ¥ª ÒÚ‡‚ÎÂÌÌfl ‰Ó ¥‰Âª Ò‡ÏÓÒÚ¥È-
ÌÓª ‰ÂÊ‡‚Ë ·¥Î¸¯ Ì¥Ê ÒÍÂÔÚË˜ÌÂ. ëÚ‡¯Â ÔÓÍÓÎ¥ÌÌfl ÌÂ
‚¥‰ÒÚÛÔ‡π ‚¥‰ ¥‰Âª ÒÓ·ÓÌÓÒÚË. ç‡ÒÚ¥È ÏÓÎÓ‰¯Ó„Ó ÔÓÍÓÎ¥Ì-
Ìfl ‚¥‰Ï¥ÌÌÓ ÔÂÂ‰‡π ‚ËÒÚÛÔ Ó‰ÌÓ„Ó Î¸‚¥‚Ò¸ÍÓ„Ó ¥ÌÚÂÎÂÍÚÛ‡-
Î‡ Ì‡ ÒÂÏ¥Ì‡¥, Ó„‡Ì¥ÁÓ‚‡ÌÓÏÛ Ì‡‚ÂÒÌ¥ 2000 ÓÍÛ ÊÛÌ‡-
ÎÓÏ «∫»: «ü ÌÂ ıÓ˜Û ÊËÚË ‚ ‰ÂÊ‡‚¥ ëÛÍ¥Ò‡. ÄÎÂ fl ÚËÏ ·¥Î¸-
¯Â ÌÂ ıÓ˜Û ÊËÚË ‚ ‰ÂÊ‡‚¥ ëÂÌ˜ÛÍ‡».

Part.org.ua – üÍ¥, ÔÓ-‚‡¯ÓÏÛ, ¥ÒÚÓË˜Ì¥, ÏÂÌÚ‡Î¸Ì¥,
ÂÎ¥„¥ÈÌ¥, ÔÓÎ¥ÚË˜Ì¥, ÂÍÓÌÓÏ¥˜Ì¥ Ú‡ ÍÛÎ Ú̧ÛÌ¥ ‚¥‰Ï¥ÌÌÓÒÚË
Ï¥Ê «Á‡Ô‡‰ÂÌˆflÏË» ¥ Ì‡‰‰Ì¥ÔflÌÒ¸ÍËÏË ÛÍ‡ªÌˆflÏË?

ä. Å. Ç¥‰Ï¥ÌÌÓÒÚÂÈ ‰Ó‚ÓÎ¥. èÓ-ÔÂ¯Â, á‡ı¥‰Ì‡ ìÍ‡ªÌ‡
ÔÂÂ‚‡ÊÌÓ ÓÁ‚Ë‚‡Î‡Òfl ‚ ÒÍÎ‡‰¥ ‡‚ÒÚÓ-Û„ÓÒ¸ÍÓª ‰¥ÈÒÌÓÒ-

ÏÓ‚Îfl˛Ú¸ Í‚‡¯ÂÌÛ Í‡ÔÛÒÚÛ, flÍÛ ªÏ ‰ÓÒÚ‡‚Îfl˛Ú¸ Î¥-
Ú‡Í‡ÏË) ¥ ˜Ë ÔÓ˜Û‚‡πÚÂ ‚Ë ÒÂ·Â Á‡‚‰flÍË ˆ¸ÓÏÛ Á‡-
ÚË¯Ì¥¯Â ‚ Ò‚¥Ú¥?

9.
èËÔÛÒÚËÏÓ, ̆ Ó ·‡Ú¸Í¥‚˘ËÌ‡ ‰Îfl ‚‡Ò – ̂ Â ‚ÍËÚ¥

Î¥ÒÓÏ „ÓË Á ‚Ó‰ÓÒÔ‡‰‡ÏË: ̃ Ë Á‚ÓÛ¯ÂÌ¥ ‚Ë, ÍÓÎË ‚
flÍ¥ÈÒ¸ ¥Ì¯¥È ˜‡ÒÚËÌ¥ ÁÂÏÎ¥ ÁÛÒÚ¥˜‡πÚÂ Ú‡Í¥ Ê ÛÍËÚ¥
Î¥ÒÓÏ „ÓË Á ‚Ó‰ÓÒÔ‡‰‡ÏË, ̃ Ë ̂ Â ‚‡Ò ‡‰¯Â ÓÁ˜‡-
Ó‚Ûπ?

10.
óÓÏÛ ÌÂÏ‡π ÔÓÁ·‡‚ÎÂÌËı ·‡Ú¸Í¥‚˘ËÌË Ô‡‚Ëı?

11.
äÓÎË ‚Ë ÔÂÂÚËÌ‡πÚÂ ÍÓ‰ÓÌ ¥ ÁÌÓ‚Û ÓÔËÌflπÚÂÒ¸

Ì‡ ·‡Ú¸Í¥‚˘ËÌ¥: ̃ Ë ·Û‚‡π Ú‡Í, ̆ Ó ‚Ë ÔÓ˜Û‚‡πÚÂ ÒÂ·Â
Ò‡ÏÓÚÌ¥¯ËÏ Ò‡ÏÂ ‚ ̂ ÂÈ ÏÓÏÂÌÚ, ‚ flÍËÈ ÁÌËÍ‡π ÌÓÒ-
Ú‡Î¸„¥fl, ˜Ë ‚Ë„Îfl‰ ÁÌ‡ÈÓÏËı ÏÛÌ‰Ë¥‚ (Ì‡ÔËÍÎ‡‰,
Á‡Î¥ÁÌË˜ÌËÍË, ÔÓÎ¥ˆ¥fl, ‚¥ÈÒ¸ÍÓ‚¥ ÚÓ˘Ó) ÁÏ¥ˆÌ˛π Û ‚‡Ò
ÔÓ˜ÛÚÚfl, ˘Ó ‚Ë Ï‡πÚÂ ·‡Ú¸Í¥‚˘ËÌÛ?

12.
ëÍ¥Î¸ÍË ·‡Ú¸Í¥‚˘ËÌË ‚‡Ï ÔÓÚ¥·ÌÓ?

13.
üÍ˘Ó ‚Ë ÊË‚ÂÚÂ Á ̃ ÓÎÓ‚¥ÍÓÏ / Ê¥ÌÍÓ˛, ÌÂ Ï‡˛˜Ë

Á ÌËÏ / ÌÂ˛ ÒÔ¥Î¸ÌÓª ·‡Ú¸Í¥‚˘ËÌË, ˜Ë ÔÓ˜Û‚‡πÚÂ ‚Ë
ÒÂ·Â ‚ËÍÎ˛˜ÂÌËÏ ¥Á ·‡Ú¸Í¥‚˘ËÌË Ô‡ÚÌÂ‡, ̃ Ë Á‚¥Î¸-
ÌflπÚÂ Ó‰ÌÂ Ó‰ÌÓ„Ó ‚¥‰ ˆ¸Ó„Ó?

14.
éÒÍ¥Î¸ÍË ·‡Ú¸Í¥‚˘ËÌ‡ – ˆÂ „ÂÓ„‡Ù¥˜ÌËÈ ¥ ÒÛÒ-

Ô¥Î¸ÌËÈ Â∂¥ÓÌ, ‰Â ‚Ë Ì‡Ó‰ËÎËÒfl È ‚ËÓÒÎË, ªª ÌÂ
ÏÓÊÌ‡ ÔÓÏ¥ÌflÚË Ì‡ ¥Ì¯Û. óË ‚‰fl˜Ì¥ ‚Ë Á‡ ˆÂ?

15.
äÓÏÛ?

16.
óË ¥ÒÌÛ˛Ú¸ Í‡π‚Ë‰Ë, Ï¥ÒÚ‡, Á‚Ë˜‡ª ÚÓ˘Ó, flÍ¥ Ì‡-

¯ÚÓ‚ıÛ˛Ú¸ ‚‡Ò Ì‡ ÔÓÚ‡πÏÌ¥ ‰ÛÏÍË, ˘Ó ‚‡Ï ·Ë Í‡-
˘Â Ô‡ÒÛ‚‡Î‡ ¥Ì¯‡ ·‡Ú¸Í¥‚˘ËÌ‡?
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ÚË, ÚÛÚ ÓÒÓ·ÎË‚Ó ̃ ¥ÚÍÓ ÔÓÒÚÂÊÛπÚ¸Òfl ÏÛÎ Ú̧ËÍÛÎ Ú̧Û‡Î¥ÁÏ.
ì É‡ÎË˜ËÌ¥ ÔÓÎ¸Ò¸ÍÓ-ÛÍ‡ªÌÒ¸ÍÓ-Ì¥ÏÂˆ¸ÍÓ-π‚ÂÈÒ¸ÍÂ ÒÔ¥‚¥Ò-
ÌÛ‚‡ÌÌfl ÔËÁ‚ÂÎÓ ‰Ó ÒÚ‚ÓÂÌÌfl ÛÌ¥Í‡Î¸ÌÓª „‡ÎËˆ¸ÍÓª ÍÛÎ¸-
ÚÛË. ç‡ ÅÛÍÓ‚ËÌ¥ ‚ËÚ‚Ó˛‚‡Î‡Òfl ‚Ë‡ÁÌ‡ ÛÍ‡ªÌÒ¸ÍÓ-Û-
ÏÛÌÒ¸ÍÓ-Ì¥ÏÂˆ¸ÍÓ-π‚ÂÈÒ¸Í‡ ÍÛÎ Ú̧Û‡. ç‡ á‡Í‡Ô‡ÚÚ¥ ÔÓ-
fl‰ ¥Á ÛÍ‡ªÌÒ¸ÍËÏ ·ÛÎË ÔËÒÛÚÌ¥È Û„ÓÒ¸ÍËÈ, ÛÏÛÌÒ¸ÍËÈ ¥
ÒÎÓ‚‡ˆ¸ÍËÈ ÂÎÂÏÂÌÚË. ç‡‰‰Ì¥ÔflÌ˘ËÌ‡ ÌÂ ÁÌ‡Î‡ Ú‡ÍÓ„Ó
‚ÔÎË‚Û Á‡ı¥‰ÌËı (¥ÌÓ‰¥ ÌÂÒÎÓ‚’flÌÒ¸ÍËı) ÍÛÎ Ú̧Û. íÛÚ ‚¥‰˜ÛÚ-
Ì¥¯‡ ÂÍÒÔ‡ÌÒ¥fl ÓÒ¥ÈÒ¸ÍÓª ÍÛÎ Ú̧ÛË (ÓÒ¥ÈÒ¸ÍÓª Û ÏÓ‚ÌÓÏÛ,
‡ ÌÂ Ì‡ˆ¥ÓÌ‡Î¸ÌÓÏÛ ÒÂÌÒ¥). ∏‰ËÌÂ, ˘Ó ÏÓ„ÎË ÔÓÚËÒÚ‡‚ËÚË
ˆ¥È ÂÍÒÔ‡ÌÒ¥ª ‡‰ÂÔÚË ÚÂÓ¥ª ÒÓ·ÓÌÓÒÚË, – ˆÂ ¥‰Â‡Î¥ÁÓ‚‡ÌÛ
ÙÓÏÛ ÛÍ‡ªÌÒ¸ÍÓª ÛÒÚËÍ‡Î¸ÌÓª (Ò¥Î¸Ò¸ÍÓª) ‰¥ÈÒÌÓÒÚË ¥ ̃ ÛÚ-
Úπ‚ÓÒÚË, ÓÒÓ·ÎË‚Ó ‚Ë‡ÁÌÓ ÓÒÔ¥‚‡ÌÓª í. òÂ‚˜ÂÌÍÓÏ. Ç‡-
ÚÓ Ú‡ÍÓÊ ‚‡ıÛ‚‡ÚË, ˘Ó Ó·Ë‰‚¥ ˜‡ÒÚËÌË ìÍ‡ªÌË ÓÁ‚Ë‚‡-
ÎËÒfl Á‡ ¥ÁÌËı ÔÓÎ¥ÚË˜ÌËı ÛÏÓ‚, ¥ ‡‚ÒÚ¥ÈÒ¸Í‡ ‰¥ÈÒÌ¥ÒÚ¸ ÁÏ¥ˆ-
Ì˛‚‡Î‡ Û Ò‚¥‰ÓÏÓÒÚ¥ Á‡ı¥‰ÌËı ÛÍ‡ªÌˆ¥‚ ÁÓ‚Ò¥Ï ¥Ì¯¥ ˆ¥ÌÌÓÒ-
Ú¥, Ì¥Ê ÓÒ¥ÈÒ¸Í‡ – Û Ò‚¥‰ÓÏÓÒÚ¥ Ì‡‰‰Ì¥ÔflÌˆ¥‚. ì É‡ÎË˜ËÌ¥
Á·ÂÂ„ÎËÒfl ÂÎ¥ÍÚÓ‚¥ ÒÛ·ÍÛÎ Ú̧ÛË, flÍËı ÌÂÏ‡π Ì‡ ç‡‰‰Ì¥Ô-
flÌ˘ËÌ¥ (·ÓÈÍË, ÎÂÏÍË, „ÛˆÛÎË).

èÒËıÓÎÓ„Ë ÏÓÊÛÚ¸ Ú‡ÍÓÊ ‚Í‡Á‡ÚË Ì‡ ‚¥‰Ï¥ÌÌÓÒÚ¥ ‚ ÏÂÌ-
Ú‡Î¥ÚÂÚ¥ „‡ÎË˜‡Ì ¥ Ì‡‰‰Ì¥ÔflÌˆ¥‚. ÖÍÓÌÓÏ¥ÒÚË ‚Í‡ÊÛÚ¸ Ì‡
¥ÁÌ¥ ‚ËÓ·ÌË˜¥ Ô¥ÓËÚÂÚË. ÖÚÌÓ„‡ÙË – Ì‡ ÂÚÌÓ„‡Ù¥˜Ì¥

ÏÓÏÂÌÚË, Î¥Ì„‚¥ÒÚË – Ì‡ ÏÓ‚Ì¥ ¥ Ú‡Í ‰‡Î¥. ÄÎÂ, ‚ÒÂ Ê, Á‡ı¥‰Ì¥
ÛÍ‡ªÌˆ¥ (ÏÓÊÎË‚Ó, ˆÂ Ì‡ÒÎ¥‰ÓÍ ÍÛÎ Ú̧Ë‚Û‚‡ÌÌfl ¥‰Âª ÒÓ·Ó-
ÌÓÒÚË) Ì‡·‡„‡ÚÓ ·ÎËÊ˜¥ ‰Ó Ì‡‰‰Ì¥ÔflÌˆ¥‚, ‡Ì¥Ê, ÒÍ‡Ê¥ÏÓ,
‰Ó ÔÓÎflÍ¥‚ ˜Ë ˜Âı¥‚.

ïÓ˜ÂÚ¸Òfl Ú‡ÍÓÊ ‚¥‰ÁÌ‡˜ËÚË ¥ Ì‡fl‚Ì¥ÒÚ¸ ÁÌ‡˜ÌÓª Í¥Î¸ÍÓÒ-
ÚË ÒÛÔÂÂ˜ÌÓÒÚÂÈ. á‡ı¥‰Ì‡ ìÍ‡ªÌ‡ Ì‡ÒÔ‡‚‰¥ – ˆÂ ÔÓÚÂÌ-
ˆ¥ÈÌËÈ ÍÎÛ·ÓÍ ÒÛÔÂÂ˜ÌÓÒÚÂÈ. ôÓ Ó·ËÚË Û ‚ËÔ‡‰ÍÛ ‚¥‰’-
π‰Ì‡ÌÌfl ‚¥‰ ìÍ‡ªÌË ¥Á á‡Í‡Ô‡ÚÚflÏ? èÓ„Ó‰ËÚËÒfl Ì‡ ÒÚ‡-
ÚÛÒ ‡‚ÚÓÌÓÏÌÓª Ó·Î‡ÒÚË? Ä·Ó Ì‡ ÒÚ‡ÚÛÒ ìÊ„ÓÓ‰‡ flÍ «ÛÍ-
‡ªÌÒ¸ÍÓ„Ó ä‡Î¥Ì¥Ì„‡‰‡»? Ä‰ÊÂ á‡Í‡Ô‡ÚÚfl ÊË‚Â ‚¥‰Û·-
ÌÓ ‚¥‰ „‡ÎËˆ¸ÍÓ-·ÛÍÓ‚ËÌÒ¸ÍËı ÔÓˆÂÒ¥‚. Ä·Ó ÔÓÚË¥˜˜fl
ÂÎ¥„¥ÈÌÓ„Ó ı‡‡ÍÚÂÛ?

ì Ì‡Ò ˜‡ÒÚÓ Á„‡‰Û˛Ú¸ ÔÓ ÚÂ, ˘Ó ¥ÒÌÛ˛Ú¸, ÏÓ‚Îfl‚, ÓÁ-
·¥ÊÌÓÒÚ¥ ‚ ÒÂÂ‰Ó‚Ë˘¥ Ô‡‚ÓÒÎ‡‚ÌËı. ÄÎÂ ˜ÓÏÛÒ¸ Ì¥ıÚÓ ÌÂ
Á„‡‰Ûπ ÔÓ ÓÁ·¥ÊÌÓÒÚ¥ ‚ ÒÂÂ‰Ó‚Ë˘¥ „ÂÍÓ-Í‡ÚÓÎËÍ¥‚ – ‡
ÔËÏËËÚË, Á‚ÂÒÚË ‚Óπ‰ËÌÓ ¥ÌÚÂÂÒË Á‡Í‡Ô‡ÚÒ¸ÍËı ¥ „‡-
ÎËˆ¸ÍËı ÔÂ‰ÒÚ‡‚ÌËÍ¥‚ ìÉäñ ‰Ó‚ÓÎ¥ ‚‡ÊÍÓ. ä¥Ï ÚÓ„Ó,
ÏÛÎ Ú̧ËÍÛÎ Ú̧Û‡Î¥ÁÏ á‡ı¥‰ÌÓª ìÍ‡ªÌË ÏÓÊÂ ÒÔËflÚË ÚÓÏÛ,
˘Ó ÌÂÁ‡·‡ÓÏ Á’fl‚ËÚ¸Òfl ÓÍÂÏËÈ „‡ÎËˆ¸ÍËÈ, ÓÍÂÏËÈ ·Û-
ÍÓ‚ËÌÒ¸ÍËÈ ÒÂÔ‡‡ÚËÁÏ, ‡ Ú‡Ï, ‰Ë‚ËÒ¸, ˜ÂÂÁ Ô‡Û ÔÓÍÓ-
Î¥Ì¸ – ÑÓ„Ó·Ëˆ¸ÍËÈ, ë‡Ï·¥Ò¸ÍËÈ, ÉÛÒflÚËÌÒ¸ÍËÈ, ÅÂÂÊ‡Ì-
Ò¸ÍËÈ, ÇËÊÌËˆ¸ÍËÈ.

17.
ôÓ ÔÓÁ·‡‚Îflπ ‚‡Ò ·‡Ú¸Í¥‚˘ËÌË:
‡) ·ÂÁÓ·¥ÚÚfl?
·) ‚Ë„Ì‡ÌÌfl Á ÔÓÎ¥ÚË˜ÌËı ÔË˜ËÌ?
‚) ‰ÛÏÍË ÔÓ ·‡Ú¸Í¥‚˘ËÌÛ?
„) Í‡’π‡ Ì‡ ˜ÛÊËÌ¥?
∂) ÚÂ, ˘Ó ‚Ë ‰Â‰‡Î¥ ·¥Î¸¯Â ÏËÒÎËÚÂ ¥Ì‡Í¯Â, Ì¥Ê

Î˛‰Ë, flÍ¥ Ì‡ÁË‚‡˛Ú¸ Ò‚Óπ˛ ·‡Ú¸Í¥‚˘ËÌÓ˛ ÚÓÈ Ò‡-
ÏËÈ Â∂¥ÓÌ, ̆ Ó È ‚Ë, ¥ ÒÚ‡ÌÓ‚ÎflÚ¸ Û Ì¸ÓÏÛ ÔÂÂ‚‡Ê-
ÌÛ ·¥Î¸¯¥ÒÚ¸?

‰) ÔËÒfl„‡, flÍÓ˛ ÁÎÓ‚ÊË‚‡˛Ú¸?

18.
óË Ï‡πÚÂ ‚Ë ‰Û„Û ·‡Ú¸Í¥‚˘ËÌÛ? üÍ˘Ó Ú‡Í, ÚÓ:

19.
óË ÏÓÊÂÚÂ ‚Ë Ûfl‚ËÚË ÒÓ·¥ ÚÂÚ˛ ¥ ̃ ÂÚ‚ÂÚÛ ·‡Ú¸-

Í¥‚˘ËÌÛ?

20.
óË ÏÓÊÂ ÒÚ‡ÚË ·‡Ú¸Í¥‚˘ËÌÓ˛ ¥‰ÂÓÎÓ„¥fl?

21.
óË π Ï¥Òˆfl, ÔË ‚Ë„Îfl‰¥ flÍËı ‚‡Ò ÓıÓÔÎ˛π ÓÁ-

Ô‡˜, ÍÓÎË ‚Ë ÒÓ·¥ Ûfl‚ÎflπÚÂ, ˘Ó ˆÂ ÏÓ„Î‡ ·Ë ·ÛÚË
‚‡¯‡ ·‡Ú¸Í¥‚˘ËÌ‡, Ì‡ÔËÍÎ‡‰, É‡ÎÂÏ, ¥ ˜Ë Á‡‰Û-
ÏÛπÚÂÒfl ‚Ë Ì‡‰ ÚËÏ, flÍ ·Ë ̂ Â ·ÛÎÓ, ̃ Ë ‰flÍÛπÚÂ ÅÓ„Û?

22
óË ‚‚‡Ê‡πÚÂ ‚Ë áÂÏÎ˛ ‚Á‡„‡Î¥ Ò‚Óπ˛ ·‡Ú¸Í¥‚-

˘ËÌÓ˛?

23.
üÍ ‚¥‰ÓÏÓ, ÒÓÎ‰‡ÚË „ËÌÛÚ¸ Ì‡ ˜ÛÊËÌ¥ Á‡ ·‡Ú¸Í¥‚-

˘ËÌÛ: ıÚÓ ‚ËÁÌ‡˜‡π, ‚ ˜ÓÏÛ ÔÓÎfl„‡π ‚‡¯ Ó·Ó‚’flÁÓÍ
ÔÂÂ‰ ·‡Ú¸Í¥‚˘ËÌÓ˛?

24.
óË ÏÓÊÂÚÂ ‚Ë Ûfl‚ËÚË ÒÂ·Â ‚Á‡„‡Î¥ ·ÂÁ ·‡Ú¸Í¥‚-

˘ËÌË?

25.
á ˜Ó„Ó ‚Ë Ó·ËÚÂ ‚ËÒÌÓ‚ÓÍ, ˘Ó Ú‚‡ËÌË, Ì‡-

ÔËÍÎ‡‰, „‡ÁÂÎ¥, ·Â„ÂÏÓÚË, ‚Â‰ÏÂ‰¥, Ô¥Ì„‚¥ÌË, ÚË„Ë,

МАКС ФРІШ
ЩОДЕННИК
1966-1971
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Part.org.ua – üÍ‡ Ç‡¯‡ ÓÒÓ·ËÒÚ‡ ÚÓ˜Í‡ ÁÓÛ Ì‡
ÒÚ‡ÚÛÒ á‡ı¥‰ÌÓª ìÍ‡ªÌË ‚ ÒÍÎ‡‰¥ ìÍ‡ªÌË?

ä. Å. ü ‚‚‡Ê‡˛, ˘Ó á‡ı¥‰Ì‡ ìÍ‡ªÌ‡ ÔÓ‚ËÌÌ‡ ‰ÓÏÓ„-
ÚËÒfl ÒÚ‡ÚÛÒÛ ‡‚ÚÓÌÓÏÌÓª ÂÒÔÛ·Î¥ÍË ‚ ÒÍÎ‡‰¥ ìÍ‡ªÌË. í‡-
ÍËÏ ˜ËÌÓÏ, ·Û‰Â ‚‡ıÓ‚‡Ì‡ È ¥ÒÚÓË˜Ì‡ Ô‡‚‰‡, ¥ Â‡Î¥ª
ÌËÌ¥¯Ì¸Ó„Ó ÊËÚÚfl. åÓÊÎË‚Ó, ‡‚ÚÓÌÓÏ¥fl ‚ ÒÍÎ‡‰¥ ìÍ‡ªÌË
‰ÓÁ‚ÓÎËÚ¸ ·‡„‡ÚÓ ÏÓÏÂÌÚ¥‚ ÓÁÒÚ‡‚ËÚË Ì‡ Ò‚Óª Ï¥Òˆfl. ÖÌÂ-
„¥fl „‡ÎËˆ¸ÍÓª ÏÂÒ¥‡ÌÒ¸ÍÓª ¥‰Âª, ÏÓÊÎË‚Ó, Á‡Ô‡ˆ˛π Û ÍÓÌ-
ÒÚÛÍÚË‚ÌÓÏÛ Ì‡ÔflÏÍÛ – ÛÒÂÂ‰ËÌÛ „‡ÎËˆ¸ÍÓ„Ó ÒÓˆ¥ÛÏÛ.
åÓÊÎË‚Ó, ‚ËÌËÍÌÛÚ¸ ÔÂÂ‰ÛÏÓ‚Ë ‰Îfl ÒÚ‚ÓÂÌÌfl Á‡ı¥‰ÌÓ-
ÛÍ‡ªÌÒ¸ÍÓª ÂÎ¥ÚË, ‡ ã¸‚¥‚ Ì‡·Û‰Â Ì‡ÎÂÊÌÓ„Ó ÒÚ‡ÚÛÒÛ. èÓ-
Î¥ÚËÍË Á‡ı¥‰ÌÓÛÍ‡ªÌÒ¸ÍÓ„Ó ¥‚Ìfl ÁÌ‡È‰ÛÚ¸ Ò‚Ó˛ Â‡Î¸ÌÛ
‚‡„Û: ‡‰ÊÂ ÍËÏÒ¸ÍËÈ ÍÓÏÛÌ¥ÒÚ É‡˜ – Ù¥„Û‡ ‚‡„ÓÏ¥¯‡,
‡Ì¥Ê ÈÓ„Ó Î¸‚¥‚Ò¸ÍËÈ ÍÓÎÂ„‡ ÉÓÎÛ·. ß ÌÂ ÚÓÏÛ, ̆ Ó É‡˜ – ÛÒ¥
ÓÁÛÏË ÔÓª‚ ̃ Ë Ï‡π ·¥Î¸¯Â ‰ÓÒ‚¥‰Û. ÑÓ Â˜¥, á‡ı¥‰Ì‡ ìÍ‡-
ªÌ‡ ‚ ¥ÒÚÓË˜ÌÓÏÛ Ú‡ ÏÂÌÚ‡Î¸ÌÓÏÛ ‚¥‰ÌÓ¯ÂÌÌ¥ Ï‡π ÁÌ‡˜ÌÓ
·¥Î¸¯Â (Û ‚ÒflÍÓÏÛ ‡Á¥ – ÌÂ ÏÂÌ¯Â) Ô‡‚ Ì‡ ‡‚ÚÓÌÓÏ¥˛,
‡Ì¥Ê äËÏ. ñÂ ÓÁÛÏ¥‚ ë. èÂÚÎ˛‡, ÍÓÎË È¯Ó‚ Ì‡ ÔÓ„Ó-
ÎÓ¯ÂÌÌfl ÄÍÚÛ áÎÛÍË ‚ 1919 Óˆ¥. íÓ‰¥ áìçê Ù‡ÍÚË˜ÌÓ
Ó‰ÂÊ‡Î‡ Ò‚Ó˛ ‡‚ÚÓÌÓÏ¥˛ ‚ ÒÍÎ‡‰¥ ìçê. íÓ·ÚÓ, fl – ÌÂ ÒÂ-
Ô‡‡ÚËÒÚ. ü – ‡‚ÚÓÌÓÏ¥ÒÚ. É‡ÎË˜ËÌ‡ ¥ ã¸‚¥‚ ‰Îfl ÏÂÌÂ Á‡-
Ì‡‰ÚÓ ‰ÓÓ„¥, ̆ Ó· Á‚‡ÊÛ‚‡ÚËÒfl Ì‡ ËÁËÍÓ‚‡Ì¥ ÂÍÒÔÂËÏÂÌ-

ÚË Á ÓÁÔÓ‰¥ÎÓÏ ìÍ‡ªÌË Ì‡ ‰‚‡ ‰ÂÊ‡‚ÌËı Ó„‡Ì¥ÁÏË. ß ‚
ÚÓÈ Ò‡Ï ̃ ‡Ò ÏÓfl Î˛·Ó‚ ‰Ó ã¸‚Ó‚‡ ÌÂ ‰ÓÁ‚ÓÎflπ ÏÂÌ¥ ÒÔÓÍ¥È-
ÌÓ ‰Ë‚ËÚËÒfl, flÍ ÁÌÂ‚‡Ê‡˛Ú¸ „‡ÎËˆ¸Í¥ ¥ÌÚÂÂÒË ‚ ÍËª‚Ò¸ÍËı
ÍÓË‰Ó‡ı ‚Î‡‰Ë. á‡ı¥‰Ì‡ ìÍ‡ªÌ‡ ÏÓÊÂ, Á‰‡ÚÌ‡ ÒÚ‡ÚË Ò‚Ó-
π¥‰ÌËÏ ÎÓÍÓÏÓÚË‚ÓÏ, flÍËÈ ‚Ë‚ÂÁÂ ¥Ì¯Û ̃ ‡ÒÚËÌÛ ìÍ‡ªÌË ‚
Ö‚ÓÔÛ. í¥Î¸ÍË ÚÂ·‡ ªÈ ‰Ó ˆ¥πª ÓÎ¥ ‰ÓÁ¥ÚË.

Part.org.ua – Ç‡¯Â ÒÚ‡‚ÎÂÌÌfl ‰Ó ÓÒÓ·Ë ‡‚ÒÚ¥È-
Ò¸ÍÓ„Ó ¥ÏÔÂ‡ÚÓ‡ î‡Ìˆ‡-âÓÒËÙ‡ É‡·Ò·Û∂‡? óË π
‚¥Ì ÍÛÎ¸ÚÓ‚Ó˛ Ù¥„ÛÓ˛ ‰Îfl Á‡ı¥‰ÌËı ÛÍ‡ªÌˆ¥‚?

ä. Å. î‡Ìˆ-âÓÒËÙ – Ù¥„Û‡ ‰Ó‚ÓÎ¥ ˆ¥Í‡‚‡. äÓÎË ÈÓ„Ó
ÒÔËÈÏ‡ÚË ·ÛÍ‚‡Î¸ÌÓ, flÍ ¥ÒÚÓË˜ÌÓ„Ó ‰¥fl˜‡ – ˆÂ ·ÛÎ‡ „ÂÌ¥-
‡Î¸Ì‡ ÔÓÒÂÂ‰Ì¥ÒÚ¸, „ÓÎÓ‚ÌÂ ‰ÓÒfl„ÌÂÌÌfl flÍÓ„Ó – ÂÍÓ‰ÌÓ
‰Ó‚„Â Ô‡‚Î¥ÌÌfl ¥ÏÔÂ¥ª É‡·Ò·Û∂¥‚. ÄÎÂ î‡Ìˆ-âÓÒËÙ ÒÚ‡‚
Ò‚Óπ¥‰ÌËÏ ÒËÏ‚ÓÎÓÏ – ÒËÏ‚ÓÎÓÏ ñÂÌÚ‡Î¸ÌÓª Ö‚ÓÔË. ì
ÒÂÂ‰ËÌ¥ 60-ı ÓÍ¥‚ XIX ÒÚÓÎ¥ÚÚfl ‚¥Ì ÒÚ‚ÓË‚ Ä‚ÒÚÓ-ì„Ó-
˘ËÌÛ – ÔÓÂÍÚ, flÍËÈ ÔÂÂÊË‚ Ò‡ÏÓ„Ó Ú‚Óˆfl ÎË¯Â Ì‡ ‰‚‡
ÓÍË. èË ̂ ¸ÓÏÛ Ä‚ÒÚÓ-ì„Ó˘ËÌ‡ Ï‡Î‡ ÍÓÎÓÒ‡Î¸ÌËÈ ‚ÔÎË‚
Ì‡ ÓÁ‚ËÚÓÍ ÛÒ¥ı ·ÂÁ ‚ËÌflÚÍÛ ‰ÂÊ‡‚, ˘Ó Á’fl‚ËÎËÒfl Ì‡ ªª
ÛªÌ‡ı. ü ÌÂÓ‰ÌÓ‡ÁÓ‚Ó ̂ ËÚÛ‚‡‚ å¥Î‡Ì‡ äÛÌ‰ÂÛ, flÍËÈ ‚‚‡-
Ê‡π ÓÁ‚‡Î Ä‚ÒÚÓ-ì„Ó˘ËÌË Ì‡È·¥Î¸¯Ó˛ „ÎÛÔÓÚÓ˛, flÍÓª
Ò‚Ó„Ó ˜‡ÒÛ ‰ÓÔÛÒÚËÎËÒfl Ì‡Ó‰Ë ñÂÌÚ‡Î¸ÌÓª Ö‚ÓÔË.
î‡Ìˆ-âÓÒËÙ ‰Îfl ‰ÂflÍËı ¯‡¥‚ Á‡ı¥‰ÌÓÛÍ‡ªÌÒ¸ÍÓ„Ó ÒÓˆ¥-

КОСТЬ
БОНДАРЕНКО

ЗАХІДНА УКРАЇНА
ПОВИННА

ДОМОГТИСЯ
СТАТУСУ

АВТОНОМНОЇ
РЕСПУБЛІКИ

В СКЛАДІ УКРАЇНИ

¯ËÏÔ‡ÌÁÂ ÚÓ˘Ó, flÍ¥ ‚ËÓÒÎË ‚ ÍÎ¥ÚÍ‡ı ̃ Ë ‚ÓÎ¸π‡ı,
ÌÂ ‚‚‡Ê‡˛Ú¸ ÁÓÓÔ‡Í Ò‚Óπ˛ ·‡Ú¸Í¥‚˘ËÌÓ˛?

èÂÂÍÎ‡Î‡ éÎfl ëË‰Ó

Max Frisch. Tagebuch 1966-1971. Suhrkamp Verlag,
1989. – S.355-358
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ÛÏÛ ÌËÌ¥ ‡ÒÓˆ¥˛πÚ¸Òfl Ò‡ÏÂ Á Ú‡ÍËÏ ÒÓ·¥ ‰ÛıÓÏ ñÂÌÚ‡Î¸-
ÌÓª Ö‚ÓÔË, ‰ÛıÓÏ Ä‚ÒÚÓ-ì„Ó˘ËÌË. Ä ÔÓ ‡‚ÒÚÓ-Û„Ó-
Ò¸ÍÛ ‰¥ÈÒÌ¥ÒÚ¸ Û ·¥Î¸¯ÓÒÚË „‡ÎË˜‡Ì ¥ ·ÛÍÓ‚ËÌˆ¥‚ Á·ÂÂ„ÎË-
Òfl ‚ËÌflÚÍÓ‚Ó ÚÂÔÎ¥ ÒÔÓ„‡‰Ë.

ÄÎÂ – ‡ÍˆÂÌÚÛ˛ Û‚‡„Û – flÍ ¥ ·¥Î¸¯¥ÒÚ¸ ¥‰ÂÈ, ¥‰Âfl ñÂÌ-
Ú‡Î¸ÌÓª Ö‚ÓÔË ¥ ÒËÏ‚ÓÎ¥ÁÏ î‡Ìˆ‡-âÓÒËÙ‡ ÁÓÁÛÏ¥Î¥
ÎË¯Â ÌÂ‚ÂÎËÍ¥È ˜‡ÒÚËÌ¥ „‡ÎË˜‡Ì. ÑÎfl ·¥Î¸¯ÓÒÚË î‡Ìˆ-
âÓÒËÙ – ÌÂ ·¥Î¸¯, Ì¥Ê ˜‡ÒÚËÌ‡ ¥ÒÚÓ¥ª, ·ÂÁ ÔË‚’flÁÍË ‰Ó
‰Ìfl Ò¸Ó„Ó‰Ì¥¯Ì¸Ó„Ó. ïÓ˜ÂÚ¸Òfl ‚¥ËÚË, ˘Ó Á ÍÓÊÌËÏ ÓÍÓÏ
ÒÚ‡‚ÎÂÌÌfl Ì‡¯Óª „ÓÏ‡‰Ò¸ÍÓÒÚË ‰Ó Ò‚Ó„Ó ÏËÌÛÎÓ„Ó ·Û‰Â
Ï¥ÌflÚËÒfl – Û Í‡˘ËÈ ·¥Í.

ßÌÚÂ‚’˛‚‡‚ éÎÂÍÒ‡Ì‰ ó‡ÎÂÌÍÓ,
ÔÂÂÍÎ‡‚ ÄÌ‰˛Ò ÇË¯ÌflÛÒÍ‡Ò

старий
Ф Р І Д Р І Х Д Ю Р Р Е Н М А Т Т
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Могутнiсть, з якою гурми танкiв виїхали з-за пагор-

бiв, позбавляла сенсу будь-який опiр. Однак чоловiки

боролися, можливо, сподiваючись, що станеться чудо.

Роздiлившись на окремi групi, вони закопувалися в зем-

лю. Дехто здався, бiльшiсть загинули, i тiльки декому вда-

лося втекти в лiси. А тодi бiй припинився так раптово, як

зазвичай припиняється гроза. Тi, хто ще залишилися живi,

вiдкинули зброю й побiгли з пiднятими руками назустрiч

ворогу. Розпач спаралiзував людей. Чужi солдати захоп-

лювали країну, як сарана. Вони входили в старовиннi мiс-

та. Вони йшли важкими кроками вулицями i, коли надхо-

див вечiр, заганяли людей у будинки. Селами котилися

важкi броньованi машини, часом просто через халупи,

якi трощилися пiд ними, бо на селi опiр ще не згас. Це

був опiр, що жеврiв потаємно, в кутиках очей хлопчакiв,

в обережних рухах старих чоловiкiв, у кроках жiнок. Це

був опiр, що, мов чума, забруднював повiтря, яке дово-

дилося вдихати чужинцям. З лiсiв з’являлися чоловiки,

то поодинцi, то групами, i знову зникали в непролазних

хащах, куди не наважувався переслiдувати їх жоден во-

рог. Сутичок ще не було, але людей, якi спiвпрацювали з

ворогом, знаходили мертвими. А тодi почалося повстан-

ня. Юнаки й дiди кидалися зi своїми старими гвинтiвками

на ворога, який, немов отямившись вiд сну, вдарив у вiд-

повiдь. Жiнки озброїлися вилами й косами. Боротьба три-

вала одну нiч i один день, а тодi повстання було придуше-

не. Села оточили, мешканцiв зiгнали й розстрiляли з ку-

леметiв. Протягом тижнiв лiсовi пожежi освiтлювали ночi.

А тодi все стихло, як у могилi, коли земля накриває

труну. Люди вдавали, нiби нiчого не сталося. Поховали

мертвих. Селянин повернувся до плуга, ремiсник – у свою

майстерню. Але десь глибоко в них виростало щось, чого

вони ранiше не знали: це була ненависть. Вона захопила

їх повнiстю, наповнила їх палаючою силою i стала сен-

сом їхнього життя. Це була не дика, нетерпляча ненависть,

яка примушує дiяти передчасно, аби вижити, це була не-

нависть, яка могла чекати роками, яка ховалася в них, не

на поверхнi, а дуже глибоко, i їй не потрiбний був вихiд

назовнi, вона радше вбуровувалась в душу як меч, але не

для того, щоби знищити, а тiльки щоби загартувати її своїм

жаром. Але як знаходить до нас дорогу свiтло тих зiрок,

що рухаються в далинi, так i ця ненависть знайшла собi

шлях до постатi, яка ховалася позаду, в мороку, невиди-

А Л Е К С Е Й П О П О В
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ìÍ‡ËÌ‡ 22 flÌ‚‡fl ÓÚÏÂÚËÎ‡ ÑÂÌ¸ ëÓ·ÓÌÓÒ-
ÚË. àÏÂÌÌÓ ‚ ˝ÚÓÚ ‰ÂÌ¸ ‚ 1919 „. ‚ äËÂ‚Â Ì‡ ëÓ-
ÙËÈÒÍÓÈ ÔÎÓ˘‡‰Ë ·˚ÎÓ ÚÓÊÂÒÚ‚ÂÌÌÓ Ó·˙fl‚ÎÂÌÓ
Ó ÒÓÂ‰ËÌÂÌËË ÛÍ‡ËÌÒÍËı ÁÂÏÂÎ¸ ·˚‚¯ÂÈ êÓÒÒËÈ-
ÒÍÓÈ ËÏÔÂËË (ìÍ‡ËÌÒÍÓÈ ç‡Ó‰ÌÓÈ êÂÒÔÛ·ÎËÍË)
Ë ÛÍ‡ËÌÒÍËı ÁÂÏÂÎ¸ ·˚‚¯ÂÈ Ä‚ÒÚÓ-ÇÂÌ„ÂÒÍÓÈ
ËÏÔÂËË (á‡Ô‡‰ÌÓ-ìÍ‡ËÌÒÍÓÈ ç‡Ó‰ÌÓÈ êÂÒÔÛ·-
ÎËÍË, ÒÓÁ‰‡ÌÌÓÈ ‚ É‡ÎË˜ËÌÂ) ‚ Ó‰ÌÓ „ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚Ó.
èÓÒÛ˘ÂÒÚ‚Ó‚‡ÎÓ ˝ÚÓ „ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚Ó ÎË¯¸ „Ó‰, ÔË-
˜ÂÏ ÍÓÌÚÓÎËÓ‚‡ÎÓ ÓÌÓ ÚÂËÚÓË˛ „Ó‡Á‰Ó ÏÂÌ¸-
¯Û˛, ˜ÂÏ Ì˚ÌÂ¯Ìflfl ìÍ‡ËÌ‡.

éÍÓÌ˜‡ÚÂÎ¸ÌÓÂ Ó·˙Â‰ËÌÂÌËÂ É‡ÎË˜ËÌ˚ Ò ÓÒÚ‡Î¸-
ÌÓÈ ìÍ‡ËÌÓÈ ÔÓËÁÓ¯ÎÓ, Í‡Í ËÁ‚ÂÒÚÌÓ, ‚ ÒÂÌÚfl·-
Â 1939 „., Ë ‚ ‰ÓÎ„ÓÒÓ˜ÌÓÏ ËÚÓ„Â ËÏÂÎÓ ÒÓ‚ÒÂÏ
ÌÂ ÚÂ ÔÓÒÎÂ‰ÒÚ‚Ëfl, ÍÓÚÓ˚Â ÔÎ‡ÌËÓ‚‡Î ëÚ‡ÎËÌ,
Ë‰fl Ò ÉËÚÎÂÓÏ Ì‡ ‡Á‰ÂÎ èÓÎ¸¯Ë. ëÂÈ˜‡Ò Á‡˜‡Ò-
ÚÛ˛ ÔÓ„Ó‚‡Ë‚‡˛Ú, ̃ ÚÓ ÍÛÒ Ì˚ÌÂ¯ÌÂ„Ó ÛÍ‡ËÌÒÍÓ„Ó
ÌÂÁ‡‚ËÒËÏÓ„Ó „ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚‡, ÍÓÚÓÓÂ Á‡˜‡ÒÚÛ˛ ÔÓ-
ÚË‚ÓÔÓÒÚ‡‚ÎflÂÚ ÒÂ·fl êÓÒÒËË, ‡ ÛÍ‡ËÌˆÂ‚ ÛÒÒÍËÏ,
– ‚Ó ÏÌÓ„ÓÏ ÂÁÛÎ¸Ú‡Ú ‚ÎËflÌËfl «„‡ÎËˆÍÓ„Ó Ì‡ˆËÓ-
Ì‡ÎËÁÏ‡», ÌÂ Ò‚ÓÈÒÚ‚ÂÌÌÓ„Ó ÓÒÚ‡Î¸Ì˚Ï ÛÍ‡ËÌˆ‡Ï.

ÇÓÔÓÒ Ó ÚÓÏ, Í‡Í ÏÓ„ÛÚ 5 ÏËÎÎËÓÌÓ‚ Ì‡ÒÂÎÂ-
ÌËfl ÚÂı Ó·Î‡ÒÚÂÈ ÓÔÂ‰ÂÎflÚ¸ ÔÓÎËÚËÍÛ 50-ÏËÎÎË-
ÓÌÌÓÈ ÒÚ‡Ì˚, Á‚Û˜ËÚ ÛÊÂ ÔÓ˜ÚË ‰ÂÒflÚ¸ ÎÂÚ Ë ÓÒÚ‡-
ÂÚÒfl ˜ËÒÚÓ ËÚÓË˜ÂÒÍËÏ. åÂÊ‰Û ÚÂÏ ÊËÁÌ¸ ÂÊÂ‰-
ÌÂ‚ÌÓ ‰‡ÂÚ Ì‡ ÌÂ„Ó ÓÚ‚ÂÚ˚. ëÍÓÎ¸ÍÓ Ì‡Ó‰Û ‚ Ó-
„‡ÌËÁÓ‚‡ÌÌÓÏ ÔÓ˚‚Â Î˛·‚Ë Í èÂÁË‰ÂÌÚÛ Á‡ÔÓÎ-
ÌËÎÓ ‚ ÛÒÒÍÓflÁ˚˜ÌÓÏ ï‡¸ÍÓ‚Â ÍÛÔÌÂÈ¯Û˛ ÔÎÓ-
˘‡‰¸ Ö‚ÓÔ˚? éÚ 50 ‰Ó 80 Ú˚Òfl˜. Ç ÑÓÌÂˆÍÂ, ãÛ-
„‡ÌÒÍÂ, ÑÌÂÔÓÔÂÚÓ‚ÒÍÂ Ë ÏÌÓ„Ëı ‰Û„Ëı „ÓÓ‰‡ı
Ëı ÍÓÎË˜ÂÒÚ‚Ó Ú‡ÍÊÂ ËÒ˜ËÒÎflÎÓÒ¸ ‰ÂÒflÚÍ‡ÏË Ú˚Òfl˜.
Ä ÒÍÓÎ¸ÍÓ ‚Ó ã¸‚Ó‚Â, „‰Â Ì‡ ÔÓ¯Î˚ı ‚˚·Ó‡ı äÛ˜-
Ï‡ Ì‡·‡Î „Ó‡Á‰Ó ·ÓÎ¸¯Â „ÓÎÓÒÓ‚, ˜ÂÏ ‚ ‚˚¯ÂÛ-
ÔÓÏflÌÛÚ˚ı „ÓÓ‰‡ı? é‰Ì‡ Ú˚Òfl˜‡. é ˜ËÒÎÂÌÌÓÒÚË
ÏËÚËÌ„Û˛˘Ëı ‚ à‚‡ÌÓ-î‡ÌÍÓ‚ÒÍÂ Ë íÂÌÓÔÓÎÂ
ëåà ÌÂ ÒÓÓ·˘‡ÎË, ÌÓ ËÁ‚ÂÒÚÌÓ, ˜ÚÓ ‚ ˜ËÒÎÂ ÎË‰Â-
Ó‚ ˝ÚË Ó·Î‡ÒÚÌ˚Â ˆÂÌÚ˚ Ú‡ÍÊÂ ÌÂ ·˚ÎË. äÓÏÂ
ÚÓ„Ó, ËÁ‚ÂÒÚÌÓ, ˜ÚÓ à‚‡ÌÓ-î‡ÌÍÓ‚ÒÍ ÓÍ‡Á‡ÎÒfl
Â‰ËÌÒÚ‚ÂÌÌ˚Ï „ÓÓ‰ÓÏ Ì‡ ìÍ‡ËÌÂ, „‰Â ÒÛ‰ Â¯ËÎ,
˜ÚÓ Ô‡Î‡ÚÍË Û˜‡ÒÚÌËÍÓ‚ ‡ÍˆËË «ìÍ‡ËÌ‡ ·ÂÁ äÛ˜Ï˚»
ÌÂ ÏÂ¯‡˛Ú „ÛÎflÌËflÏ ‚ÓÍÛ„ ÌÓ‚Ó„Ó‰ÌÂÈ ÂÎÍË, Ë
ÓÚÏÂÌËÎ Â¯ÂÌËÂ ‚Î‡ÒÚÂÈ Ó Á‡ÔÂÚÂ Ì‡ Ëı ÛÒÚ‡-
ÌÓ‚ÍÛ. ç‡ ‚ÓÒÚÓÍÂ ÒÚ‡Ì˚ ÒÛ‰˚ ÔÓ¯Ú‡ÏÔÓ‚˚‚‡ÎË

ФРІДРІХ
ДЮРРЕНМАТТ
СТАРИЙ

ма, як постать з потойбiччя, про яку не було вiдомо нiчо-

го певного, крiм того, що саме вiд неї виходять всi пе-

кельнi жахи, якi доводиться терпiти цим людям. І нена-

висть пригноблених зосередилась на цiй постатi, яку вони

назвали Старим. Чужi солдати стали їм байдужими i час-

то видавалися смiшними. Керуючись iнстинктом ненави-

сти, вони вiдчували, що цi люди, всi однаковi у своїх унi-

формах, сталевих касках i коротких чобiтках, мордують

не з жорстокости, а тому, що повнiстю пiдвладнi Старо-

му. Цi солдати чинили як безвiльнi знаряддя, без свобо-

ди, без надiї, без сенсу i без пристрасти, загубленi в чу-

жiй країнi, серед людей, якi зневажали прибульцiв, що

окупували їхню країну, як зневажають знаряддя тортур

або як вважають позбавленими чести катiв. Все трима-

лося на величезному поневоленнi, що скувало пригноб-

лених i гнобителiв одним ланцюгом, як рабiв на галерах,

а законом, який ними правив, була влада Старого. Чим

бiльше народ ненавидiв, тим жорстокiшими ставали чужi

солдати. Вони мордували жiнок i дiтей, щоби притлуми-

ти муки, яких зазнавали самi. Все було логiчно, як у ма-

тематичних книжках. Ворожа армiя була страшною,

складною машиною, яка тиснула на країну i розчавлюва-

ла її, але десь же мусив бути мозок, який нею керував i

переслiдував свою мету, людина з плотi i кровi, яку мож-

на було ненавидiти всiма своїми фiбрами, i це був Ста-

рий, про якого вони наважувалися говорити тiльки пошеп-

ки, i то лише тодi, коли були серед своїх. Нiхто нiколи

його не бачив, вони не чули його голосу, вони навiть не

знали його iменi. Жорстокi постанови, якi вони змушенi

були терпiти, пiдписували байдужi генерали, якi корили-

ся Старому, нiколи про нього не чувши, i, можливо, буду-

чи переконаними, що чинять iз власної волi.

Те, що пригнобленi знали про Старого i ненавидiли

його, було їхньою таємною силою, яка давала їм перева-

гу над ворогом. Чужi солдати не вiдчували до Старого

ненависти, вони нiчого не знали про нього, як деталi ма-

шини нiчого не знають про людину, якiй мусять служити,

вони не вiдчували ненависти й до народу, який гнобили,

але розумiли, що той стає чимраз сильнiшим у своїй не-

нависти, спрямованiй проти чогось, чого вони не знають,

але з чим таємно пов’язанi. Вони бачили, що народ ста-

виться до них дедалi зневажливiше, i ставали щораз жор-

стокiшими й безпораднiшими. Вони не знали, що

роблять i чому перебувають серед чужих людей, якi їх

смертельно й уперто ненавидять. Над ними було щось,

що розпоряджалося ними, як розпоряджаються твари-
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АЛЕКСЕЙ ПОПОВ
ГАЛИЦКИЕ

НАЦИОНАЛИСТЫ
И ВОСТОЧНЫЕ

КОНФОРМИСТЫ

Â¯ÂÌËfl ‚Î‡ÒÚÂÈ. Ä ÍÓ„‰‡ ‚ ÔÓ¯ÎÓÏ ‡ÔÂÎÂ ìÍ-
‡ËÌ‡ ·˚Î‡ ÒÚÓÎ¸ ÊÂ Ó„‡ÌËÁÓ‚‡ÌÌ˚Ï Ó·‡ÁÓÏ
Óı‚‡˜ÂÌ‡ ‰ÓÒÓ˜Ì˚Ï „ÓÎÓÒÓ‚‡ÌËÂÏ Ì‡ ‡ÔÂÎ¸ÒÍÓÏ
ÂÙÂÂÌ‰ÛÏÂ, ÚÓ ‚Ó ã¸‚Ó‚ÒÍÓÈ Ó·Î‡ÒÚË Ú‡Í ÔÓ„Ó-
ÎÓÒÓ‚‡ÎË 38% Ì‡ÒÂÎÂÌËfl, ÚÓ„‰‡ Í‡Í ‚ ï‡¸ÍÓ‚ÒÍÓÈ,
ÑÓÌÂˆÍÓÈ Ë ãÛ„‡ÌÒÍÓÈ – 65-66%.

éÚ˜Â„Ó ‡‰ÏËÌËÒÚ‡ÚË‚Ì˚È ÂÒÛÒ ‚ É‡ÎË˜ËÌÂ
ÌÂ ‡·ÓÚ‡ÂÚ Ú‡Í, Í‡Í Ì‡ ÓÒÚ‡Î¸ÌÓÈ ìÍ‡ËÌÂ? ÇÎ‡ÒÚ¸
Ú‡Ï ‰Û„‡fl ËÎË Î˛‰Ë? ÇÎ‡ÒÚ¸ Ó·Î‡ÒÚÌ‡fl Ë ‡ÈÓÌÌ‡fl
‚ÂÁ‰Â Ì‡ ìÍ‡ËÌÂ Ì‡ÁÌ‡˜‡ÂÚÒfl èÂÁË‰ÂÌÚÓÏ, ÍÓÚÓ-
˚È ËÒıÓ‰ËÚ ËÁ Ó‰ÌËı Ë ÚÂı ÊÂ ÔËÌˆËÔÓ‚. à Ò Ì‡ÒÂÎÂ-
ÌËÂÏ É‡ÎË˜ËÌ˚ ÚÓÊÂ Ô˚Ú‡ÂÚÒfl ‡·ÓÚ‡Ú¸ ‚ ÒÓÓÚ‚ÂÚ-
ÒÚ‚ËË Ò Á‡‰‡˜‡ÏË ÌÂÒÔÓÍÓÈÌÓ„Ó ‰Îfl ìÍ‡ËÌ˚ ‚ÂÏÂ-
ÌË. í‡Í, ‚ ‰ÂÍ‡·Â [2000 „Ó‰‡] íÂÌÓÔÓÎ¸ÒÍÓÂ Ó·ÎÓ-
ÌÓ ‡ÒÔÓfl‰ËÎÓÒ¸, ̃ ÚÓ·˚ «‚ Í‡Ê‰ÓÈ ̄ ÍÓÎÂ ‡‰ÏËÌË-
ÒÚ‡ˆËÂÈ ·˚Î Ì‡ÁÌ‡˜ÂÌ ˜ÂÎÓ‚ÂÍ, ÍÓÚÓ˚È Í ÓÔÂ-
‰ÂÎÂÌÌÓÏÛ ‚ÂÏÂÌË Í‡Ê‰˚È ‰ÂÌ¸ ‰ÓÎÊÂÌ ÔÂ‰ÒÚ‡-
‚ËÚ¸ ‚ „ÓÓ‰ÒÍÓÈ ÓÚ‰ÂÎ Ó·‡ÁÓ‚‡ÌËfl ÓÚ˜ÂÚ Ò ÏÂÒÚ‡
Î˛·˚ı ÒÓ·˚ÚËÈ, ‡ ÓÚ‰ÂÎ, ‚ Ò‚Ó˛ Ó˜ÂÂ‰¸, ÔÂÂ‰‡ÒÚ
ËÌÙÓÏ‡ˆË˛ ‚ Ó·Î„ÓÒ‡‰ÏËÌËÒÚ‡ˆË˛». Ç ̃ ËÒÎÂ ÚÂÏ
‰Îfl ËÌÙÓÏ‡ˆËË ÛÍ‡Á‡Ì˚ «‡ÍˆËË ÔË Û˜‡ÒÚËË Ì‡Ó‰-
Ì˚ı ‰ÂÔÛÚ‡ÚÓ‚, ı‡‡ÍÚÂËÒÚËÍ‡ ‡ÍÚË‚ÌÓÒÚË Ó·˘ÂÒ-

Ú‚ÂÌÌ˚ı Ó„‡ÌËÁ‡ˆËÈ (ÒÓ·‡ÌËfl, ÏËÚËÌ„Ë, Ï‡ÌËÙÂÒ-
Ú‡ˆËË Ë ÚÓÏÛ ÔÓ‰Ó·ÌÓÂ)». à ÚÂÌÓÔÓÎ¸ÒÍËÂ Û˜ËÚÂÎfl
ÒÚ‡ÎË ËÌÙÓÏËÓ‚‡Ú¸ – ÌÓ ÒÔÂ‚‡ ÌÂ ‡‰ÏËÌËÒÚ‡-
ˆË˛ ̄ ÍÓÎ˚ Ë Ó·Î‡ÒÚË, ‡ ‡„ÂÌÚÒÚ‚Ó ìçàÄç, ÍÓÚÓÓÏÛ
ÒÓÓ·˘ËÎË, Í‡Í ËÁ ÌËı ıÓÚflÚ Ò‰ÂÎ‡Ú¸ ÒÚÛÍ‡˜ÂÈ. Ä Û˜Ë-
ÚÂÎ¸ÒÍËÈ ÔÓÙÒÓ˛Á Ó·Î‡ÒÚË ÒÓ·‡ÎÒfl Ë ËÌËˆË‡ÚË‚Û
Ó·ÎÓÌÓ ÓÒÛ‰ËÎ. íÓÎ¸ÍÓ, ÒÍÓÂÈ ‚ÒÂ„Ó, ÌÂ ·˚Î‡ ˝Ú‡
ËÌËˆË‡ÚË‚‡ ̃ ËÒÚÓ ÚÂÌÓÔÓÎ¸ÒÍÓÈ, ‡ Â¯ËÎË ÂÂ ‚ ÔÓ-
fl‰ÍÂ ˝ÍÒÔÂËÏÂÌÚ‡ ËÒÔÓ·Ó‚‡Ú¸ ‚ ÌÂÒÍÓÎ¸ÍËı Ó·-
Î‡ÒÚflı ËÁ ‡ÁÌ˚ı Â„ËÓÌÓ‚. íÓÎ¸ÍÓ Ú‡Ï ‚ÒÂ Ë‰ÂÚ ÔÓ
ÔÎ‡ÌÛ, ·ÂÁ ÛÚÂ˜ÂÍ ËÌÙÓÏ‡ˆËË. ÇÂ‰¸ Û˜ËÚÂÎfl – Û‰‡-
Ì‡fl ÒËÎ‡ ‚ÒÂı ‡ÍˆËÈ ÔÓ ‚ÒÂÌ‡Ó‰ÌÓÈ ÔÓ‰‰ÂÊÍÂ ÚÓ„Ó,
˜Â„Ó Ì‡‰Ó ‚Î‡ÒÚË. Ç ̋ ÚÓÏ ÓÌË ‚˚¯ÎË Ì‡ Â‚ÓÔÂÈÒÍËÈ
ÛÓ‚ÂÌ¸ – ÔÓÔ‡ÎË ‚ ÓÚ˜ÂÚ˚ èÄëÖ Ë éÅëÖ Ó ÔÓ¯Î˚ı
‚˚·Ó‡ı ÒÓ Ò‚ÓÂÈ ÂÚË‚ÓÈ ‡„ËÚ‡ˆËÂÈ Á‡ èÂÁË‰ÂÌ-
Ú‡ Ì‡ ‡·Ó˜Ëı ÏÂÒÚ‡ı. çÓ Ò ÚÂÌÓÔÓÎ¸ÒÍËÏË Û˜ËÚÂ-
ÎflÏË ÓÒÂ˜Í‡ ‚˚¯Î‡. èÓÚÓÏÛ ˜ÚÓ Î˛‰Ë ‚ É‡ÎË˜ËÌÂ
‰Û„ËÂ. à ÌÂ ÚÓÎ¸ÍÓ ‚ ÓÚÌÓ¯ÂÌËË Í ÔÓÎËÚËÍÂ. ìÓ-
‚ÂÌ¸ Ò‡ÏÓÛ·ËÈÒÚ‚ ‚Ó ã¸‚Ó‚ÒÍÓÈ Ó·Î‡ÒÚË – 9 Ì‡
100 000 Ì‡ÒÂÎÂÌËfl, ‚ íÂÌÓÔÓÎ¸ÒÍÓÈ – 11, ‚ Ó·-
Î‡ÒÚflı ‚ÓÒÚÓ˜ÌÓÈ ìÍ‡ËÌ˚ – ÓÚ 30 ‰Ó 42. ìÓ‚ÂÌ¸
‡·ÓÚÓ‚ ‚ É‡ÎË˜ËÌÂ Ú‡ÍÊÂ ‚ 4-5 ‡Á ÏÂÌ¸¯Â.

нами, примушуючи до тiєї чи iншої роботи. Тож жили

вони, мов привиди, що блукають довгими зимовими но-

чами.

А над усiм оцим – чужими солдатами, селянами й

людьми – в усiх мiстах день i нiч кружляли велетенськi

срiбнi птахи, якi, як вважав народ, пiдпорядковувалися

безпосередньо Старому. Вони лiтали дуже високо, так

що лише iнколи можна було почути гудiння їхнiх двигу-

нiв. Час до часу вони кидалися зi своїх вершин, як ястру-

би, аби пожбурити свої смертельнi вантажi на села, що

спалахували пiд ними, або й на власнi колони, якi недос-

татньо швидко слухалися наказiв.

А тодi ненависть пригноблених досягла найвищого

ступеня, i навiть слабкi люди стали спроможними на ве-

ликi вчинки, i от однiй молодiй жiнцi вдалося знайти того,

кого вона ненавидiла найбiльше за все на свiтi. Ми не

знаємо, як вона до нього дiсталася. Ми можемо лише

припустити, що надзвичайно сильна ненависть надiляє

людей даром провидцiв i робить їх невразливими. Вона

прийшла до нього, i нiхто не змiг їй перешкодити. Вона

застала його самого в маленькому старовинному залi, вiк-

на якого були широко розчахнутi, i в них вливалося со-

нячне свiтло й проникало пташине цвiрiнькання, на по-

лицях стояли старi книжки й погруддя мислителiв. Тут не

було нiчого незвичайного, i нiщо не вказувало на його

присутнiсть у цьому залi, однак вона його впiзнала. Ста-

рий схилився над великою картою, могутнiй, непорушний.

Вiн спокiйно поглянув на жiнку, погладжуючи великого

пса, який сидiв бiля його нiг. В його поглядi не було по-

грози, але не було в ньому i запитання, звiдки вона взяла-

ся. Жiнка зупинилася й зрозумiла, що програла. Але вона

витягла зi складок свого вбрання револьвер i навела його

на Старого. Вiн навiть не посмiхнувся. Вiн байдуже ди-

вився на жiнку, i врештi, коли збагнув, що вiдбувається,

простягнув руку, як до дитини, коли хочуть їй щось пода-

рувати. Вона пiдiйшла до нього i вклала револьвер у його

простягнуту руку, яка його повiльно прийняла i повiльно

поклала на стiл. Всi цi рухи мали в собi щось беззвучне,

їм було притаманне щось дитяче, але водночас це все було

страшенно безсенсовне й другорядне. Тодi вiн опустив очi

i втупився в карту, так нiби вже про все забув. Вона хотiла

втекти, але тут Старий заговорив.

«Ви прийшли, щоби вбити мене, – сказав вiн. – Те,

що ви хочете зробити, не має жодного сенсу. Нема нiчого

менш важливого за смерть». Вiн говорив повiльно, голос

його був приємним, але, як здавалося, вiн не надає своїм
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çÂ ÒÔÂ¯ËÚÂ Ó·˙flÒÌflÚ¸ ˝ÚÓ ‚ÎËflÌËÂÏ ÂÎË„ËË.
éÌÓ ‚ÂÎËÍÓ. çÓ ‚ ÒÓÒÂ‰ÌËı óÂıËË Ë ÇÂÌ„ËË, „‰Â
ÍÓÏÏÛÌËÒÚË˜ÂÒÍËÈ ÂÊËÏ ÔÓÒÛ˘ÂÒÚ‚Ó‚‡Î ÔÓ˜ÚË
ÒÚÓÎ¸ÍÓ ÊÂ, ÒÍÓÎ¸ÍÓ Ì‡ á‡Ô‡‰ÌÓÈ ìÍ‡ËÌÂ, ÚÓÎ¸ÍÓ
‚ ·ÓÎÂÂ ÒÏfl„˜ÂÌÌÓÈ ÙÓÏÂ, ‚ÎËflÌËÂ ñÂÍ‚Ë ÌÂ‚Â-
ÎËÍÓ. èÓ ÏÓÂÏÛ ÏÌÂÌË˛, „‡ÎË˜‡ÌÂ Ú‡ÍËÂ, Í‡Í ÓÌË
ÂÒÚ¸, ÌÂ ÔÓÚÓÏÛ, ˜ÚÓ ÂÎË„ËÓÁÌ˚, ‡ Ì‡ÔÓÚË‚: ÓÌË
ÂÎË„ËÓÁÌ˚ ‚ ÒËÎÛ Ò‚ÓÂÈ Ô‡ÒÒËÓÌ‡ÌÓÒÚË. èÓ˝ÚÓ-
ÏÛ „‡ÎË˜‡ÌÂ ‚ ÓÚÎË˜ËÂ ÓÚ ÔÓ˜ÂÈ ˜‡ÒÚË ÛÍ‡ËÌÒÍÓ-
„Ó Ì‡Ó‰‡ ÒÓÁ‰‡ÎË ÔÓ Í‡ÈÌÂÈ ÏÂÂ Á‡˜‡ÚÍË „‡Ê-
‰‡ÌÒÍÓ„Ó Ó·˘ÂÒÚ‚‡. í‡Í, ÔÓ·ÎÂÏ‡ ÌÂÔÓÏÂÌ˚ı
¯Ú‡ÙÓ‚ ‰Îfl ëåà ‚ Ò‚flÁË Ò flÍÓ·˚ ÔË˜ËÌÂÌÌ˚Ï
ÏÓ‡Î¸Ì˚Ï Û˘Â·ÓÏ ÓÒÚ‡ ‰Îfl ‚ÒÂÈ ìÍ‡ËÌ˚. çÓ
ÚÓÎ¸ÍÓ „‡ÎËˆÍËÂ ÊÛÌ‡ÎËÒÚ˚ ÒÏÓ„ÎË ÓÚÔ‡‚ËÚ¸Òfl ËÁ
ã¸‚Ó‚‡ ‚ äËÂ‚ Ë ÌÂ‰ÂÎ˛ ÔÓÚÂÒÚÓ‚‡Ú¸ Ú‡Ï, ÚÂ·Ûfl
ÓÚÏÂÌ˚ ˝ÚËı ¯Ú‡ÙÓ‚. éÒÚ‡Î¸Ì‡fl ÔÓ‚ËÌˆË‡Î¸Ì‡fl
ÊÛÌ‡ÎËÒÚËÍ‡ ÏÓÎ˜‡Î‡. à ·Û‰ÂÚ ÏÓÎ˜‡Ú¸, ‡ ÒÍ‡ÊÛÚ
Û˜Â‰ËÚÂÎË – Ì‡ÔË¯ÂÚ ÔÂÂ‰Ó‚Ëˆ˚ Ó ÚÓÏ, Í‡Í ÔÓ-
‰Ó·Ì˚Â ¯Ú‡Ù˚ ‚ÓÒÔËÚ˚‚‡˛Ú ˜Û‚ÒÚ‚Ó ÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ÂÌ-
ÌÓÒÚË.

éÚ ˝ÚÓÈ ÊÂ Ô‡ÒÒËÓÌ‡ÌÓÒÚË „‡ÎË˜‡Ì – Ë ÊÂÎ‡-
ÌËÂ Ì‡‚flÁ‡Ú¸ ÒÓÓÚÂ˜ÂÒÚ‚ÂÌÌËÍ‡Ï ÔÓ ‰Û„Û˛ ÒÚÓÓ-

ÌÛ á·Û˜‡ Ò‚ÓÂ ÓÚÌÓ¯ÂÌËÂ Í ÔÓ·ÎÂÏÂ flÁ˚Í‡, Ò‚ÓÂ
‚Ë‰ÂÌËÂ „ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚ÂÌÌÓÈ ÔÓÎËÚËÍË. ùÚÓ ÂÁÛÎ¸Ú‡Ú
ÚÓ„Ó, ˜ÚÓ Á‰ÂÒ¸ „Ó‡Á‰Ó ‚ ·ÓÎ¸¯ÂÈ ÒÚÂÔÂÌË ÊË‚ÛÚ
‰ÛıÓ‚Ì˚ÏË ˆÂÌÌÓÒÚflÏË, ˜ÂÏ ÊËÚÂÎË ÓÒÚ‡Î¸ÌÓÈ ìÍ-
‡ËÌ˚. ÑÛ„ÓÈ ‚ÓÔÓÒ: Í‡ÍÓ‚˚ ̋ ÚË ̂ ÂÌÌÓÒÚË. Ä‚ÚÓ
ËÏÂÌÌÓ Ú‡ÍÓÈ ‰ÛıÓ‚ÌÓÒÚË ÌÂ ‡Á‰ÂÎflÂÚ, ÌÓ ‚˚ÌÛÊ-
‰ÂÌ ÔËÁÌ‡Ú¸, ˜ÚÓ ‰Îfl Â„Ó ÁÂÏÎflÍÓ‚ Í‡Í‡fl-ÎË·Ó ‰Û-
ıÓ‚ÌÓÒÚ¸ ‚ÓÓ·˘Â ÌÂÚËÔË˜Ì‡. äÓÌÂ˜ÌÓ, ËÁfl‰ÌÓ ÔÓ-
ÚÛ‰Ë‚¯ËÒ¸, ÏÓÊÌÓ Ì‡ÈÚË ÒÂ‰Ë ÌËı Î˛‰ÂÈ, Û ÍÓ-
ÚÓ˚ı ·ÂÒÔÓÍÓÈÒÚ‚Ó ÔÓËÒıÓ‰fl˘ËÏ ‚ ÒÚ‡ÌÂ ‚˚ÔÎÂÒ-
ÍË‚‡ÂÚÒfl Á‡ ÒÚÂÌ˚ ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌÌÓÈ Í‚‡ÚË˚. çÓ „Ó-
‡Á‰Ó ÏÂÌ¸¯Â ÔË‰ÂÚÒfl ÚÛ‰ËÚ¸Òfl ‚Î‡ÒÚflÏ, ˜ÚÓ·˚
Á‡ÔÓÎÌËÚ¸ ÔÎÓ˘‡‰Ë „ÓÓ‰Ó‚ ‚ÓÒÚÓ˜ÌÓÈ ìÍ‡ËÌ˚
·ËÓÏ‡ÒÒÓÈ, „ÓÚÓ‚ÓÈ ÔÓ‰‰ÂÊ‡Ú¸ ‚ÒÂ, ̃ ÚÓ ÂÈ ÔËÍ‡-
ÊÛÚ – Ë ÂÙÂÂÌ‰ÛÏ Ó Á‡ÏÂÌÂ ÔÂÁË‰ÂÌÚÒÚ‚‡ „ÂÚ-
Ï‡Ì‡ÚÓÏ, Ë Á‡Í˚ÚËÂ „‡ÁÂÚ Ë ÚÂÎÂÍ‡Ì‡ÎÓ‚ Ì‡ ÛÒ-
ÒÍÓÏ flÁ˚ÍÂ, Ë ‰‡ÊÂ ÔÂÂ‚Ó‰ ÛÒÒÍÓ„Ó Ë ÛÍ‡ËÌÒÍÓ-
„Ó flÁ˚ÍÓ‚ Ì‡ ÍËÚ‡ÈÒÍÛ˛ „‡ÙËÍÛ.

ï‡¸ÍÓ‚

словам нiякого значення. «Звiдки ви?» – запитав вiн зго-

дом, не вiдвертаючи очей вiд карти, i коли вона назвала

мiсто, пiсля довгої паузи, пильно шукаючи його на картi,

зауважив, що це мiсто слiд зруйнувати. А тодi замовк i

почав креслити на картi червонi лiнiї, вздовж i впоперек.

Лiнiї, якi вiн виводив, були важкi, фантастичнi, з чудер-

нацькими вигинами своєрiдної симетрiї, вони примушу-

вали око стежити за ними й спантеличували розум. Вона

зупинилася на вiдстанi кiлькох метрiв вiд нього i диви-

лась, як вiн моторошною темною масою нависає над кар-

тою. А вона стояла у променях вечiрнього сонця, якi ки-

дали м’яке золоте свiтло на Старого. Вiн не зважав нi на

сонце, нi на жiнку, яка хотiла його вбити i не змогла. Вiн

перебував у порожнечi, там, де немає бiльше анi прив’я-

заности, анi вiдповiдальности. Вiн не ненавидiв людей,

вiн не зневажав їх – вiн їх не помiчав, i жiнка здогадала-

ся, що саме це i є таємним джерелом його влади. Вона

стояла перед ним, наче засуджена до страти, не в змозi

його ненавидiти, i чекала на смерть, яку мала отримати

вiд його руки. А тодi збагнула, що вiн уже забув i її саму,

i її вчинок, i що вона може йти, куди хоче, i що саме це й

була його помста, яка знищувала страшнiше, нiж смерть.

Вона повiльно пiшла до дверей.

Тут пес, який сидiв бiля нiг Старого, рiзко пiдвiвся.

Вона повернулася, i Старий поглянув на неї. Його рука

взяла револьвер, яким вона хотiла його вбити. Тодi вона

побачила зброю в його простягнутiй руцi. Своїм нелюд-

ським жестом, який безмежно принижував, вiн долав

прiрву мiж ними й викривав найглибшу сутнiсть своєї вла-

ди, яка колись мусила зруйнуватися, як i всi речi, сутнiсть

яких полягає в абсурдности. Вона подивилася в його очi,

зверненi на неї без ненависти й без насмiшки, але й без

доброти. Вiн i не пiдозрював, що в цю мить повернув їй

усе, що щойно забрав – її ненависть i силу вбити його.

Вона спокiйно взяла з його рук зброю i, вистрiливши, вiд-

чула ту ненависть, яку люди iнколи мають до Бога. Вiн

ще акуратно поклав на стiл олiвець, яким водив по картi,

тодi повiльно впав, як зрубаний божественний дуб, а пес

почав спокiйно вилизувати обличчя й руки Старого, анi

трохи не звертаючи уваги на жiнку.

1945

Переклала Оля Сидор

ФРІДРІХ
ДЮРРЕНМАТТ
СТАРИЙ
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ç‡ Ò‡ÏÓÏÛ ÔÓ˜‡ÚÍÛ ıÓ˜Û ÔÓflÒÌËÚË Â‚ÂÌÚÛ‡Î¸ÌËÏ
˜ËÚ‡˜‡Ï, ̆ Ó Á‡ Ú‡ÍÛ Ï‡ÎÓÔËπÏÌÛ ‰Îfl ÏÂÌÂ ÔËÒ‡ÌËÌÛ
fl ·Û‚ ÁÏÛ¯ÂÌËÈ ‚ÁflÚËÒfl Á ÔË˜ËÌË ÔÛ·Î¥Í‡ˆ¥ª Ô‡Ì‡
ß„Ófl óÓÌÓ‚ÓÎ‡ (ÚÓ„Ó, ÍÓÚËÈ ¥ÒÚÓËÍ) Ô¥‰ Ì‡Á‚Ó˛
«èÓÎÂÏ¥Í‡ Á ÇÓÎÓ‰ËÏËÓÏ äÓÒÚËÍÓÏ» («èÓÒÚÛÔ» ˜.
130 ‚¥‰ 28.08.01.). ôÓ·Ë ˆÂ ‰¥ÈÒÌÓ ·ÛÎ‡ ÔÓÎÂÏ¥Í‡ Á
ÇÓÎÓ‰ËÏËÓÏ äÓÒÚËÍÓÏ, ‡ ÌÂ Á ÈÓ„Ó Í‡ËÍ‡ÚÛ‡ÏË,
fl, ÇÓÎÓ‰ËÏË äÓÒÚËÍÓ, ÔÓ‰‡‚ ‡∂ÛÏÂÌÚË, flÍ¥ ÍÓÌÙÓÌ-
ÚÛ˛Ú¸ ¥Á ‰ÛÏÍ‡ÏË Ô‡Ì‡ ß„Ófl.

ç‡ ̄ Ô‡Î¸Ú‡ı Ú‡ÏÚÓ„Ó ̃ ËÒÎ‡ ·ÛÎ‡ Ì‡‰ÛÍÓ‚‡Ì‡ ÒÚ‡ÚÚfl
ÔÓ Ô‡Ì‡ Ï¥Ì¥ÒÚ‡ ã¸ÓÌ∂ËÌ‡ ñÂ„ÂÎ¸Ò¸ÍÓ„Ó. óËÚ‡˛˜Ë Á
ÈÓ„Ó ÒÔÓ„‡‰¥‚, fl ÓÁÔÓ˜ÌÛ ÛÁ‡Ò‡‰ÌÂÌÌfl Ò‚Óªı ÔÂÂÍÓ-
Ì‡Ì¸: «èË‰Ì¥ÔflÌÒ¸ÍÛ ÒÓˆ¥‡Î¥ÒÚË˜ÌÛ ¥ÌÚÂÎ¥„ÂÌˆ¥˛ –
ÉÛ¯Â‚Ò¸ÍÓ„Ó, ÇËÌÌË˜ÂÌÍ‡, èÂÚÎ˛Û, å‡ÚÓÒ‡, å.ò‡-
ÔÓ‚‡Î‡, ç¥ÍÓ‚Ò¸ÍÓ„Ó, ∏ÙÂÏÓ‚‡ È ¥Ì¯Ëı – Û‚‡Ê‡ÎË
ÏË ‚ É‡ÎË˜ËÌ¥ ÌÂ Á‰‡ÚÌÓ˛ ‰Ó ÔÓÁËÚË‚ÌÓ„Ó ‰ÂÊ‡‚ÌÓ-
„Ó ·Û‰¥‚ÌËˆÚ‚‡. ñÂ ·ÛÎË ¥ÌÚÂÎ¥„ÂÌÚÒ¸Í¥ ‰ÓÍÚËÌÂË, ̆ Ó
‚ËÒ¥ÎË ‚ ÔÓ‚¥Ú˛, Î˛‰Ë ·ÂÁ Ì¥flÍÓ„Ó ÒÏËÒÎÛ Â‡Î¸ÌÓÒ-
ÚË. Ä ˆÂ Ì‡ÈÌÂ·ÂÁÔÂ˜Ì¥¯ËÈ ¥‰ Î˛‰ÂÈ Û ÍÓÊÌ¥È ÏÓÎÓ-
‰¥È Ì‡ˆ¥ª».

чухраїнство

галичина
у пошуках

моря
© Ä.ÅÓÍÓ‚Ò¸ÍËÈ, 2001

© Ç.äÓÒÚËÍÓ, 2001
èÓÒÚÛÔ, ‹146 (804), 25-26 ‚ÂÂÒÌfl 2001 .

В Л О Д К О К О С Т И Р К О

А Н Т О Н Б О Р К О В С Ь К И Й



241

h t t p : / / w w w . j i - m a g a z i n e . l v i v . u a  h t t p : / / w w w . j i - m a g a z i n e . l v i v . u a

íÓ„Ó Ò‡ÏÓ„Ó Ó‰Û Î˛‰ËÌÓ˛ ·Û‚ ¥ ‡‚ÚÓ ˆËÚÓ‚‡ÌÓª
Ô. óÓÌÓ‚ÓÎÓÏ ·Ó¯ÛË Ô¥‰ Ì‡Á‚Ó˛ «É‡ÎË˜‡ÌÒÚ‚Ó».

ÑË‚ÌËÏ ‰Îfl ÏÂÌÂ π ÚÂ, ˘Ó ÚÓÈ, ıÚÓ ªª Ì‡ÔËÒ‡‚,
ÏÓÊÂ ·ÛÚË ‡‚ÚÓËÚÂÚÓÏ ‰Îfl ¥ÒÚÓËÍ‡-Ì‡ÛÍÓ‚ˆfl. Ä‚ÚÓ
Ú‡ÍÓª ‡·ÒÚ‡Íˆ¥ª, flÍ «„‡ÎË˜‡ÌÒÚ‚Ó», ‡Ì‡Î¥ÁÛ‚‡‚ ÏËÌÛ-
ÎÂ ˜ÂÂÁ ÔËÁÏÛ ‡Ô¥Ó¥ ‡ÌÚËÌ‡ÛÍÓ‚Óª Ù¥ÎÓÒÓÙÒ¸ÍÓª
‰ÓÍÚËÌË. èÓÌ‡‚ËÒÏËÍÛ‚‡Ì¥ Ù‡ÍÚË ‚¥Ì Óˆ¥ÌË‚ Ú‡ ¥Ì-
ÚÂÔÂÚÛ‚‡‚ Á‡ ÓÏ‡ÌÚË˜ÌËÏË ÍËÚÂ¥flÏË, Ï‡Ì¥ÔÛÎ˛-
˛˜Ë Ú‡ÍËÏ ÒÛÏÌ¥‚ÌËÏ ÔÓÌflÚÚflÏ, flÍ ‰Û¯‡ Ì‡Ó‰Û, ∂ÎÓ-
ËÙ¥ÍÛ‚‡‚ ÔÂÏ‡ÌÂÌÚÌÛ ÁÏ¥ÌÌ¥ÒÚ¸ ˜ÂÂÁ ‚Á‡πÏÌÛ Á‡-
ÎÂÊÌ¥ÒÚ¸ ¥ ‚Á‡πÏÓ‰ÓÔÓ‚Ì˛‚‡Ì¥ÒÚ¸ „‡ÎË˜‡Ì ¥ ÛÍ‡ªÌˆ¥‚.
ìÁ‡„‡Î¸ÌË‚ flÍÓÒÚ¥ ˆËı ‰‚Óı Ì‡Ó‰¥‚ Ú‡ÍËÏ ˜ËÌÓÏ, ˘Ó
ÍÓÊÂÌ Á ÌËı ÓÍÂÏÓ Ï‡π ̃ ÛÚËÒfl ÛÔÓÒÎ¥‰ÊÂÌËÏ. «É‡ÎË-
˜‡ÌÒÚ‚Ó» – ˆÂ ÍÓÍÚÂÈÎ¸, ‚ flÍÓÏÛ ÔÂÂÏ¥¯‡Ì¥ ÓÏ‡Ì-
ÚË˜Ì¥ Î¥ÚÂ‡ÚÛÌ¥ Ù‡ÌÚ‡Á¥ª Á ÔÓ‰¥flÏË Á „‡ÎËˆ¸ÍÓª Ú‡ ÛÍ-
‡ªÌÒ¸ÍÓª ¥ÒÚÓ¥ª, ÍÓÍÚÂÈÎ¸, flÍËÏ ÍÂÎ¸ÌÂ Á‡ıÎflÔ‡‚
Ô‡ÌÒ¸ÍËÈ ÏÂ¯Ú, ÓÚÊÂ, Á‡ ÏÓÏÂÌÚ, ÍÓÎË ÔÓÏ¥ÚflÚ¸, ı‡Ï
·Û‰Â ÁÎflÚËÈ ÔÓ ÏÓ‰¥.

ÅÂÁ ÒÛÏÌ¥‚Û ÔÎflÏÛ‚‡‚ ‚¥Ì „‡ÎË˜‡Ì ¥Á ÔÓÒÚ‡ˆ¸ÍÓ˛
˘Ë¥ÒÚ˛ Ú‡ ÒÂÎflÌÒ¸ÍÓ˛ Ì‡ª‚Ì¥ÒÚ˛, ‚ ÒÔ‡‚ÊÌ¸ÓÏÛ ÛÍ-
‡ªÌÒ¸ÍÓÏÛ ÒÚËÎ¥, ·Ó Ê ÌÂ ‚¥Ì ·Û‰Â Ú¥ ÔÎflÏË ÒÚË‡ÚË.
è¥ÒÎfl ÔÓ˜ËÚ‡ÌÌfl Ú‡ÏÚÓª ·Ó¯ÛË Ó˜Â‚Ë‰ÌÓ˛ ÒÚ‡π
ÔË˜ËÌ‡ ªª Á‡‰ÛÏÛ, ÚÓ·ÚÓ ÛÒ‚¥‰ÓÏÎÂÌÌfl ‡‚ÚÓÓÏ ÚÓ„Ó,

˘Ó „‡ÎË˜‡ÌË Ú‡ ÛÍ‡ªÌˆ¥ π Ì‡Ó‰‡ÏË-‡ÌÚ‡„ÓÌ¥ÒÚ‡ÏË.
Ä‚ÚÓ «É‡ÎË˜‡ÌÒÚ‚‡»– ¥ Á‡ ̂ Â ÈÓÏÛ ÚÂ·‡ ÔÓ‰flÍÛ‚‡ÚË
È ÔÓ¥∂ÌÓÛ‚‡ÚË Ú¥ ÔÎflÏË, flÍ¥ ÔÂÂÚ‚ÓËÎËÒfl ‚ÊÂ Ì‡
Ú‡‚Ó, – ÛÁ‡„‡Î¸ÌË‚ ÛÒÂ Ú‡Í, ˘Ó·Ë ‚ Ì‡Ò ÌÂ ‚ËÌËÍ‡ÎÓ
ÒÛÏÌ¥‚Û: „‡ÎË˜‡ÌË È ÛÍ‡ªÌˆ¥ π ‡ÌÚËÔÓ‰‡ÏË.

è‡Ì óÓÌÓ‚ÓÎ Á„‡‰Û‚‡‚ ÔÓ „Ó‰¥ÒÚ¸ Á‡ Â‚ÓÔÂÈÒ¸-
Í¥ÒÚ¸ ìÍ‡ªÌË. ìÍ‡ªÌˆ¥ π «·‡Ú‡ÏË ÍÓÁ‡ˆ¸ÍÓ„Ó Ó‰Û»,
ÎËˆ‡flÏË Ô‡‚ÓÒÎ‡‚’fl – Á ÚÛÂˆ¸ÍËÏ ÓÒÂÎÂ‰ˆÂÏ Ì‡
„ÓÎÓ‚¥, ‚ ÏÛÒÛÎ¸Ï‡ÌÒ¸ÍÓÏÛ Ó‰flÁ¥ Ú‡ Á ÔÓ‚Â‰¥ÌÍÓ˛ ‚
ÒÚËÎ¥ ‚ÓªÌ¥‚ ¥ÒÎ‡ÏÛ. ÑÂ Ú‡ Â‚ÓÔÂÈÒ¸Í¥ÒÚ¸? ü – flÍ „‡ÎË˜‡-
ÌËÌ – ÌÂ ÏÓÊÛ, Ì‡ ̆ ‡ÒÚfl, „Ó‰ËÚËÒfl ÚËÏ, ̃ ËÏ ÛÍ‡ªÌˆ¥,
·Ó ÏÓfl Ó‰ËÌ‡ ÌÂ ªÎ‡ Ò‚Óªı ‰¥ÚÂÈ, ˘Ó·Ë ÔÂÂÊËÚË
„ÓÎÓ‰.

É‡ÎË˜‡ÌË ÌÂ ÔÂÂÏ‡„‡ÎË ‚ ‚ÂÎËÍËı ·ËÚ‚‡ı, ‡ÎÂ Á
ÛÒÔ¥ıÓÏ ·ËÎË Ì‡‰‰Ì¥ÔflÌˆ¥‚. ì ßß ë‚¥ÚÓ‚¥È Ô‡ÚËÁ‡ÌË
Å‡Ì‰ÂË ·ËÎË Ô‡ÚËÁ‡Ì¥‚ äÓ‚Ô‡Í‡, Û ß ë‚¥ÚÓ‚¥È ÒÚ¥Î¸ˆ¥
í‡Ì‡‚Ò¸ÍÓ„Ó ·ËÎË ÍÓÁ‡Í¥‚ ëÍÓÓÔ‡‰Ò¸ÍÓ„Ó, Û ïVßß ÒÚ.
«ÍËÎ‡Ú¥ „ÛÒ‡Ë»(·¥Î¸¯¥ÒÚ¸ ¥Á ÌËı ·ÛÎ‡ ÛÌ¥‡Ú‡ÏË) ·ËÎË
«Â‚ÓÎ˛ˆ¥ÓÌÂ¥‚» ïÏÂÎ¸ÌËˆ¸ÍÓ„Ó. áÂ¯ÚÓ˛, ıÚÓ Ê, flÍ
ÌÂ „‡ÎË˜‡ÌË, ÓÁ‚‡ÎË‚ Ú.Á‚. äËª‚Ò¸ÍÛ êÛÒ¸, ‚Ë·ÓÓ‚¯Ë
¥ Á‡ıËÒÚË‚¯Ë Û 1097 . Ò‚Ó˛ ÌÂÁ‡ÎÂÊÌ¥ÒÚ¸ ‚¥‰ äËπ‚‡?..

èÓ„‡Ì‡ ¥ÒÚÓ¥fl ÔÓÓ‰ÊÛπ ÔÓ„‡ÌÛ ÔÓÎ¥ÚËÍÛ. ñÂ Ú¥Î¸-
ÍË Î˛‰Ë, ̆ Ó, ÔÓ‰¥·ÌÓ ÒÚÛÒflÏ, ÚËÏ‡˛Ú¸ „ÓÎÓ‚Û ÌËÊ-

«А у Францiї пранцi,

а в нас лиш тумани уранцi».

 В.Цибулько

Хто визначив, де починається Україна? Хто розпочи-

нає та встановлює її межi? Хто кидає останню грудку зем-

лi? Хто вiддає землi постшлюбний посаг? Хто заплiднює

нас – Rosija, Polska? Звiдки виросло те, що пiзнiше на-

буває сенсу «промiж». І я, Антон Борковський, Божою

Милiстю року 2001 став очевидцем визначення кресiв Ой-

кумени. Я бачив, як було встановлено межi мiж горами

та небокраєм, мiж пришелепуватiстю цiлости та гомерич-

нiстю розкраяности. Я того року був ся долучив до роз-

гортання мрiї в її конкретизованiй визначеностi – в по-

дорожi. Те, що я був плекав – ся окреслило. Мої сподi-

вання розгойдали свiт i, нарештi, заплiднили розмаїту роз-

логiсть новопосталої реальности.

АНТОН
БОРКОВСЬКИЙ
ГАЛИЧИНА
У ПОШУКАХ
МОРЯ

Дiйовi особи:

Возняк Т. – фундатор та голова експедицiї, iнкогнi-

то, мислитель

Стефанишин Ю. – уособлення стальної волi та все-

перемагаючої витримки, мислитель

Павлишин А.– почесна опозицiйна меншина, мисли-

тель

Борковський А. – iнтелектуальна жертва лiбераль-

ної демагогiї, мислитель

Щербатюк А. – солiпсичний фiлософ-пасiчник, транс-

цендентне натхнення подорожi, мислитель

Люди – плоди уяви Щербатюка

Тернопiль – галицький морський порт

Риба, Меджибiж, Шлях, Гайсин – онтологiчнi константи

Солдати – Герої, що гiдно загинули

Жиди – українська iсторична назва представникiв

семiто-гамiтської мовної групи, якi упродовж столiть жили

та творили свою культуру поруч з українцями

Збруч – розрив свiтобудови, iсторичний фронт свi-

тiв, iнколи має назву Лета, Стикс

Осiнь – Сцилла

Греблi – Харибди

Мед – вiдчужена пам’ять українських бджiл
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˜Â ‚¥‰ Â¯ÚË Í¥Ìˆ¥‚ÓÍ, ÏÓÊÛÚ¸ ‚‚‡Ê‡ÚË É‡ÎË˜ËÌÛ è’π-
ÏÓÌÚÓÏ ìÍ‡ªÌË. é˜Â‚Ë‰ÌÓ, ˘Ó è’πÏÓÌÚÓÏ ìÍ‡ªÌË π
ÑÌ¥ÔÓÔÂÚÓ‚Ò¸Í, ‡ ëËˆËÎ¥π˛ ìÍ‡ªÌË π ÑÓÌÂˆ¸Í. ñÂ
‚ÓÌË ÒÚ‚ÓËÎË ˆ˛ Í‡ªÌÛ, ¥ ˆÂ ‚ÓÌË ÒÚ‚Ó˛‚‡ÚËÏÛÚ¸
Ì‡ˆ¥˛. Ç ¥ÒÚÓ¥ª, flÍ ¥ ‚ Ô‡‚¥, Á‡ÍÓÌË ÌÂ ÔÓ‚ËÌÌ¥ Ï‡ÚË
Á‚ÓÓÚÌÓª ‰¥ª. íÂ, ˘Ó Á‡‡Á Ì‡ÁË‚‡πÚ¸Òfl ÒÎÓ‚ÓÏ «·πÒ-
Ôπ‰πÎ», Û ïßï ÒÚ. ÓÍÂÒÎ˛‚‡ÎÓÒfl ı‡‡ÍÚÂÌËÏ ÔËÒ-
Î¥‚’flÏ: «üÍ Ì‡ ìÍ‡ªÌ¥». ìÍ‡ªÌˆflÏË „‡ÎË˜‡ÌË ÔÓ˜‡ÎË
Ì‡ÁË‚‡ÚËÒfl Á 1918 ÓÍÛ, Ô¥ÒÎfl ‰ÂÍÂÚÛ ˆ¥Ò‡fl ä‡Î‡ ß,
‡ ÚÓÏÛ ¥ÒÚÓËÍ ÑÂÌËÒ áÛ·Ëˆ¸ÍËÈ ·Û‚ ÛÒËÌÓÏ ¥ ÔÓÎ¥-
ÚË˜ÌËÏ ÏÓÒÍ‚ÓÙ¥ÎÓÏ.

åÓÒÍ‚ÓÙ¥Î¸Ò¸Í‡ ÔÓÎ¥ÚË˜Ì‡ Ó¥πÌÚ‡ˆ¥fl ÔÂÂ‚‡Ê‡Î‡
ÒÂÂ‰ Ô¥‰Í‡Ô‡ÚÒ¸ÍËı ÛÒËÌ¥‚, ¥ ˆÂ ÌÂ ÒÔË˜ËÌËÎÓ ªı-
Ì¸Ó„Ó ÓÁ˜ËÌÂÌÌfl ‚ ÓÒ¥ÈÒ¸ÍÓÏÛ ÏÓ¥. Å¥Î¸¯Â ÚÓ„Ó, ̂ Â
‰ÓÔÓÏÓ„ÎÓ ªıÌ¥È ‚Î‡ÒÌ¥È ÔÓÎ¥ÚË˜Ì¥È ÚÓÚÓÊÌÓÒÚ¥. ß ‚ É‡ÎË-
˜ËÌ¥, ÁÂ¯ÚÓ˛, ̆ Â ‚ 1930-ı ÓÍ‡ı ·ÛÎË ÔÓÎ¥ÚËÍË, flÍËı
ÌÂ ÏÓÊÌ‡ Ì‡Á‚‡ÚË ÛÍ‡ªÌˆflÏË. é‰ÌËÏ ¥Á ÔËÍÎ‡‰¥‚
ÏÓÊÂ ·ÛÚË ÔÓÒÓÎ ‰Ó ÒÓÈÏÛ ‚¥‰ êÛÒ¸ÍÓª Ä„‡ÌÓª é-
„‡Ì¥Á‡ˆ¥ª åËı‡ÈÎÓ Å‡˜ËÌÒ¸ÍËÈ. ì ÒÂÂ‰ËÌ¥ ïßï ÒÚ. ̃ ‡Ò-
ÚËÌ‡ „‡ÎËˆ¸ÍËı ÛÒËÌ¥‚ ‚Ë·‡Î‡ Ó¥πÌÚ‡ˆ¥˛ Ì‡ ìÍ‡ª-
ÌÛ, ·Ó Ï‡ÎË ¥Î˛Á¥˛ ˘Ó ‡ÁÓÏ Á ÛÍ‡ªÌˆflÏË ÔÓÍÓÌ‡-
˛Ú¸ ÔÓÎflÍ¥‚. ñÂ Ú‡Í, flÍ·Ë ÎËÚÓ‚ˆ¥ ‰Îfl ·ÓÓÚ¸·Ë Á ÔÓ-
ÎflÍ‡ÏË ‚Ë·‡ÎË ‰Îfl ÒÂ·Â ·¥ÎÓÛÒ¸ÍÛ ¥‰ÂÌÚË˜Ì¥ÒÚ¸.

áÓÁÛÏ¥ÎÓ, ˘Ó ·¥ÎÓÛÒË ‚Ë·‡ÎË ·Ë ªÏ ÔÂÁË‰ÂÌÚÓÏ
ãÛÍ‡¯ÂÌÍ‡, ‚ÓÌË ·Ë ‡ÁÓÏ „Ó‰ËÎËÒfl Ò‚Óπ˛ Â‚Ó-
ÔÂÈÒ¸Í¥ÒÚ˛, ‡ÎÂ ÌÂ Ï‡ÎË · ¯‡ÌÒ¥‚ ·ÛÚË ‚ Ö‚ÓÔ¥ ¥ ‚
çÄíé.

É‡ÎË˜‡ÌË ÒÍ¥Î¸ÍË Á‡‚„Ó‰ÌÓ ÏÓÊÛÚ¸ ˆËÚÛ‚‡ÚË òÂ‚-
˜ÂÌÍ‡ Ú‡ flÍ Á‡‚„Ó‰ÌÓ ÈÓ„Ó ·‡Î‚Óı‚‡ÎËÚË, ‡ÎÂ ÛÍ‡ªÌˆ¥
Á‡ á·Û˜ÂÏ ÁÌ‡˛Ú¸ ÈÓ„Ó ÌÂ„‡ÚË‚ÌÂ ÒÚ‡‚ÎÂÌÌfl, ‡ ÚÓÏÛ
‚Ò˛ ˆ˛ „‡ÎËˆ¸ÍÛ ¯Â‚˜ÂÌÍÓÏ‡Ì¥˛ ÒÔËÈÏ‡˛Ú¸ ¥Á ÔÂ-
ÁËÎË‚Ó˛ ÔÓÒÏ¥¯ÍÓ˛. ôÓ ÁÓ·ËÎË ÛÍ‡ªÌˆ¥ Ô¥ÒÎfl ÁÎÛ-
ÍË Á „‡ÎË˜‡Ì‡ÏË? ÑÓÔÓÏÓ„ÎË Ì‡Ï Û ·ÓÓÚ¸·¥ Á ÔÓÎfl-
Í‡ÏË? üÍ ‚ËÔ‡‚‰Ó‚Û‚‡‚Òfl ÔÂÚÎ˛¥‚Ò¸ÍËÈ Í‡ÔÂÎ‡Ì:
«èÂÚÎ˛‡ ÓÁÛÏ¥‚, ̆ Ó ‚ Ú‡ÍËÈ ÒÍÛÚÌËÈ ̃ ‡Ò Ó·’π‰Ì‡ÚË
‰‚‡ ¥ÁÌ¥ Ì‡Ó‰Ë ‚ Ó‰ÌÛ ‰ÂÊ‡‚Û ÌÂÏÓÊÎË‚Ó». çÂ„¥‰-
ÌËÍ ÔÓÒÚÓ ÔÓ‰‡Û‚‡‚ É‡ÎË˜ËÌÛ ÔÓÎflÍ‡Ï. ÑÓ·Â, ˘Ó
ˆ¸Ó„Ó ÔÒ‡ Á‡ÒÚ¥ÎËÎË, ¯ÍÓ‰‡ Ú¥Î¸ÍË, ˘Ó ˆÂ ÁÓ·Ë‚ ÌÂ
„‡ÎË˜‡ÌËÌ.

Ä ‚ Ì‡¯ ˜‡Ò? á„‡‰‡ÈÏÓ ÔÓ ÒÍ‡Ì‰‡Î ‚ èÂÂÏË¯Î¥:
˜Ë ıÚÓÒ¸ Û äËπ‚¥ ‚ÒÚÛÔË‚Òfl Á‡ Ì‡ÈÒÚ‡¯Â Ì‡¯Â πÔËÒ-
ÍÓÔÒÚ‚Ó? ÅÓÓÌËÚË Ì‡¯¥ ÒËÏ‚ÓÎË ‚ èÂÂÏË¯Î¥ ÓÁÌ‡-
˜‡ÎÓ · ‰Îfl äËπ‚‡ ‚ËÁÌ‡ÚË ÚÓÈ Ù‡ÍÚ, ̆ Ó „‡ÎËˆ¸ÍÂ ıËÒ-
ÚËflÌÒÚ‚Ó π ·¥Î¸¯ flÍ Ì‡ ÒÚÓ ÓÍ¥‚ ÒÚ‡¯Â Ú‡ ¥Ì¯Â, ¥ ˘Ó
ÍÌflÁÂ‚¥ ÇÓÎÓ‰ËÏËÓ‚¥ Á ÈÓ„Ó „‡ÂÏÓÏ ·¥Î¸¯Â Ô‡ÒÛ‚‡-
ÎÓ · ÏÛÒÛÎ¸Ï‡ÌÒÚ‚Ó. á„‡‰‡ÈÏÓ ÚÂÊ ¥ ãË˜‡Í¥‚Ò¸ÍËÈ

ВЛОДКО
КОСТИРКО

ЧУХРАЇНСТВО

ëèÖäìãüíàÇçÄ Äãûáßü
У столицi України, мiстi королiвському Львовi, було

зiбрано носiїв та дослiдникiв мрiї. Рев дромадерiв, бряз-

кiт зброї, могутнє вiйсько лише чекає найтихiшого нака-

зу «Дран¶ нах ост». Найсолодшi гурiї клялися у вiрностi.

Пахлава, шурпа, вареники, плов та голубцi парували,

стомленi вiд довгого чекання. Щасливi дiти довгi два тиж-

нi товкли брук своїми маршами, i паради цi можна було

порiвняти лише з народною радiстю вiд горiлчаних до-

щiв. Достойний голова вояжу, не дивлячись на крижо-

вроки, скоординував могутнi людськi потоки в одному

поривi, i натовпи, шаленiючи, гули – «Веди нас, пахла-

ван Тарас бен Степан, ми хочемо увiбрати мудрости Са-

мiтника, ми принесемо нашу родючу землю на ратицях

коней i насиплемо з неї кургани в славу нашого мiста, а

та, що лишиться, пiде на загати на Борисфенi, аби вiн ся

розлив та очистив довкiлля вiд скверни. Ми повернемо

нашi святi мiсця». Мудрий вiзир Павлишин, родом з гя-

урської лемкiвської землi, був ся налаштував також свят-

ково i весь час ходив у святкових великоднiх халатах,

гострив палаш свого розуму та мужньо посмiхався жах-

ливим випробуванням подорожi, яку можуть уявити лише

курцi чорного зiлля.

І подзвiн сповiстив про час виступу. Про час встанов-

лення меж початку i кiнця великої i славної землi Галиць-

кої. Про часи виокреслення та проростання її в незрозу-

мiлу величину, в якiй нашi рецепцiї адекватно не витлума-

чують навколишнього, i зрозумiти це нове буття можна

лише у спiвставленнi зi своїми солодкими ¶еометричними

мареннями, i далi плисти рiкою покори перед незбагнен-

нiстю необмежености, що виражена в неохопних просто-

рах пшеницi, пророслої до Абсолютового престолу. Виз-

начити, де пагорби переходять у велетенську вербу свi-

тобудови. Розрiзнити греблi, вулики та Аскольдову мо-

гилу Лисої Гори Щербатюкового черепу. Знайти i приц-

вяшити прутнем своєї галицької прозорої зарозумiлости

втрату сенсiв окремих автономiй. Знайти тую мiсцину, де

ГуляйДикеПоле виригає себе та повзе навкарачки аж до

дивовижних ведмедиголових схiдняцьких юрт.

Отже, на чолi Ц.-К. Експедицiї став достойний Возняк.

А мав вiн Божою Ласкою трьох Помiчникiв. І прагли вони

поєднати свою трансцендентну мрiю з жовтим листям i

горнiм небом.
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«ˆ‚ËÌÚ‡ éÎflÚ»: ˜ËÈ, flÍ ÌÂ ÔÓÎ¸Ò¸ÍËÈ, ·¥Í ÎÓ·¥˛‚‡‚
äËª‚? ÄÎÂ Ê ¥¯ÎÓÒfl ÔÓ „¥‰Ì¥ÒÚ¸ Ì‡¯Ëı ‚ÓªÌ¥‚, ÍÓÚ¥
Á‡„ËÌÛÎË ‚ Ú¥È ‚¥ÈÌ¥, È ÚÛÚ ÍÓÏÔÓÏ¥Ò¥‚ ·ÛÚË ÌÂ ÏÓÊÂ.

éÒ¸ ˆËÚ‡Ú‡ ¥Ì¯Ó„Ó ÛÍ‡ªÌÒ¸ÍÓ„Ó Î¥‰Â‡-„ÂÚ¸Ï‡Ì‡
è‡‚Î‡ ëÍÓÓÔ‡‰Ò¸ÍÓ„Ó: «ç‡¯ ÛÍ‡ËÌÂˆ ·Û‰ÂÚ ‚ÒÂ„‰‡
ÛÍ‡ËÌˆÂÏ «ÛÒÒÍËÏ», ‚ ÓÚÎË˜ËË ÓÚ „‡ÎËˆËÈÒÍËı ÛÍ-
‡ËÌˆÂ‚».

çÂ˘Ó‰‡‚ÌÓ ÏËÌÛÎË Ò‚flÚÍÛ‚‡ÌÌfl ‰ÂÒflÚÓª ¥˜ÌËˆ¥
çÂÁ‡ÎÂÊÌÓÒÚË ìÍ‡ªÌË. ì äËπ‚¥ Ô‡‡‰ Á ˆ¥πª Ì‡„Ó‰Ë
ÔËÈÏ‡‚ èÂÁË‰ÂÌÚ êÓÒ¥ª. ì ˆ¸ÓÏÛ Á‡ıÓ‰¥ ·ÛÎÓ Á‡·Ó-
ÓÌÂÌÓ ·‡ÚË Û˜‡ÒÚ¸ ÍÓÏ·‡Ú‡ÌÚ‡Ï ìèÄ. ìÍ‡ªÌ‡ ÔÓ-
„ÓÎÓÒËÎ‡ Ò‚Ó˛ ÌÂÁ‡ÎÂÊÌ¥ÒÚ¸ ‰Îfl ÚÓ„Ó, ˘Ó·Ë ·ÛÚË Á‡-
ÎÂÊÌÓ˛ ‚¥‰ ÓÒ¥ÈÒ¸ÍËı ËÌÍ¥‚ Á·ÛÚÛ, ‚¥‰ ÓÒ¥ÈÒ¸ÍËı
ÂÌÂ„ÓÌÓÒ¥ª‚, ‚¥‰ ÓÒ¥ÈÒ¸ÍÓ„Ó ÚËÔÛ ÔÓfl‰ÍÛ, ‚¥‰ ÓÒ¥È-
Ò¸ÍËı áåß. êÓÒ¥fl ‰Îfl ìÍ‡ªÌË π Ó·’πÍÚÓÏ Ì‡ÒÎ¥‰Û‚‡ÌÌfl,
‡ ÍÓ„Ó Ì‡ÒÎ¥‰Ûπ¯, ‰Ó ÚÓ„Ó ÒÚ‡π¯ ÔÓ‰¥·ÌËÏ. ÑÓ 1991 .
„‡ÎË˜‡ÌË „ÓÒÚÓ ‚¥‰˜Û‚‡ÎË ‰‚¥ Â˜¥ – ÁÎË‰Ì¥ È ÛÒËÙ¥-
Í‡ˆ¥˛. è¥ÒÎfl 1991 ÓÍÛ „‡ÎË˜‡ÌË ‚¥‰˜Û‚‡˛Ú¸ ÚË Â˜¥,
‡ÎÂ ‚ÊÂ ÒÓÎÓ‰ÍÓ: ÁÎË‰Ì¥, ÛÒËÙ¥Í‡ˆ¥˛ Ú‡ ‚ÂÎËÍÂ Á‡‰Ó-
‚ÓÎÂÌÌfl ‚¥‰ ÌÂÁ‡ÎÂÊÌÓª ìÍ‡ªÌË.

«Є люде на землi, вони народжують Гос-

пода духовно, як народила Його тiлесно

Мати Його. Це тi, що вiльнi вiд речей та

споглядають образ правди, та прийшли

до нього в незнаннi; вони на землi, але оби-

тель їхня на небi, i вони зануренi у спокiй.

Вони проходять тут, як маленькi дiти».

Мейстер Екгарт

«Чи зможемо подолати ту межу, що переможе наш

суб’єктивний солiпсизм та безкраю велич Їхньої Скоцюр-

бленої Даности?» З цього запитання все почалось. І ми

помчали тою стрiлою, що живиться протиставленням Нас

i Нiщо. Нiщо набувало рiзних кольорiв: Осенi, вул. лєнi-

на, Гаайсiнскiх дєвчьонок, Торiшнього Нємiроффа та

Цьогорiчного Меду. Але кольором подорожi став, без

сумнiву, золотий. Нiщо нас плекало в межах свого чiтко-

го самонеусвiдомлення. Коли ми закривали очi, то лише

тодi розпiзнавали його серед дрiб’язкових деталей: ме-

тушнi осiннього листя, дарiв землi, 8-го жовтня Anno

Domini 2001, залишеної за спиною столицi, вчорашнього

перепою. І метафiзичною причиною подорожi до П’ято-

го Кута столу (до Великого князя Вiнницького, Волода-

АНТОН
БОРКОВСЬКИЙ
ГАЛИЧИНА
У ПОШУКАХ
МОРЯ

ря Трьох Курганiв та Сенсу навколишнiх Сезамiв, i про-

чая i прочая, Анатолiуса Щербатюка) було Нiщо, перет-

нуте стрiчкою ¶еографiчного iнстинкту всiх колумбiв –

бажанням кинути шапкою за небокрай та заплiднити тер-

ру iнко¶нiту визначенiстю своєї структури в її екстатичнiй

безапеляцiйностi. Ми їхали, аби з’єднати Ритуальне Коло,

i перетравити напiвзнищену НадСоборнiсть задля наро-

дження справжнього розумiння та унiверсальної єднос-

ти, iм’я якiй – Непiдвладна Роздiловi Цiлiснiсть. Ми їхали

до нього, до того метафiзичного цвяха, що його було вби-

то в постiйно вислизаючу шкiру схiдної землi. Вiн її три-

мав. І мав цей атлант бути пiдтриманим у своєму есхато-

логiчному вiдчаї саме нами. Окрiм цього, нас притягало

усвiдомлення непереборної єдности нашої сакральної

спiльноти, проявленої та закарбованої в iсторичних свя-

тинях.

íÖêçéèßãú
Є неприйнятним, пiдозрiлим та нелюдським, аби по-

дорожнi уникали святих мiсць. І бачили ми велике озеро

i Храм Божий. І згадали, що називається мiсто Тернопiль,

i є воно мiстом, що мiстить велику (океанiчну за галиць-

кими стандартами) воду. Воно менше за нашу столицю,
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Створювати мiти – рiч приємна i цiлком почесна. А

надто коли бачиш, як мiт починає iснувати i розвиватись

уже поза волею своїх творцiв. Тим бiльше, коли цей мiт

має здатнiсть вiддзеркалювати реальнiсть – але у влас-

ний, мiтiчний, тобто неiснуючий, спосiб. Гарнi мiти можуть

надихати митцiв, а дехто вирiшує в iм’я цих мiтiв вiддати

щось важливе – наприклад, життя.

...До речi, гора Олiмп, як i Галичина, iснує насправдi.

А мiти грецькi, як i галицькi, у певний спосiб розкривають

iснуюючi мi¶рацiї, «розклади» сил, психологiю, впливи –

себто реалiї на тих чи iнших територiях. У те, що зовсiм

не вiдповiдає дiйсности, нiхто не вiрить, i тодi це вже не

мiт. У першу чергу в мiт має вiрити сам мiтотворець, а особ-

ливо якщо вiн займається цим професiйно.

Зважаючи на видиму палкiсть, вони таки вiрять – тi,

хто зараз говорить про вибранiсть, про особливий статус

Галичини в Українi – i, як наслiдок цього, її повне вiдок-

ремлення в недалекому майбутньому. І вони мають для

цього пiдстави. У київському магазинi твоя мова (мане-

ри) зроблять тебе iнопланетянином, в офiсi – принаймнi

диваком (хоча часто – талановитим i працьовитим), за

чаркою – далеким чужинцем, який поближчає зi збiль-

мітологія

але гiдно несе свою незламнiсть мiж вiдблисками поже-

жi зi Сходу, i не перестає лагiдно посмiхатись своїй май-

бутностi. І вiддали ми шану красi тернопiльських вод, i

згадували про село, що бачили пiд час подорожi до Тер-

нополя. Мiсце втiлення тiєї мрiї, що зветься зв’язком жи-

вих, що мрiють i мертвих, що мрiяли. «Хто збудував? –

Його вмерла донька все життя мрiяла про здiйснення бо-

гоугодного прагнення i хтiла, жеби спорудили при доро-

зi мiсце перепочинку подорожнiх в освяченому мiсцi бiля

джерела». Питання про деталi топиться в глибинi галиць-

кої фаталiстичности: Чи можна пiднятись вище за iдеаль-

нiсть своєї утопiчности, приборкати її та втiлити в дос-

тупнiй одухотвореностi навколишнього.

ëéãÑÄíà
Чомусь, з незнаних мною причин вважають, що тра-

ур то є «чорний колiр». А позолота демонструє славу та

вдячнiсть нащадкiв, i чим бiльше її, тим славнiшою є увiч-

нювана персона. Ця примiтивнiсть ¶олдоцентричности

триває вiд початку цивiлiзацiйного стрижневого обертан-

ня навколо мiдякiв, срiбнякiв та золотих ринських. А

простота, точнiше скромнiсть, чомусь обов’язково має

свiдчити в бароковiй свiдомости зциганщеного нашого

народу про неодмiнну жадобу невдячних нащадкiв. Якщо

банi, то тiшитися, що золотi, якщо хрести героя, то все

одно пiдсвiдомо радiти металу. Нiмецький Залiзний хрест

за мужнiсть зроблений, вiдповiдно, з ферруму, не стає де-

шевшим (за метафiзичною системою об’єктивного визна-

чення моменту слави, концентрованої в подвигу) нагоро-

ди, зробленої з так званих «шляхетних» металiв.

І побачили ми траурний сiрiй цемент та траурну зелень

осiнньої, трохи пожухлої трави. І душi нашi пiднялися над

нашими грiшними кендюхами, i вийшли ми з авта, i поба-

чили поховання солдатiв. Колишнi iмперськi iсторики не

мають чи то совiсти, чи то смiливости назвати їх захисни-

ками шляхетної, порiвняно з будь-якою iмперською, iдеї.

На превеликий жаль сучаснi iсторики київської республi-

ки ще не виплеканi поривом розгортання iсторичної об’-

єктивiзацiї, i прах мертвих українських солдатiв лишаєть-

ся для них прахом невiдомих буржуазних... прислужни-

кiв ¶естапiвських... вбивць вагiтних шкiльних вчительок...

зрадникiв... i курва мать, i курва мать, що гатить нескiн-

ченнiсть забрiханими вустами.

Але невеличкi хрести стоять i кидають великi тiнi вiд

Варшави до Лєнiнграду. І смертi маленьких великих ге-

роїв непомiтної нашої вiйни серед загальноiсторичного

© å.ã‡Ì, 2001
èÓÒÚÛÔ, ‹138 (796), 11-12 ‚ÂÂÒÌfl 2001 .
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шенням кiлькости випитого, щоби з настанням похмiлля

вiддалитися на звиклу дистанцiю.

Щоправда, наскiльки щойно описане є зовнiшнiм –

не знаю. Часто провокують внутрiшнi бар’єри i комплекс:

продавець, можливо, справдi не зрозумiла чи не дочула,

а не вiдразу люто ненавидить усiх «западенцiв». А ти ба-

чиш те, що хочеш побачити...

Вимурувана стiна має мати двi сторони – i наша час-

то псевдоевропейськiсть та витонченiсть є її частинами. І

це при тому, що останнiм часом на Галичинi в усiх сфе-

рах, за малим винятком, блиску мало. А може, за цiєю

стiною легше приховуються мiстечковiсть, невмiння гра-

ти у командi, вiдсутнiсть потуги, зрештою, агресивнiсть:

Краще бути iншим, нiж гiршим?.. Удар першим... Це вони

не зберегли мови i стали бiльш совєцьким народом, нiж

ми, i це вони нас недолюблюють через те, що ми цього не

зробили: вони гiршi, вони примiтивнiшi. Нам немає чого з

ними знатися. Україна – вiд Полтви до Збруча. Тодi ми

точно не програємо чергових виборiв i обов’язково ма-

тимемо просто неймовiрну кiлькiсть партiй демократич-

но-нацiонального спрямування...

Так, людським iстотам притаманнi недосконалiсть i

неподiбнiсть одне на одного. Ми справдi вiдрiзняємося

– на Сходi, на Заходi, ще десь. Кожен iз нас пройшов

свiй шлях – i просто опинився в такому мiсцi й у такому

часi, i через те є тим, чим є. Часом ти зустрiчаєш когось,

хто в дивний спосiб суголосний тобi – i вам добре разом,

це як кохання, що мало зважає на належнiсть комусь або

чомусь, воно об’єднує в будь-якому випадку (якiсь iдеа-

лiстичнi виходять i нiбито космополiтичнi роздуми, якщо

на хвилю забути про те, що говорю про один народ, – i

що дуже рiзнi люди часом розумiють одне одного). Але

найчастiше буває навпаки – навiть у родинi: непорозу-

мiння i прiрва.

Нам у Галичинi багато чого не треба одне одному по-

яснювати, наприклад, про цiннiсть певних речей. А в тому

ж таки Києвi, якщо ти заговориш про це, тебе просто не

чутимуть. Але об’єктивно сказане вище – лише атрибути

цього переплетення мiсця i часу. Наша рiзниця виросла з

одного трагiчного iсторичного кореня, як i дуже схожий

на реальнiсть «мiт про Galyčynu» як спосiб певної ком-

пенсацiї комплексiв. І не потрiбно звинувачувати у зрадi

тих, хто виїхав i асимiлювався – вiн став iншим, бо там i

справдi iншi умови, як i не потрiбно особливо тiшитися з

того, що десь там ти нiколи не вiдчуваєш себе своїм, бо

ти i справдi не такий, як там звикли. Тим бiльше, що, сiда-

контексту трагедiй iсторичних нацiй пробуджують не-

ситiсть великих дрiб’язкових ненажер. Але стоять Хрес-

ти та позначають ту межу, що вiддiляє буття вiд небуття.

Пiд Бродами була бiльша валька, а тут, бiля Золочева,

лежить лише маленька частка. Не нам на цвинтарях iсто-

рiї дiлити мертвих братiв на своїх та чужих.

Ми, люди вiльнi та доброї слави, подорожнi, дозво-

ляємо собi примружити очi та плисти до неозорости на-

шої iсторико-генетичної iдентичности. Хто зможе бути гiд-

ним провiдником перед обличчям жовто-золотих верхi-

вок дубiв, синього прапорового неба та хрусту мiрiад по-

товчених кiсток навколишнiх ланiв. О, бiдна моя розiп’ята

земле. О, бiдне моє небо, душа моєї сплюндрованої землi.

Звiдки приходили Вони, де дiм їхнiй, де вони навчились

тої скаженої лютi, де вони понабирались тої людожерчої

спраги, де вони втратили божого вогника та вiддалися

пекельному полум’ю? За небокраєм. – Тодi хутчiше туди.

Вполюймо метафiзичного звiра правдою нашої ненавис-

ти, най захлинеться в нашiй до нього любовi, най втопить-

ся в сльозах дерев’яного хреста, на якому вiн розпинав

братську нашу довiру, най всититься нашою плоттю, на-

шою кров’ю, душею нашої землi. Ми мчали, минаючи сот-

нi раптово-випадковостей, нашi голови не встигали по-

роджувати новi образи та трансформувати наше «Я-За-

раз» у «Вони-вчора» та «ми-Завтра». Цi картини подрiб-

нювались, а водночас множились, затверджуючи непо-

доланну навколишню онтологiчну константу «Україну».

ÑéêéÉÄ
Хто визначить значущiсть сенсу дороги порiвняно з

важливiстю кiнцевого пункту. Скiльки слiз, хлiба та мо-

литов мiж Лємбер¶ом та Вiнницею. А навколо концентра-

цiя тої краси, що зустрiчається лише в рiздвяних мрiях

про ранню лагiдну календарну осiнь. Хоча рiздвянi спо-

гади сильнiшi в нашiй свiдомости за реальнiсть, так само

як образ сильнiший за сiрий буденний матерiальний ек-

вiвалент. «Андрiю, скажи звiдки в неба тая краса? Як ти

мислиш, коли б схопити та трусонути тую небесну ризу,

чи злапали б ми в нагороду повнi писки зiрок? – Хто й

зна... Та зоряна краса нам є споконвiчною згадкою про

минулi та майбутнi слiди нашого вельми цiкавого наро-

ду. А зорями, я вважаю, краще, анiж золотом, самоцвi-

тами чи нафтою. Бо сам знаєш наших посполитих: мо-

жуть передуситись навзаєм. А красою воно адекватно.

Водночас i пам’ять, й нагорода. – А чому пiд Карпатом

зiрки меншi, нiж тут? – А тому, що в пам’ять було нам
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ючи у Львовi в маршрутку, де гратиме низькопробна ро-

сiйська попса, можна себе вiдчути не менш вiдчужено,

нiж деiнде. Рiзниця в ментальностi всюдисуща.

А мiт стараннями його творцiв потрохи вростає у свi-

домiсть загалу, який, можливо, ще не дуже звик до ньо-

го i не дуже знає, як на все те реагувати. Адже вiн супе-

речить iншому – культивованому – мiту «про собор-

нiсть». Але хтозна, може, в майбутньому вiдомий худож-

ник намалює алегоричну картину за мiтологiчним сюже-

том «Галка викльовує очi кобзаревi», а туристам показу-

ватимуть Велику Галицьку (схожу на Китайську, Берлiн-

ську?) Стiну. На картi свiту будуть не тiльки двi Кореї:

нащадки отримають осяйну мрiю про возз’єднання, за

яке зможуть довго-довго боротися.

МАКС ЛАН
МІТОЛОГІЯ

передчасно даровано величезну зiрку, яку небо наше не

втримало, а крила якої, закам’янiли та дають нам захист

вiд спини до небес. Яка й називається Карпатом».

áÅêìó
Збруч – то є втiлення справжнього українського спо-

конвiчного ритуалу. Ритуалу, який мiстить iстинну роз-

губленiсть прихильника соборности та прибiчника авто-

номiї. Збруч є. Хоча це нi Днiпро, нi море, нi Карпат. ¢е-

ографiчно вiн примiтивний через те, що такий вузенький,

але iсторично для нас цiкавiший та важливiший за спале-

ну Москву. Збруч роздiляє. Збруч творить єднiсть. Ми

вийшли з авта та пом’янули Україну, що лишалася за на-

шими спинами. Потiм ми випили за Україну, що постава-

ла новонароджена перед нашими просвiтленими облич-

чями. Ми були мандрiвним проектом, що силою своєї свi-

домости мав утримати множину україн, якi, подiбно до

щурiв, розбiгалися пiд нашими колесами. Ми їх вишику-

вали, зiбрали докупи, злiпили за конструктами генетич-

ної пам’яти. І з’явилась Вона, веселкова тигриця, що за-

чарувала нас до гiпнотичного трансу грацiєю своїх спо-

кусливих рухiв. І ми випили втретє, за Любов. Ми кохали

її, а вона обiцяла вiддаватися нам кожної митi, лише ми

запрагнемо. Вона манила нас гарбузами своїх розкошiв,

греблями, мостами, тепликами, полтавами, києвами, чор-

нобровими вишиванками кучерявих гаїв, вологими трем-

тливими губами своїх ярiв та балок. Вона спокушували

нас своїми iстамбульськими перверзiями. Вона обiцяла

нам вiчнiсть, козачат, Шевченка, Київ. Ми хотiли заплiд-

нити її бiльше, анiж просто щомитi оволодiвати.

І обернулися ми – за нашими спинами стояла також

Вона, але сутнiсно инша. І сльози потекли з наших очей. І

побачили ми її. Нашу Україну. Вона стояла, наша законна,

затверджена перед Богом. І благала: «Ви вже ситi мною,

нерозкiшною. Прагнете нової чуттєвости. Її пiдстави – її

принади. Не задовольняють вже вас моя сувора тiлеснiсть,

моя ощадлива душа, нашi мовчазнi дiти. Прагнете спря-

муватись до нових тiл, нових образiв, нової сладкости та

нової гiркоти. Я набридла вам». Сумно стало нам, перед

тим таким втiшеним. І випили ми за пам’ять, щоб берегла

та тримала нашi хрести, наших дiтей, нашi мури, цвинтарi

та церкви, гарячi та червонi нашi гори. І щоб дарувала нам

можливiсть пестити нову коханку, що хтиво розлягалась

перед нами, Сестру нашої вiчної вiд народження нарече-

ної. І щоб вивела нас, тих що пiзнали, жертв вiчного поку-

ти за теє пiзнання, до нашої законної володарки.

© ã.èÂÚÂÌÍÓ, 2001 ЛЮБКОПЕТРЕНКО
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Не можу не погодитися з тим, що, мовляв, творити
мiт – справа приємна. Додам ще й корисна, особливо
для самого мiтотворця. Заперечення ж викликає у мене
твердження, що нiбито в мiт має вiрити сам творець. І
це не лише моя думка, теорiя творення мiтiв розроб-
лена вже давно i досить ¶рунтовно, згiдно з нею авто-
ром новочасного мiту є людина здебiльшого полiтично
(культурно, релiгiйно тощо) заан¶ажована, ерудована,
талановита, а головно – цинiчна. Особливо це стосу-
ється авторiв мiтiв для можновладцiв.

Нинi цi мiтотворцi змушенi переконувати всiх в iстин-
ностi ле¶енди про щасливу в своїй єдностi українську
державу. Незважаючи на те, що кiлькiсть тих громадян
України, що хотiли б позбавити державу суверенiтету,
щоразу зростає i за деякими соцiологiчними дослiджен-
нями вже перевалила за 50-вiдсоткову позначку. Тож,
чи є хто щасливий у цiй державi? А таки є, наприклад,
чиновник, митник, податкiвець, зрештою, Президент.
Ще б пак Україна, українська iдея слугує їм iдеальним
засобом для досягнення життєвої мети – забезпече-
ного iснування. Для того ж вони й творили чи замовля-
ли творення цього мiту.

україно

наша
духовная

åÖÑÜàÅßÜ
Дiйовi особи: траса, ми, авто, дiти, мовчазнi тiнi жидiв.

МИ: – А що то за Меджибiж?

ТРАСА: – Маєте ЗАЇХАТИ, заїхати, заїхати, заїхати.

Авто: – Там святi мiсця, маю вас вiдвезти.

МИ: – А може ми поїдемо якнайскорiше до найяснi-

шого курганопереможця?

ТРАСА i АВТО одночасно: – Нi.

Дiти: – На Меджибiж туди.

Жидiвськi тiнi: колись з вами ми були неподiльнi, як

Інь-Ян. Згадайте себе цiлiсних.

Замок в Меджибожi нас не просто приголомшив. Вiн

нас зламав. Колективне «Я» було розпласталось перед

ним, i напевно би не зiбралось докупи нiколи, якби не

наше хорове матюкливе ревiння, що допомогло хвилин

за шiсть зiбрати свою столичну холоднокровнiсть й огов-

татись. Ненадовго. Інстинктивно ми знов врятувались вiд

слiпучої краси завдяки концентрованiй лексицi. Опису-

вати велетенську цегляну споруду не буду, дуже багато

ремiсникiв пера недолуго обводили контури фортечно-

замкового чи церковно-культового мистецтва. Вiд Скот-

та до Гончара. Але марними були їхнi жалюгiднi сенти-

менти та витребеньковi страждання. Анi романтичнi схiд-

цi, анi балюстради й колонади, анi iншi свiдчення героїч-

ного минулого насправдi не зачiпають. Будiвля i будiвля,

казарма як казарма, бентежить не бiльше, нiж буковi лiси,

чи симпатичне дiвчисько. Збуджує iнше. Так само, як i в

Кельнському костелi, збуджує праця. Фантастична пра-

ця, що виводить людину на орбiту максимальної набли-

жености до новозавiтних вимог. Тесати камiння. Мурува-

ти цеглою. Користуватись рiвнем та Святим Письмом.

Виводити стiни й водночас проростати з рiзнороба до

майстра. Кожна маленька цеглинка є часткою велетен-

ського задуму. І деталь, що вразила Тараса – маленькi

декоративнi зубцi у внутрiшньому дворi, неагресивнi за

своєю м’якою бароковою формою i вiкторiанськi в своїй

феодальнiй урочистостi.

І насиченiсть запахом очiкуваної небезпеки, що на-

поювала атмосферу. «Мури – пiдвищувати, може вряту-

ють. Рiчок – бiльше, вода спинить кiнноту, площу внут-

рiшнього дворика – збiльшити, бо ховатись прийдуть всi

– вiд чубатих вусанiв до перестрашених мацоїдiв. А тих,

хто не дбає – шмагати, рвати нiздрi, та знов шмагати». А

як все навколо згорить, то мури виведуть до регенера-

тивного порятунку нашої нацiї. І за тиждень люде поч-

АНТОН
БОРКОВСЬКИЙ
ГАЛИЧИНА
У ПОШУКАХ
МОРЯ



248

h t t p : / / w w w . j i - m a g a z i n e . l v i v . u a  h t t p : / / w w w . j i - m a g a z i n e . l v i v . u a

Так, на диво є багато й тих, хто купується на мiт со-
борности. Причому найлегковiрнiшими виявилися тi,
кому соборнiсть (а в українському варiантi – це унiтар-
нiсть i надцентралiзацiя влади, максимальна концен-
трацiя в центрi фiнансових ресурсiв, iнституцiй тощо)
завдає найбiльшої шкоди в аспектi культурному, мате-
рiальному й полiтичному. А це значить, що автори по-
працювали на славу й зумiли купити своїм твором саме
тих, кого хотiли. «Ми будемо голi-босi, аби лише Укра-
їна була!» – волають у першу чергу нашi земляки-гали-
чани, а потiм дивуються, чому їхнi страждання не вина-
городжують, чому державу будують зовсiм не за тим
зразком, який вони собi уявили.

Пiд час святкувань 10-рiччя здобуття незалежности
досить часто з уст як українських патрiотiв, так i гостей
з дiаспори можна було почути приблизно таку тезу:
«Так, не все ще досконало в державi, але в свiтi не iс-
нує абсолютно перфектних речей, ще кiлька рокiв i Ук-
раїна увiйде в еру благоденства!». Святi слова, святi в
своїй вiрi й наївностi. Щоб їх проректи, треба було не
помiчати головного – тенденцiй, напрямку змiн в Укра-
їнi. А тенденцiї аж нiяк не втiшнi, для бiльшости грома-
дян цiєї держави: посилення автократичних впливiв,

зростання ролi олiгархiчних кланiв, кримiналiзацiя еко-
номiки, щоразу бiльша залежнiсть вiд Росiї, русифiка-
цiя, i як наслiдок цього всього – апатiя. Чiтко вимальо-
вується доля України – перетворитися на другу Бiлорусь,
вiд якої наша держава вiдстає лише на один крок, який
називається Галичиною. Саме ця невеличка територiя
на українському полiтичному просторi, поза масою
проблем, якi вона поки що не в станi для себе вирiши-
ти, ще стримує наших можновладцiв вiд спокуси перет-
воритися на «бацьку», перейняти на себе безроздiль-
ну владу й освiдчитися Москвi в коханнi. У контекстi цьо-
го Кучма в Українi, як i Лукашенко в Бiлорусi як нiхто iн-
ший вiдповiдають ролям лiдерiв своїх нацiй, тому й не
дивно, що їх переобирають на другi каденцiї. Кращого
не заслужили нi бiлоруси, нi українцi.

Бiлоруси не розмовляють бiлоруською, а тих, хто
розмовляє українською в Києвi мiлiцiя може скрутити й
кинути обличчям на асфальт. У Бiлорусi практично за-
боронена опозицiйна преса, в Українi вона de facto теж
вiдсутня (за незначними винятками, якi не роблять жод-
ної погоди). У Бiлорусi опозицiя не має жодного шансу
на перемогу, в Українi їй теж нiхто не дозволить пере-
могти… В Українi є лише Галичина, яка так денервує
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нуть валяти глину для вбогих хат. І так всю iсторiю: ма-

занка за мазанкою, набiг за набiгом.

Ми поїхали. І постiйно згадували про українську, фе-

єрично-трагiчну жидiвську культуру, яку ми не навчились

сприймати та берегти, але десь в глибинах наших

пiдсвiдомостей чекаємо, коли iсторiя заплiдниться ще

одним людським сином. І знову доля нам подарує зус-

трiчi на цивiлiзацiйних розламах. І чи зможе боговибра-

ний нарiд перемогти свою духовну несвободу. І чи змо-

жемо ми подолати свою природу i щедро зустрiти iншу

культуру на наших теренах. Яка тут насправдi виникла

рiзновидом нашої культури, i, як циганська, вона вбира-

ла ласку та нiжилась пiд променями спiльного сонця, що

буяло тут. І тому найгнiтючiше враження чомусь справ-

ляє сiльськiй брук, який вже не вiдчує смаку ваги своїх

творцiв. І сiльськi дiти, що не знають жодних мов, окрiм

якихось уривчастих слiв, народжених великим монголь-

ським степом, не вплетених в сталу культуру автохтон-

ного мислення, але автентичних в своїй набутiй онтоло-

гiчнiй маргiнальностi. І беззахисних перед диким схiдним

вiтром, що видуває пiсок з-пiд їхнього корiння, видуває

розчин, що тримає цеглу їхнього замку. Засипає їхнi ма-

ленькi баранячi очицi, i плачуть вони, але нiц не можуть

намацати, крiм того дикого неситого вiтру. І йдуть вони

за ним, бо бачать лише в ньому опору, розраду та надiю.

Слiпi причиннi калiки мертвого краю. Землi примар, по-

нищених цивiлiзацiй та початкiв клятої рiвнини, що як

море несе дикi фалi, в яких потопають та захлинаються i

верби, i жовтогарячi банi, i кургани, i козацькi чайки, i

чайкоголосi козачки. Рiвнини, що в пароксизмi оргiастич-

ного розвитку втрачає i форму, i сенс, i розливається у

великому штилi, нiжно цiлуючи пiдошви усмiхненого в

своїй непохитностi сивого Карпату.

êàÅÄ
Ми їхали, i дорога була насичена рибою. Сушеною,

копченою, великою, середньою. Вона була розвiшана на

великих целофанових стендах i нагадувала крила впольо-

ваних велетенських кажанiв, розвiшаних людом перед

дублiкацiєю iкарової спроби грандiозного польоту. Сонце

просвiчувало крiзь рибу-крила, крiзь нашi вушка, крiзь

стовбури дерев. А навколо панував спокiй одвiчно-довiч-

ного дзену, який колисав полонених безробiття, генетич-

них пиякiв, бранцiв родючої землi, що не дає повиздихати

з голоду. Риба була гербом тої, невiдомої досi в нашому

королiвствi, землi. Вона була символом, гiдним до порiв-
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«нормального українця». І проблема не в тому, що, як
вважає дехто з галицьких оптимiстiв, київська чи одесь-
ка продавщиця поки що не може зрозумiти галичани-
на, а в тому, що вона не бажає цього робити, вважає це
нижчим своєї гiдности.

Адепти соборности, якi не втратили оптимiзму, пе-
реконанi, що можна змiнити ситуацiю на краще, наприк-
лад, об’єднавши й активiзувавши всiх людей доброї волi
в Українi. Безумовно можна, й iншi держави, хоча б нашi
сусiди в Центральнiй Европi, вже подавали такий пози-
тивний приклад. До речi, розмовляв я нещодавно зi
своїм другом-чехом, який в бiзнесових справах мусить
час вiд часу мандрувати мiстами України. Дiлячись сво-
їми спостереженнями, вiн не мiг стримати здивування:
«Як ви уживаєтеся в однiй державi, ви ж зовсiм рiзнi за
ментальнiстю, способом життя, прагненнями, зрештою
за мовою? У нас i словакiв було набагато бiльше спiль-
ного, та й то ми не змогли вжитися».

Але ми – громадяни України – зможемо. Для цього
нам треба лише знайти об’єднавчi стрижнi, хтось по-
винен чимось поступитися, аби дiйти до консенсусу.
Оскiльки на сувереннiй соборнiй державi бiльше зале-
жить захiдним українцям, то, очевидно, вони й повиннi

бути поступливiшими й не впиратися, а поступово вiд-
мовитися вiд української мови (iрландцi ж фактично
перейшли на англiйську), Греко-католицької церкви
(зробили ж це 1946 року), уславлення ОУН-УПА (вони
ж програли вiйну, на вiдмiну вiд Червоної Армiї), надмiр-
ної проевропейськости (Росiя нам ментально ближча).
Тобто, якщо консеквентно дослухатися до порад опти-
мiстiв-соборникiв, то логiчно випливає висновок: кра-
ще вже бути гiршим, анiж iншим.

Тодi всi мешканцi неньки-України зможуть грати в од-
нiй командi, вбравши жовто-блакитнi футболки, ну може
не всi потрафлять заспiвати перед матчем «Ще не
вмерла», але ж головне – єдности буде досягнуто. Але
чи надовго? Бо ж знову виникає запитання: чи нас, таких
мiмiкрованих галичан, захочуть сприймати та ще й цiну-
вати по той бiк Збруча, чи не спiткає нас доля тих мало-
росiв, що вирiшили за будь-яку цiну стати росiянами,
але так i не знайшли пошановування помiж останнiх.

За що, зрештою, нас шанувати, адже ми вже давно
не маємо впливу на життя поза Галичиною. Експорт сту-
дентської революцiї зi Львова (зразка 1990 року) вже
не зможе повторитися, про що свiдчить хоча б сходжен-
ня на пси того самого «касетного скандалу». Водночас

няння з ранньохристиянськими уявами. Складалось вра-

ження, що риба була ще живою, але просто перейшла на

iнший щабель буття. Пейзажi накручувались навколо неї,

вона не вимагала для iстинности свого буття анi пива, анi

води. Риба була домiнантою того свiту, свiту тiней, свiту

нефiксованого вiдгомону вiд її хвостiв та плавникiв. Став-

ковоцентричнiсть ландшафту. Напевно спершу люди се-

лилися бiля водойм, а потiм почали сублiмувати свої уяв-

лення про океанiчну свободу риттям ставiв. Так само пта-

хи перетворюються в щурiв, коли мiняють свiжiсть польо-

ту на затишок пiскових нiр. В них крила переходять у лапи,

пiр’я у хвости, дзьоби в огиднi рила, а пiсня в рикливе

рохкання. І населення, колишнi флагмани Лети, корсари

Небесних рiк визвольного Джигаду, не перетворились на

плем’я норвезьких рибалок, i навiть на гречкосiїв, а всього

навсього у продавцiв мертвого риб’ячого м’яса та тлущу.

Наш Адмiрал сказав: «Не ставати». Тому ми зупини-

лись. І наш керманич-штурман вийшов поглянути на риб-

нi сади. І ця, без сумнiву надзвичайно мужня людина, що

завжди зустрiчала загрозу писок до писка, втекла перед

загрозливою постаттю хтивої мiсцевої канiбалки, що

грайливо запропонувала: «Будєм торгуваться».

Риби ми не купили. Але й не торгувалися.

ÉÄâëàç, ôé èÖêÖåÄÉÄ∏ ãüçñÖãúéíßÇ
І почалася безкрая Вiнницька пустеля. Наш караван

стомився вiд однотипної невизначености ландшафту. Рiв-

ненькi простори, не обтяженi пагорбами, лiсами та геро-

ями. Маленькi залиплi хати. Невизначенiсть, через острах

прийняти чiтку форму. І якась загальна бiднiсть контрас-

тних тональностей. Вiдчуття якогось вурчання, що не є

анi спiвом, анi ревом, анi плачем. Сите вурчання плодю-

чої землi. І нескiнченнi алеї золотих дерев. І ми їдемо в

осiнь, ми їдемо з осенi, ми вже блюємо осiнню. А Гайси-

на, одного з вiнницьких втiлених уявлень про жидiвський

рай, нема. Ми їдемо, простори висмоктують нашу самiсть,

розгризають плоть, вивергаючи безформнi кавалки душ

та думок. А Гайсина нема. Ми постiйно заглядаємо до

мапи, вираховуючи можливостi похибок картографiв, якi

перед нашими хворими уявами постають не менш брех-

ливими, нiж метеорологи. Ми дуримо одне одного жар-

тами, а Гайсина нема. Є осiнь. В Меджибожi лiто, трохи

далi вiд нього царює риба, а тут – Непереможна Осiнь.

Кольори незмiннi, ми непохитнi, i долаємо простiр неза-

лежно вiд втоми. Ми дивимось одне на одного i спостерi-

гаємо, як нашi тiла жовтiють, одяг набуває медових кольо-

рiв, волосся наше може посперечатись з лисячими хвос-

АНТОН
БОРКОВСЬКИЙ
ГАЛИЧИНА
У ПОШУКАХ
МОРЯ
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Схiд має достатньо важелiв впливу на нас. Звернiмо
хоча б увагу на медiйний тиск: «Їхнi радiо», жовта київ-
ська преса, росiйськомовнi «нацiональнi» телеканали,
книжки з Росiї, фiльми, дубльованi загальнозрозумiлою
в Українi мовою. Росiйськомовний ширвжиток хапає
нас за горлянку, не залишаючи простору для маневру.
Тож ще кiлька рокiв i питання про вiдмiннiсть українських
ре¶iонiв (на втiху адептам соборности) злетить з по-
рядку денного, бо ми просто втомимося протидiяти
навалi зi сходу. «То поставте собi по Збручу Велику Га-
лицьку Стiну», – єхидно заявляють переконанi унiтарис-
ти. Ідея може й непогана, але тут вона не допоможе,
адже iнвазiя зi сходу має значно хитрiшi, анiж фiзичний
тиск, форми, хоча не менш брутальнi.

І тодi дискусiя галицьких автономiстiв зi соборника-
ми втратить будь-якi пiдстави, адже всi ми «на Сходi,
на Заходi, ще десь» станемо «нормальними українця-
ми», як їхнiй лiдер Леонiд Кучма чи Олександр Ткачен-
ко. Зрештою ¶рунту для дискусiї, можливо, немає вже
й нинi, може нашi опоненти зрозумiли ранiше вiд нас,
що битву за «українську Україну» вже програно, i нама-
гаються нам натякнути, мовляв не тратьте, куме, сили,
спускайтеся на дно.

Але, якщо унiтаристи ще свято вiрять у побудову со-
борного раю на українськiй землi, то можу дати їм лише
одну добру пораду: хай розпитають в Олеся Бердника,
як потрапити в оспiвану ним «Українську духовну рес-
публiку». Саме там протiкає життя так, як вони собi уяв-
ляють (виходячи з їхнiх тверджень), там вони знайдуть
собi щастя i святий спокiй. А галичани, аби їх, не дай
Боже, не звинуватили в сепаратизмi, пiдуть укотре свят-
кувати прихiд «совєтiв» до Львова, iменуючи це Днем
мiста.
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тами, думки забарвленi в кольори пожежi. Ми прагнемо

традицiйного порятунку нашого королiвства – ялин. Але

тут осiнь безжально жовта, червоно-чорна, спекотно-

нав’язлива, пекуча в своїй безкомпромiснiй пожадливос-

тi. Таке враження, що ми у паранойяльному снi iрландця-

дальтонiка, який розрiзняє лише помаранчевий та пеку-

чожовтий. І вiн марить, i б’ється у кольоровiй безвиходi.

Рятунку нема, ми вiдступаємо в своєму жалюгiдному

спротивi, i приймаємо як належне новий колiр нашої свi-

домости. В абсолютнiй тишi ми чуємо тихеньке шарудiн-

ня, це нашi префiкси «Бен» перетворюються в «Мак». І

нам залишається прийняти нових богiв, знайти нових на-

речених i прикрасити пантеон кунсткамери гайсинсько-

го божевiлля.

Але «ось-буття» не змогло до кiнця витримати бо-

ротьби з нашими свiтлими архетипами. Марево розвiя-

лось. Все скiнчилось. Слава Богу, Гайсинщину проїхали,

хоча й дещо потеплiшали суворi пiдсвiдомi кольори на-

шого пiвнiчно-захiдного королiвства. І ми в’їхали в Гай-

син.

åÄêò ãüçñÖãúéíßÇ
В Гайсинi ми насамперед звернули увагу на рештки

синагоги. Але горiлка нам була потрiбнiша. Аби змити

дорожнiй порох з наших думок. І наше шапiто почало те-

роризувати свiдомостi тубiльцiв. «Компанєйка била нє-

вєлька, алє бардзо пшиємна», щоправда незвична для

гайсинцiв. Адмiрал нагадував Меттернiха, який вийшов за

межi свого вiденського садового пльоту, а поплiчники,

себто ми, були чимось середнiм мiж двором балкансько-

го князя в екзилi десь в Уру¶ваї та фольклорним ансам-

блем часiв президентури Л.Кравчука. Аборигени оберта-

лись iз роззявленими писками. Ми гордими лавами ото-

чили «ма¶азiн», прив’язали верблюда, розкинули кили-

ми, увiйшли i почали закупiвлю. Вiдвiдувачi були би мен-

ше здивованi, якби китайцi заколядували на Йом Кiпур.

Нашi обличчя були суворо-невблаганнi, чисто поголенi,

сорочки ошатнi, i гаманець Голови був повний мiсцевих

грошових одиниць. Прямi постави нашi випромiнювали

офiцерський незламний гонор, а обличчя - нахабство ко-

лонiзаторiв. Це все нагадувало вiдвiдини нiмецькими офi-

церами розливу 1940 року французького мiстечка з наз-

вою Париж пiд час урочистої дефiляди. Але Гайсин є од-

вiчно україно-жидiвським мiстечком, i ми б не повиннi
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çÂ Ï¥„ ÌÂ ‚Ú¥¯ËÚËÒfl, ÒÔÓ„Îfl‰‡˛˜Ë ÚÂ, ˘Ó ÓÒÚ‡ÌÌ¥ ÏÓª
ÔÓÒÚÛÔ¥‚Ò¸Í¥ ÔÛ·Î¥Í‡ˆ¥ª Ï‡ÎË ÔÂ‚ÌËÈ ‚¥‰„ÓÏ¥Ì, ‡ Ì‡‚¥Ú¸ Ï‡-
ÚÂ¥‡Î¥ÁÛ‚‡ÎËÒfl ÒÚ‡ÚÚÂ˛ ã˛·Í‡ èÂÚÂÌÍ‡ ‚¥‰ 22-23 ‚ÂÂÒ-
Ìfl «ìÍ‡ªÌÓ Ì‡¯‡ ‰ÛıÓ‚Ì‡fl». í‡Í flÍÓÒ¸ ÌÂÔÓÏ¥ÚÌÓ ‰Îfl ÒÂ·Â
fl ÒÚ‡‚ ÓÔÓÌÂÌÚÓÏ, ÒÚÓÓÌÓ˛ ‚ ‰ËÒÍÛÒ¥ª, ÏÓÊÎË‚Ó, Ì‡‚¥Ú¸
‚ÓÓ„ÓÏ – flÍ ÍÓÎËÒ¸ Í‡Á‡ÎË – Ì‡Ó‰Û. Ä‰ÊÂ Ú‡Í ÎÓ„¥˜ÌÓ
‚ËÔÎË‚‡π ¥Á ‡Ì‡Î¥ÁÛ, Á‡ÔÓÔÓÌÓ‚‡ÌÓ„Ó Ô. èÂÚÂÌÍÓÏ. á‡
ÈÓ„Ó Ú‚Â‰ÊÂÌÌflÏ, ·ÛÚÚfl ìÍ‡ªÌË ‚ ªª ÒÛ˜‡ÒÌËı ÚÂËÚÓ¥-
‡Î¸ÌËı ÏÂÊ‡ı ‰Ó¥‚Ì˛π ‚¥‰ÏÓ‚¥ ‚¥‰ ÛÍ‡ªÌÒ¸ÍÓª ÏÓ‚Ë, Á‡-
·ÓÓÌ¥ ÉÂÍÓ-ä‡ÚÓÎËˆ¸ÍÓª ñÂÍ‚Ë, ̂ ¥ÎÍÓ‚ËÚ¥È Ô¥‰ÍÓ¥ êÓÒ¥ª.
ß, Á‚ÂÌ¥Ú¸ ÓÒÓ·ÎË‚Û Û‚‡„Û, ‚ Ï‡È·ÛÚÌ¸ÓÏÛ Ì‡ ÔÓ‚ÌÂ ÔËÈ-
ÌflÚÚfl „‡ÎË˜‡Ì‡ÏË Ú‡ÍÓª ÒËÚÛ‡ˆ¥ª. Ä fl, ÒÏ¥˛˜Ë ‚ËÒÎÓ‚ËÚË
Í¥Î¸Í‡ Á‡Û‚‡„ ÒÚÓÒÓ‚ÌÓ Ï¥ÚÛ ÔÓ ÒÂÔ‡‡ÚÌÛ É‡ÎË˜ËÌÛ, ÒÚ‡˛
Ô‡ÎÍËÏ ‚Ò¸Ó„Ó ÚÓ„Ó ÔÓ·ÓÌËÍÓÏ, ÍÓÚËÈ ‡‰¥ÒÌÓ ÔÓÚË‡π
ÛÍË Ô¥ÒÎfl ÍÓÊÌÓ„Ó Á‰Û·Î¸Ó‚‡ÌÓ„Ó ÓÒ¥ÈÒ¸ÍÓ˛ Ù¥Î¸ÏÛ ˜Ë
Ô¥ÒÌ¥ „ÛÔË «í‡ÚÛ» Û Î¸‚¥‚Ò¸ÍÓÏÛ ÂÙ¥¥. èËÌ‡ÈÏÌ¥ ˆÂ Ô.
èÂÚÂÌÍÓ, ‚Ó˜Â‚Ë‰¸, ıÓÚ¥‚ ÔÓ·‡˜ËÚË ¥ Ú‡ÍË ÔÓ·‡˜Ë‚.

è¥‰ÍÂÒÎ˛ Ú¥Î¸ÍË Á‡„‡Î¸ÌËÈ ÍÂÛÌÓÍ ÈÓ„Ó Ï¥ÍÛ‚‡Ì¸ –
flÍ˘Ó ÏË ıÓ˜ÂÏÓ π‰ÌÓÒÚË, Ï‡πÏÓ ‚¥‰‰‡‚‡ÚË, Ô¥‰ÔÓfl‰ÍÓ‚Û-
‚‡ÚËÒ¸, Á Ì‡Ò Ï‡˛Ú¸ ̆ ÓÒ¸ Î¥ÔËÚË, ÏË ÌÂ Á‰‡ÚÌ¥ ‚ÔÎË‚‡ÚË Ì‡
ÒÚ‡Ì Â˜ÂÈ, ÍÓ„ÓÒ¸, Ì‡ÔËÍÎ‡‰, ÛÍ‡ªÌ¥ÁÛ‚‡ÚË, Ó‰ÂÒ¸Í‡ ÔÓ-
‰‡‚˘Ëˆfl ‚¥‰˜Û‚‡π ÒÂ·Â ‚Ë˘Ó˛ Á‡ Ì‡Ò, ‡ ÔÓ ÚÂ, ˘Ó· ‚ÓÌ‡

відповідь

любкові

петренку

епатувати мiсцевий люмпенарiат НАШОЮ мовою. Бо на-

вiть якщо ми й сприймались як колонiзатори, то такими

насправдi не були, оскiльки приїхали зi своєї землi на

свою ж таки. Але тих, хто би про то пам’ятав, там майже

не лишилось. Жорна iсторiї перемоли їхнi душi, а вiтер

розвiяв пам’ять їхнiх нащадкiв у безкраїх просторах сте-

пового моря однiєї шостої суходолу. І ми спiвчували їм,

знедоленим, коли вони посмiхались з нас, втаємничених.

ÉêÖÅãß
Смеркло. Нiчна траса привела нас до занедбаного

райцентру, порiвняно з яким Гайсин був Тюїльрi. Ми їха-

ли, минаючи воду. Було дедалi бiльше i бiльше води. Вода

i греблi. Возняк зауважив, що ми, звиклi до ландшафтної

обмежености у водi, пацюки, з подивом сприймали спiв-

вiдношення води й землi фiфтi-фiфтi. І греблi фантасма-

горичнi в своїй постiйнiй присутностi. Культура ставкова,

та культура гребельна абсолютно неподiбнi, якщо їх роз-

глядати в найхарактернiших проявах.

Навколо гребель мiстились недоджунглi, панували

тиша та безлюддя. Ставки, в свою чергу, радше свiдчать

про пiдсвiдому онтологiчну прикутiсть метисiв-мар¶iналiв

до оаз, де колодязь був нерозривно пов’язаний iз життям.

Вони не могли полишити рiку. А тут була справжня

вода. Вода, що не залежала вiд бажання мешканцiв, вона

опанувала їх душi, їхнiй побут. Вона плюскала, як би ска-

зав гуру млинiв та вуликiв, подiбно до сотень хтивих му-

шель, що окрiм цього хлюпання не мала iншого незалеж-

ного метафiзичного сенсу. Ми їхали i вiдчували, що Ук-

раїна, ворожа, недобра, чужинська в своїх ворожiй зорi-

єнтованостi на тотальний схiд, прагла розпорошити нашу

рецептивну цiлiснiсть чи то кольорами, чи то гребельним

(а може й пекельним) мушлеуподiбненням споруд госпо-

дарського призначення. Ми билися в агонiї руйнацiї де-

картiвських сутностей та конструкцiй нашого галицько-

го, королiвського, аполонiчного, рацiоналiстичного мис-

лення. І вiдчували, як навколишнiсть пробуджувала най-

незрозумiлiшi пiдстави чи то чуттєвости, чи то нового iн-

троспективного пожадливого iррацiоналiзму. Якби ми

побачили повний мiсяць, то напевно нашi трипiльськi

предки, лише приспанi культурно-цивiлiзацiйними шара-

ми, не витримали би, i вiдбувся би той процес, що завжди

поєднував звiрiв. Ми би почали або вити, або розгублено

скавулiти, й тиснутись ближче одне до одного в пошуках

порятунку. А греблi колихали нашi тiла, душi, вишивки

на наших комiрцях творили свою ритуальну структуру свi-

АНТОН
БОРКОВСЬКИЙ
ГАЛИЧИНА
У ПОШУКАХ
МОРЯ

© å.ã‡Ì, 2001
èÓÒÚÛÔ, ‹165 (823), 30-31 ÊÓ‚ÚÌfl 2001 .
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ÒÎÛı‡Î‡ ÛÍ‡ªÌÒ¸ÍÛ ÏÛÁËÍÛ, ÌÂÏ‡π È ÏÓ‚Ë. ñ¸Ó„Ó ‡ÁÛ, flÍ
Ì‡ ÏÂÌÂ, ÍÓÏÔÎÂÍÒ ÏÂÌ¯Ó‚‡ÚÓÒÚË ÔÓÒÚ‡π ‚ÊÂ ·ÂÁ Ï‡ÒÍÛ-
‚‡ÌÌfl Ô¥‰ ‚Ë·‡Ì¥ÒÚ¸. üÍ˘Ó ˆ¥ Î˛‰Ë, ÍÓÚ¥ Ú‡Í ÔÓ‚Ó‰flÚ¸
ÒÂ·Â ‚ ÛÏÓ‚‡ı π‰ÌÓÒÚË, π Ò‡ÏÂ Ú‡ÍËÏË, ÚÓ ̆ Ó ‚ÓÌË Ì‡·Û‰Û-
˛Ú¸ Á‡ ÇÂÎËÍÓ˛ É‡ÎËˆ¸ÍÓ˛ ëÚ¥ÌÓ˛? üÍ˘Ó ÔÓ‚Ì‡ ‚¥‰ÒÛÚ-
Ì¥ÒÚ¸ ıÂ·Ú‡ – ˆÂ ÌÂ ı‚ÓÓ·ÎË‚‡ Ù‡ÌÚ‡Á¥fl Ô. èÂÚÂÌÍ‡, ÚÓ
flÍÂ Ê ·ÎËÒÍÛ˜Â Ï‡È·ÛÚÌπ ˜ÂÍ‡π Ì‡ Ì‡Ò Ú‡Ï?

á‡‚Ê‰Ë ‰Ë‚Û‚‡ÎÓ, ̃ ÓÏÛ ‚ ÔÓÒ¥·ÌËÍ‡ı Á ¥ÒÚÓ¥ª ÔÓÁËÚË‚-
ÌËÏË ÔÂÒÓÌ‡Ê‡ÏË ‚‚‡Ê‡˛Ú¸ ÚËı ÔÓÒÚ‡ÚÂÈ, ÍÓÚ¥ Á·Ë‡ÎË
flÍÌ‡È·¥Î¸¯¥ ÚÂËÚÓ¥ª, Ó·’π‰ÌÛ˛˜Ë ̃ Ë Á‡‚ÓÈÓ‚Û˛˜Ë ªı. ÑË-
‚Û‚‡ÎÓ, ·Ó ÒÛ·’πÍÚË‚ÌÓ ÌÂÁÓÁÛÏ¥ÎÓ˛ π ÏÓÚË‚‡ˆ¥fl Á‡„‡·-
ÌËˆÚ‚‡. é·’πÍÚË‚ÌÓ Ê – ̂ Â ‚Ëfl‚ ÒËÎË. íÓ·ÚÓ flÍ˘Ó ÏË ‚¥ËÏÓ
Û ‚Î‡ÒÌÛ ÔÓÚÛ„Û, ÔÓÚÂÌˆ¥‡Î, ‚Â¯Ú¥ Û ‚Ë·‡Ì¥ÒÚ¸ – ÏË Ê Û
‚¥‰ÓÍÂÏÎÂÌ¥È É‡ÎË˜ËÌ¥ ÓÁ‡ıÓ‚ÛπÏÓ Ì‡ ÔÓ·Û‰Ó‚Û ê‡˛ –
ÚÓ ªª Ï‡π ‚ËÒÚ‡˜ËÚË ¥ Ì‡ ¥Ì‚‡Á¥˛. ëÍ¥Î¸ÍË ÏÓÊÌ‡ Ú‡ÍÚÛ‚‡ÚË
ÒÂ·Â ‚ËÍÎ˛˜ÌÓ flÍ ıÎÓÔ˜ËÍ¥‚ ‰Îfl ·ËÚÚfl? í‡Í ¥ ÒÔ‡‚‰¥ ÏÓÊ-
Ì‡ Û ̂ Â ÔÓ‚¥ËÚË. ÉÓÎÓ‚‡ ÒÚ‡ÛÒ‡ Á‡ÍÓÔÛπÚ¸Òfl Û Ô¥ÒÓÍ ÌÂÁ‡-
ÎÂÊÌÓÒÚË, ˘Ó· ÌÂ ·‡˜ËÚË ¥ ÌÂ ÍË˜‡ÚË Ò‚ÓªÏ ÒÓÎÓ‚’ªÌËÏ
ÍËÍÓÏ, ÍÓÎË ÒË·¥Ò¸ÍËÈ ‚Â‰Ï¥‰¸ ÔÓ‰Ó‚ÊÛ‚‡ÚËÏÂ ∂‚‡ÎÚÛ-
‚‡ÚË ‚ÊÂ ÌÂÔÓÚ¥·ÌÂ Á ÚÓ˜ÍË ÁÓÛ ˆ¥πª „ÓÎÓ‚Ë Ú¥ÎÓ. í‡Í‡ ÓÚ
‚ËÏ‡Î¸Ó‚ÛπÚ¸Òfl Ô‡ÒË‚Ì‡ Í‡ÚËÌ‡ – ˆ¥ÎÍÓÏ ÔÓÚËÎÂÊÌ‡
ÔÓÚËÒÚ‡‚ÎÂÌÌ˛, ÒÍ‡Ê¥ÏÓ, ̄ ÎflıÓÏ Ì‡‚’flÁÛ‚‡ÌÌfl flÍÓÒÚË ̃ Ë

¥ÌÚÂÎÂÍÚÛ. Ä ÔÓÚËÒÚ‡‚ËÚË-Ú‡ÍË π ̆ Ó – ÔÓ Ó·Ë‰‚‡ ·ÓÍË Ú‡ÍÓ-
„Ó ÏËÎÓ„Ó ‰ÂÍÓÏÛ Ï¥ÚË˜ÌÓ„Ó ÍÓ‰ÓÌÛ ÔÓÏ¥Ê ìÍ‡ªÌ‡ÏË. ÅÓ
flÍ˘Ó ÌÂÏ‡π, ÚÓ ‡ÏÔÛÚ‡ˆ¥fl ÌÂ flÚÛπ ‚¥‰ ÔÓ‰‡Î¸¯Ó„Ó „ÌËÚÚfl.

üÍ ̃ ‡ÒÓÏ ÌÂ ‰Ë‚ÌÓ, ‡ÎÂ ÔËÓ‰Ì‡ Î˛·Ó‚ Î˛‰ËÌË ‰Ó Ï¥Ò-
ˆfl, ‰Â ‚ÓÌ‡ Ì‡Ó‰ËÎ‡Òfl Ú‡ «¥ÒÌÛπ» ‚ÔÓ‰Ó‚Ê ‰Ó‚¯Ó„Ó ̃ ‡ÒÛ,
ÔËÚ‡Ï‡ÌÌ‡ ÌÂ Ú¥Î¸ÍË „‡ÎË˜‡Ì‡Ï. åÓÊÎË‚Ó, ‚ÓÌ‡ ·Û‚‡π ¥Ì-
¯Ó˛, Ì¥Ê Û Ì‡Ò, ‡ÎÂ ‚ÒÂ Ê Ô‡Ú¥ÓÚËÁÏ ¥ÒÌÛπ. (üÍÓÒ¸ ÒÔÓÒÚÂ-
¥„‡‚ Û ÔÓ·ÛÚÓ‚¥È ÒËÚÛ‡ˆ¥ª ·ÛıÎË‚Û Â‡Íˆ¥˛ Ó‰ÌÓ„Ó ÍËflÌË-
Ì‡ Ì‡ ÔÂ‚ÌËÈ ‚ËÔ‡‰ Á ·ÓÍÛ ÏÓÒÍ‚Ë˜¥‚ Ì‡ ÛÍ‡ªÌÒ¸ÍÂ. ÑÓ Â˜¥,
ˆÂÈ ÍËflÌËÌ Á‡ ÔÓıÓ‰ÊÂÌÌflÏ – ÓÒ¥flÌËÌ Á è¥ÚÂ‡, ˘Ó ÔÓ-
ÊË‚ ÓÒÚ‡ÌÌ¥ 30 ÓÍ¥‚ ‚ ìÍ‡ªÌ¥ ¥ Ô¥‰ıÓÔË‚ ¥ÌÙÂÍˆ¥ÈÌËÈ Ô‡Ú-
¥ÓÚËÁÏ). êfl‰ ·¥ÁÌÂÒÏÂÌ¥‚, ÔÓÎ¥ÚËÍ¥‚, ÔÓÒÚÓ Î˛‰ÂÈ – Â-
‡Î¸Ì¥ Ô‡Ú¥ÓÚË ‚ ÒËÎÛ ÔËÓ‰ÌÓ„Ó ‚¥‰˜ÛÚÚfl Á‚’flÁÍÛ ¥Á Ò‚Óπ˛
ÁÂÏÎÂ˛, Ì‡‚¥Ú¸ Ô¥‰Ò‚¥‰ÓÏÓ. ñÂ ÌÂ ÔÓÏ¥˜‡˛Ú¸ ˜Ë ÌÂ ıÓ˜ÛÚ¸
ÔÓÏ¥˜‡ÚË Ú¥, ÍÓÚ¥ Ú‡ÍÓÊ ˘Â È Á‡·Û‚‡˛Ú¸, ˘Ó òÂ‚˜ÂÌÍÓ,
ëÚÛÒ, óÓÌÓ‚¥Î ¥ Ì‡‚¥Ú¸ „ÛÔ‡ «ÇÇ» – Ó‰ÓÏ ÁÓ‚Ò¥Ï ÌÂ ¥Á
á‡ı¥‰ÌÓ„Ó Â∂¥ÓÌÛ, flÍ ¥ Î¥ÚÂ‡ÚÛÌËÈ ‚‡¥‡ÌÚ ÛÍ‡ªÌÒ¸ÍÓª
ÏÓ‚Ë, Ú‡ È ˜‡ÒÚÓ Ò‡Ï¥ ‚ÓÌË.

Ç ÚÓÏÛ, ˘Ó ‰ÂÊ‡‚Ì¥ÒÚ¸ ¥ ÒÓ·ÓÌ¥ÒÚ¸ ìÍ‡ªÌË ‚Ë„¥‰Ì‡
˜ËÌÓ‚ÌËˆ¸ÍÓÏÛ ‡Ô‡‡ÚÓ‚¥, – Ó‰ËÌ ¥Á ÌÂÁ‡ÔÂÂ˜ÌËı ‡∂ÛÏÂÌ-
Ú¥‚ Ô. èÂÚÂÌÍ‡, ‚ flÍÓÏÛ ÏÓÊÌ‡ ÔÓÏ¥ÚËÚË È ÔÂ‚Ì¥ ÔÓÁËÚË‚Ë
– ˜ËÏ ·¥Î¸¯¥È ˜‡ÒÚËÌ¥ Ì‡ÒÂÎÂÌÌfl ˆÂ ‚Ë„¥‰ÌÓ, ÚËÏ ÌÓÏ‡Î¸-

МАКС ЛАН
ВІДПОВІДЬ

ЛЮБКОВІ
ПЕТРЕНКУ

тотлумачення, на вухах виростали китицi, пазурi потро-

ху ся збiльшували на сантиметр, а лани вiдбивали музи-

ку гребель й творили мелодiю, що здатна зупинити час

та пiднести гори. Оця чарiвна музика поєднання плюско-

ту, простору та шаманського порипування загат, що крес-

лили нотний стан аж до небокраю, i витягнули з Божої

кишенi це чудо, що зветься Тепликом. Ми вiдчували, що

володiння Карабаса-Барабаса наближаються дедалi

ближче i ближче. Повiтря на смак нагадувало мед, а мед

у повелителя бджiл нагадував повiтряну есенцiю, що на-

справдi лiкує все, вiдновлює землю та є матерiальним

втiленням давньогрецького «нуса», якщо буде корек-

тною така глибока метафора. Ми вiдчули, що проникли

в iншу стратегiчну точку українського простору. Вона не

мiстила нi заходу, нi сходу, нi Києва, анi Багдаду. Вона

була окремою онтологiчною величиною, вiд якої, як вiд

наших королiвських мурiв, тягнуло iстинною субстанцiй-

нiстю. Вона розгортала буття згiдно зi своєю системою

вимiрювань. А центром координат був Вiн, Пасiчник,

Останнiй Мао степу, останнiй спiвець долу та загати, Ве-

ликий Дуче в екзилi на Ельбi, iм’я якої – Украйна. Ми

наближались до пульсацiї його обiйстя, i радiсть наша

була пропорцiйною до наших зусиль.

çßó
Коли ми зустрiлись з ним, радостi не було межi. Над

нашими галицькими головами творилась нiчна чудасiя. Ми

сидiли за столом оспiваного в лiтописi чуттєвости обiй-

стя, i радiсть нам заважала пити i говорити. Ми мовчали,

зачаровано згадуючи дорогу та нову реальнiсть, що була

страшнiшою вiд «Чорної Книги комунiзму», i водночас

прекраснiшою вiд найсоковитiших гоголiвських пережи-

вань щодо пiвденно-схiдної української ночi. Темрява не

була чорною, радше веселковою. Крiзь її призму ми ба-

чили набагато глибше, анiж може описати найприскiпли-

вiший ¶еограф-позитивiст. І погойдування нашої суб’єк-

тивности врiвноважувалось цим свiтом тiней, що гукали

до нас iз глибин своїх п’ятитисячолiтнiх курганiв. За одну

нiч ми мали вiдчути свiт абсолютно iнакших смакiв, запа-

хiв, доторкiв та нашiптувань. І ми тихо гомонiли, i вся ту-

тешня природа бажала нашого пiзнання. Ви знаєте, як

найкраще споглядати степ? Це можуть знати лише тi, хто

був удостоєний вийти поза межi цього дому. Вийти в степ,

i в повному розслабленнi вiдчути, як живе степ, як спiва-

ють дуби, як здалека лине пiсня господнiх млинiв, i як на

труху вони мелють людську марноту та людську велич. І

розумiєш досi незбагненну онтологiю суму, що приходить
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Ì¥¯ËÏ ·Û‰Â ¥ÒÌÛ‚‡ÌÌfl ̂ ¥πª ‰ÂÊ‡‚ÌÓÒÚË ¥ ÒÓ·ÓÌÓÒÚË. ÖÙÂÍÚ
‰Â¯Â‚Óª ‚‡ÂÌÓª ÍÓ‚·‡ÒË ÒÔ‡ˆ¸Ó‚Ûπ ·ÂÁ‚¥‰·¥ÈÌÓ, ‰Ó·Ó-
·ÛÚ ¥ ÔÓˆ‚¥Ú‡ÌÌfl – „‡‡ÌÚ¥fl ÎÓflÎ¸ÌÓÒÚË ÒÛÒÔ¥Î¸ÒÚ‚‡. ïÓ˜‡,
Á ¥Ì¯Ó„Ó ·ÓÍÛ, „ÎË·ÓÍÓ ÌÂ ‚¥˛ ‚ ÚÂ, ˘Ó Ì‡ÚÓ‚Ô ˜ËÏÓÒ¸ ÍÂ-
Ûπ ¥ Ï‡π ÌÂ Ì‡‚’flÁ‡Ì¥ ·‡Ê‡ÌÌfl. óÂÂÁ ÚÂ È ‚ËÚËÏÛ‚‡‚
ÏËÌÛÎÛ ÔÛ·Î¥Í‡ˆ¥˛ ‚ ÒÛ·’πÍÚË‚ÌÓ-¥Ì‰Ë‚¥‰Û‡Î¥ÒÚË˜Ì¥È „‡Ï¥,
flÍÛ ÁÏÛ¯ÂÌËÈ ÁÏ¥ÌËÚË Û ̂ ¥È, ‡·Ë ‰ÂflÍ¥ ÌÂÔÓÌËÍÎË‚¥ ̃ ËÚ‡˜¥
ÏÓ„ÎË Ï‡ÚË ·¥Î¸¯ ˜ÓÌÓ-·¥ÎÛ Í‡ÚËÌÍÛ, flÍÛ, ÏÓÊÎË‚Ó, ªÏ
ÌÂ ‚‰‡ÒÚ¸Òfl Ú‡Í ÒÔÓÚ‚ÓËÚË Û Ò‚ÓπÏÛ ÒÔËÈÌflÚÚ¥, flÍ Ô. èÂÚ-
ÂÌÍÓ‚¥, flÍËÈ, ÔÓÏ¥Ê ¥Ì¯ËÏ, ˆ¥ÎÍÓÏ ÌÂ ÔÓÏ¥ÚË‚ ‚ËÒÎÓ‚ÎÂÌÛ
¥ÓÌ¥˛ ÒÚÓÒÓ‚ÌÓ Ï¥ÚË˜ÌÓÒÚË Â‡Î¸ÌÓª ÒÓ·ÓÌÓÒÚË. Ä, ÁÂ¯-
ÚÓ˛, ÒÂÔ‡‡ˆ¥fl ‚ ‡ÏÍ‡ı, Ì‡ÔËÍÎ‡‰, ÙÂ‰Â‡ˆ¥ª ÏÓ„Î‡ ·
·ÛÚË ˜Û‰Ó‚ËÏ ÚÂÒÚÓÏ Ì‡ Á¥Î¥ÒÚ¸. åÓÊÎË‚Ó, ÒÚÓÒÛÌÍË ÚÓ‰¥
Ï¥Ê ëıÓ‰ÓÏ ¥ á‡ıÓ‰ÓÏ ·ÛÎË · ·¥Î¸¯ Ô‡ËÚÂÚÌËÏË, ‡ ÒÂÂ‰-
Ì¥È ‰ÓÌÂ˜˜‡ÌËÌ ÔÓÁ·Û‚Òfl · Ô‡‡ÌÓª‰‡Î¸ÌÓ„Ó ÒÚ‡ıÛ ÔËªÁ-
‰Û Ì‡ É‡ÎË˜ËÌÛ ̃ ÂÂÁ ÌÂ‰ÓÒÍÓÌ‡ÎÂ ÁÌ‡ÌÌfl ÏÓ‚Ë. Ä ÓÚ ÍÓÏÛ
‚Ë„¥‰ÌÂ ÓÁÏ‡ıÛ‚‡ÌÌfl è‡ÔÓÓÏ Ç¥‰’π‰Ì‡ÌÌfl, ˆÂ – ¥Ì¯Â
ÔËÚ‡ÌÌfl. è‡ıÌÂ Ú‡ÍËÏ ÒÓ·¥ ¯ÓÛ-·¥ÁÌÂÒÓÏ. åÓÊÎË‚Ó, ÔÓÁË-
ˆ¥fl Â‰‡ÍÚÓ‡ Ï¥ÊÌ‡Ó‰ÌËı ÌÓ‚ËÌ „‡ÁÂÚË «èÓÒÚÛÔ» ã˛·-
Í‡ èÂÚÂÌÍ‡ – ̂ ¥ÎÍÓÏ ÓÒÓ·ËÒÚ¥ÒÌ‡, ‡ ÏÓÊÂ, ¥ Ì‡fl‚Ì¥ÒÚ¸ ÔÂ‚-
ÌÓª ÒÍÎ‡‰Ì¥¯Óª Ï‡Ì¥ÔÛÎflˆ¥ª ¥ ÔÓÛ¯ÂÌÌfl ˆ¥πª ÚÂÏË – ÎË¯Â
„‡Ì‡ ÏÓÊÎË‚¥ÒÚ¸ ÔË‚ÂÌÛÚË Û‚‡„Û.

валами, забирає в середнього вiку суїцидальну данину, а

рештi дарує великий перехiд пiдбивання пiдсумкiв. Ти

бачиш всю неозору можливiсть, не обмежену конкрет-

ними претензiями картезiанської логiки, ¶еометрiї та ко-

дексiв. Вона випинає перед тобою, новим Лобачевським,

провокативнi шанси осягнути неосяжне, i водночас входить

у змову iз твоєю слабкою природою, що боїться нового

знання, i стидається того страху. І бачиш ти зорi, а нама-

гаєшся вчепитись в їх сталу фiзичну описовiсть, дивишся

на скiфськi лани, а чомусь постають вмираючi вiд голоду

люди, що повзуть, сухими вустами тавруючи братнього

Каїна. І не можеш вiдiрватись ти вiд землi. І хочеш вiдчути

кантову гносеологiчну радiсть, вiд неба i iмперативу, але

чомусь зорi розсипаються в твоїй свiдомостi прикрасами

iмператорiв-генералiсимусiв, а мораль породжує асоцiа-

цiю зi словами «ви замаралi – i подлєжитє расстрєлу».

Але вона прекрасна, ця нiч щербатюкової України.

Вона чарiвна в своїй лагiдностi, i не дивуєшся поетичним

коханцям її. Наша суворiша, а ця розкошує навiть восе-

ни. Вона дозволяє намацувати в собi такi чудеса, за якi

можна вiддати красу наших полонин. Вона, вiнницька вiч-

на нiч, досi зберiгає фiльварковi глинянi доми давно зог-

нилої шляхти, млини усиновлених хробаками мельникiв,

хати, розвiяних голодоморо-зiслання-розстрiлами,

трьохсотлiтнiх крiпакiв. Вона консервує та щедро вiддає

свою красу, свої багатства та своє тепло. Ця нiч зберiга-

ла в балках свого тiла i народ український, i його муку, i

його радiсть. Вона не прагне всесвiтньої жалоби, вона

сама вбралась у чорне i тiльки чекає герменевтiв свого

горя. Вона жива без увiчнення та рейваху, негаласлива.

Плаче зорями своїх очей, водночас даруючи тобi радiсть

прозрiння та якусь добру врiвноважену невiдступну муд-

рiсть. І несе не спалах кавказької берсеркерської венде-

ти, але ватру свого горя, що буде змiтати розливом брат-

нього кохання межi оонiвської пристойности, i здригнуть-

ся сусiднi народи вiд солодких обiймiв цiєї чорної, мас-

ної землi. І проллється свiтло на пророцтва Нострадаму-

са, i зрозумiлою стане правдива трансформацiя чорно-

биля-зiрки. І Червонi iмперськi зiрки почервонiють ще

бiльше та смакуватимуть полином нашого горя. А потiм

знов сходитиме нiч над безкраїм, безлюдним вiд Днiпра

до Уралу, степом. І плодючий пiдмосковний гумус знов

чекатиме на гiдного давньокиївського орача.

АНТОН
БОРКОВСЬКИЙ
ГАЛИЧИНА
У ПОШУКАХ
МОРЯ
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до проблематики

«галицького проекту»

ÑÖçú
День був яскравiший вiд нашого прапора. Велика

просторова неосяжнiсть, тiнi до небокраю та закляття

словесних ритуалiв, що змальовували всю цiлiснiсть цiєї

землi. Історiю, яку насправдi можна при бажаннi прочи-

тати в медових скрижалях стiльникiв. І ми бачили його

Маму, яка несла сiмдесятилiтню правду своєї присутнос-

ти в тому часi, в тих подiях. І ми бачили кургани, що

мiстять в собi незнанi багатства i чекають лише перемож-

ного трактора, що нарештi подарує їм повне забуття.

Але це iсторiя iншої розповiдi, i ми, мандрiвники, що

проникли в серце невiдомого, знали це, i знали, що й за

кiлька днiв не зможемо увiбрати всiх багатств, якi мiсти-

ла щедрiсть цього Сорочинського ярмарку.

І тому ще зранку засумували, а одразу по обiдi поїха-

ли додому. І вiдчували, як прагне ця українська земля

України, i як Україна тужить за нею.

© Ç.Ç¥ÚÍÓ‚Ò¸ÍËÈ, 2001

В О Л О Д И М И Р В І Т К О В С Ь К И Й
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ì ÒÛ˜‡ÒÌËı ÍÓ‰ÓÌ‡ı ìÍ‡ªÌÒ¸ÍÓª ‰ÂÊ‡‚Ë Ò‡-
ÏÓÒÚ¥ÈÌÛ ÒÓ·ÓÌÛ ìÍ‡ªÌÛ ‚¥‰Ó‰ËÚË ÌÂÏÓÊÎË‚Ó,
ÓÒÍ¥Î¸ÍË ÓÍÂÏ¥ ªª Â∂¥ÓÌË ‰Ó 1991 . Ì¥ÍÓÎË ÌÂ ÛÚ-
‚Ó˛‚‡ÎË Ó„‡Ì¥˜ÌÓª È ÒÛ‚ÂÂÌÌÓª ̂ ¥Î¥ÒÌÓÒÚË, flÍ ÌÂ
Ú‚ÓflÚ¸ ªª È ÚÂÔÂ... êÓÁÛÏ¥˛, ˘Ó Á‡ ÔÓ‰¥·ÌÂ ‚ËÒÎÓ-
‚Î˛‚‡ÌÌfl ˘Â Í¥Î¸Í‡ ÓÍ¥‚ ÚÓÏÛ fl ·Û‚ ·Ë Á‡ÌÂÒÂÌËÈ
Ô‡Ú¥ÓÚ‡ÏË ‰Ó «˜ÓÌÓ„Ó ÒÔËÒÍÛ» ‚ÓÓ„¥‚ ÛÍ‡ªÌÒÚ‚‡
È ÏÓÒÍÓ‚Ò¸ÍËı ‡„ÂÌÚ¥‚. é‰Ì‡Í, flÍ ÏÓ‚Ë‚ ÏÛ‰ËÈ ÂÎ-
Î¥Ì: ·ËÈ – Ú‡ ÒÔÓ˜‡ÚÍÛ ‚ËÒÎÛı‡È. ß, ‚Á‡„‡Î¥, Ì¥Ê ·ËÚË
– Í‡˘Â ÒÔÓÒÚÓ‚ÛÈ Ù‡ÍÚ‡ÏË! î‡ÍÚË Ê Á‡Ò‚¥‰˜Û-
˛Ú¸, ̆ Ó ÚÂÂÌË ‚¥‰ ïÛÚÓ‡ åËı‡ÈÎ¥‚Ò¸ÍÓ„Ó ‰Ó ÏËÒÛ
îÓÓÒ ¥ ‚¥‰ íËÒË ‰Ó ÄÈ‰‡Û ˆ¥ÎÍÓÏ ÔÓ-¥ÁÌÓÏÛ ‚Ë-
ÊË‚‡ÎË È ÓÁ‚Ë‚‡ÎËÒfl ‡Ê ‰Ó ÒÂ. XX ÒÚ. èËÏ¥ÓÏ,
Û äËπ‚¥, ã¸‚Ó‚¥, óÂÌ¥„Ó‚¥ ÓÍÓ Ú¥¯‡Ú¸ Ô‡Ï’flÚÍË ÍÌfl-
ÊÓª ‰Ó·Ë, Ï¥Ê ÚËÏ ÁÂÏÎ¥ ÒÛ˜‡ÒÌÓ„Ó ÑÓÌ·‡ÒÛ ÔÓÚ-
‡ÔÎfl˛Ú¸ ‚ ÛÍ‡ªÌÒ¸ÍÛ ¥ÒÚÓ¥˛ ÌÂ ‡Ì¥¯Â XVIII ÒÚ.
Ç¥‰Ú‡Í Û „‡ÎË˜‡Ì ¥ ‰ÓÌÂ˜˜‡Ì ÌÂ ÎË¯Â ¥ÁÌ‡ ÏËÌÛ‚-
¯ËÌ‡ (‚ ÔÂ¯¥È Ú‡Í Ò‡ÏÓ ÌÂÏ‡ ÒÚ‡ı‡Ì¥‚Ò¸ÍÓ„Ó ÛıÛ,
flÍ Û ‰Û„¥È – Ò¥˜Ó‚Ó„Ó ÒÚ¥ÎÂˆÚ‚‡ È Ú.Ô.), ‡ È ‚¥‰Ï¥ÌÌÂ
ªª ÒÔËÈÌflÚÚfl, ¥ÁÌ‡ „ÎË·ËÌ‡ ¥ÒÚÓË˜ÌÓª Ô‡Ï’flÚ¥. êÂ-
Î¥„¥ÈÌ¥, Ì‡ˆ¥ÓÌ‡Î¸Ì¥, ÔÓÎ¥ÚË˜Ì¥ ÒÍÎ‡‰ÌËÍË Ì‡¯Óª ‰Û-
ıÓ‚ÌÓÒÚË, Í¥Ï ÚÓ„Ó ˘Ó ‚¥‰Ï¥ÌÌ¥ ÁÏ¥ÒÚÓ‚ÌÓ, ˘Â È
Ï‡˛Ú¸ ¥ÁÌÛ ÔËÚÓÏÛ ‚‡„Û. Ç é‰ÂÒ¥ ÒÚ‡‚ÎflÚ¸ Ô‡Ï’-

flÚÌËÍË ÓÒÓ·‡Ï Ú‡ ÔÂÒÓÌ‡Ê‡Ï, ̃ Ëª ̄ ‡ÌÒË ·ÛÚË Û‚¥˜-
ÌÂÌËÏË Û ã¸‚Ó‚¥ ÒÎ¥‰ ‚ËÁÌ‡ÚË ÌÛÎ¸Ó‚ËÏË... ç‡¯¥
Â∂¥ÓÌ‡Î¸Ì¥ ÂÍÓÌÓÏ¥ÍË ÌÂÔÓ‰¥·Ì¥ È Ì‡‚Á‡πÏ Ï‡-
ÎÓÔÓ‚’flÁ‡Ì¥, ÚÓÏÛ ‰¥ÎÓ‚ËÈ äËÏ ÏÓÊÂ Á ÂÌÚÛÁ¥‡Á-
ÏÓÏ ‚¥Ú‡ÚË ÂÙÓÏË, flÍ¥ ‰Îfl ÔÓÎ¥˘ÛÍ¥‚ π ‡·ÒÓÎ˛ÚÌÓ
·ÂÁÔÎ¥‰ÌËÏË – È Ì‡‚Ô‡ÍË. åË ¥ÁÌËÏË ÏÓ‚‡ÏË „Ó-
‚ÓËÏÓ ÔÓ ¥ÁÌ¥ Â˜¥, Ó·ÒÚÓ˛πÏÓ ¥ÁÌ¥ ˆ¥ÌÌÓÒÚ¥ È
¥Á ÚËı Ò‡ÏËı Ù‡ÍÚ¥‚ Ó·ËÏÓ ˆ¥ÎÍÓÏ ‚¥‰Ï¥ÌÌ¥ ‚ËÒÌÓ‚-
ÍË.

Ç¥‰Ó‰ËÚË ÒÓ·ÓÌÛ ìÍ‡ªÌÛ ‚Ó¥ÒÚËÌÛ ÌÂÏÓÊÎË-
‚Ó. ÄÎÂ ªª ÏÓÊÌ‡ ÒÚ‚ÓËÚË Á‡ÌÓ‚Ó! çÂ ÒÎ¥‰ ‰‡Ï‡-
ÚËÁÛ‚‡ÚË ÔÓ·ÎÂÏÛ ‚Á‡πÏÌÓª ÌÂÔÓ‰¥·ÌÓÒÚË ÛÍ‡ªÌ-
Ò¸ÍËı Â∂¥ÓÌ¥‚: ÔËÏ¥ÓÏ, Ò‚Ó„Ó ˜‡ÒÛ ÔÂÂ‰ Ú‚Ó-
ˆflÏË π‰ËÌÓª ßÚ‡Î¥ÈÒ¸ÍÓª ‰ÂÊ‡‚Ë ÔÓÒÚ‡Î‡ ÌÂ ÏÂÌ¯
ÒÚÓÍ‡Ú‡ Í‡ÚËÌ‡... í‡ ‚ ·Û‰¸-flÍÓÏÛ ‡Á¥ ‚¥‰Ï¥ÌÌÓÒ-
Ú¥ π ÁÌ‡˜ÌËÏË, ‚ÓÌË ÙÓÏÛ‚‡ÎËÒfl ÒÚÓÎ¥ÚÚflÏË, ‚¥‰-
Ú‚Ó˛˛Ú¸Òfl ÌËÌ¥ È ÁÌËÍÌÛÚ¸ ˘Â ÌÂÒÍÓÓ, ‡ ÓÚÊÂ,
ÔÓ·ÎÂÏ‡ÚËÍ‡ ÛÍ‡ªÌÒ¸ÍÓ„Ó Â∂¥ÓÌ‡Î¥ÁÏÛ ÔËÂ˜Â-
Ì‡ ÒÚ‡ÎÓ Á‡ÎË¯‡ÚËÒfl ‡ÍÚÛ‡Î¸ÌÓ˛,

ç‡ÔËÍ¥Ìˆ¥ 80-ı . ÏËÌÛÎÓ„Ó ÒÚÓÎ¥ÚÚfl Ô‡ÔÓÓ-
ÌÓÒˆÂÏ ÌÓ‚¥ÚÌ¥ı ÒÓ·ÓÌÓ-Ò‡ÏÓÒÚ¥ÈÌËˆ¸ÍËı ¥‰ÂÈ ‚
ìÍ‡ªÌ¥ ‚ËÒÚÛÔËÎ‡ É‡ÎË˜ËÌ‡. èÂÂ‚‡ÊÌÓ „‡ÎËˆ¸Í¥
Ú‡ «ÔÓ„‡ÎËˆ¸Í¥» ‰¥fl˜¥ ÙÓÏÛÎ˛‚‡ÎË ̂ ¥ ¥‰Âª Û ÁÓÁÛ-

князь жаху
спроба вільної екзегези

© Ç.∏¯Í¥ÎÂ‚, 1992

В О Л О Д И М И Р Є Ш К І Л Е В
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Ï¥ÎËı ¥ Á‚Ë˜ÌËı ‰Îfl ÒÂ·Â (‡ÎÂ ‡Ê Ì¥flÍ ÌÂ ‰Îfl ˆ¥ÎÓª
ìÍ‡ªÌË!) ÔÓÌflÚÚflı ¥ Í‡ÚÂ„Ó¥flı. üÍ Ì‡ Á‰ÓÓ‚ËÈ „ÎÛÁ‰,
‰ÛÏÍ‡ ÔÓ ÚÂ, ˘Ó ç‡‰‰Ì¥ÔflÌ˘ËÌ‡, ÑÓÌ·‡Ò ¥ èË-
˜ÓÌÓÏÓ’fl ÌÂ Ò¸Ó„Ó‰Ì¥-Á‡‚Ú‡ ‚¯‡ÌÛ˛Ú¸ ìçê Ú‡
ìèÄ, ÁÂ˜ÛÚ¸Òfl ÔÓÏÓÒÍÓ‚Ò¸ÍËı Ú‡ ÔÓÍÓÏÛÌ¥Ò-
ÚË˜ÌËı ¥ÌÚÂÌˆ¥È ¥ ‰ÛÊÌÓ Á‡„Ó‚ÓflÚ¸ ÛÍ‡ªÌÒ¸ÍÓ˛,
·ÛÎ‡ ˆ¥ÎÍÓÏ Ù‡ÌÚ‡ÒÚË˜ÌÓ˛. é‰Ì‡Í Û ‰Ó·Û «ÓÍÒ‡-
ÏËÚÓ‚Óª» Ì‡ˆ¥ÓÌ‡Î¸ÌÓª Â‚ÓÎ˛ˆ¥ª ·‡„‡ÚÓ ÍÓÏÛ Á
ÛÍ‡ªÌÒ¸ÍËı Ô‡Ú¥ÓÚ¥‚ ‚ÓÌ‡ Á‰‡‚‡Î‡Òfl ÎÂ‰‚Â ÌÂ ‡Á-
·Û˜ÌÓ˛ ¥ÒÚËÌÓ˛, ‡ Á‡„‡Î¸ÌÓÌ‡ˆ¥ÓÌ‡Î¸ÌÂ Î¥‰ÂÒÚ‚Ó
ÔÂËÙÂ¥ÈÌÓª É‡ÎË˜ËÌË – ÔËÓ‰ÌËÏ ¥ ÌÂÁ‡ÔÂÂ˜-
ÌËÏ. (è¥‰ Ó·Ë‰‚¥ ˆ¥ «‡ÍÒ¥ÓÏË» ÌÂ ·ÛÎÓ Ô¥‰‚Â‰ÂÌÓ
ÊÓ‰ÌÓª ÓÁ‡ıÛÌÍÓ‚Óª ·‡ÁË – ‡ÎÂ ıÚÓ · Ì‡ Ú‡ÍÂ
Á‚‡Ê‡‚...) ÅÎ‡„Ó, ̆ Ó ÔÂ¯‡ ‚ ìÍ‡ªÌ¥ ÌÂÍÓÏÛÌ¥ÒÚË˜-
Ì‡ Ï¥ÒˆÂ‚‡ ‚Î‡‰‡ ˘Â ‚ 1990 . ÔÓÓ·¥ˆflÎ‡ ÁÓ·ËÚË
Â∂¥ÓÌ Ô¥ÓÌÂÓÏ ËÌÍÓ‚Ó-‰ÂÏÓÍ‡ÚË˜ÌËı ÂÙÓÏ
Ú‡ Ì‡ˆ¥ÓÌ‡Î¸ÌÓ„Ó ‚¥‰Ó‰ÊÂÌÌfl. óÓ„Ó π‰ËÌÓ ·ÓflÎË-
Òfl ÔË ÚÓÏÛ Ì‡ˆ¥ÓÌ‡Î-‰ÂÏÓÍ‡ÚË, Ú‡Í ̂ Â ÒÂÔ‡‡ÚË-
ÒÚÒ¸ÍÓ„Ó ̄ ‡Ô‡ÌÌfl ÒÓ·ÓÌÓ„Ó Ú¥Î‡ «ÌÂÌ¸ÍË» ¥ÁÌÓ-
„Ó Ó‰Û ÔÓÏÓÒÍÓ‚Ò¸ÍËÏË «‡‚ÚÓÌÓÏ¥flÏË». íÓÏÛ „‡-
ÎËˆ¸Í¥ Î¥‰ÂË, ÔÓ·Ó˛˛˜Ë Ì‡ Á‡„‡Î¸ÌÓÛÍ‡ªÌÒ¸Í¥È
‡ÂÌ¥ Â∂¥ÓÌ‡Î¥ÒÚÒ¸Í¥ ¥ÌÚÂÌˆ¥ª ÍËÏ˜‡Ì, ‰ÓÌÂ˜˜‡Ì,
Ó‰ÂÒËÚ¥‚, Ò‡Ï¥ ‰ÂÏÓÌÒÚÛ‚‡ÎË ªı Ì¥·ËÚÓ ÔÓ‚ÌÛ ‚¥‰-

ÒÛÚÌ¥ÒÚ¸. ìÒÂ, ˘Ó ÚÓ‰¥ ‰¥flÎÓÒfl ‚ Â∂¥ÓÌ¥, ÌÂÓ‰Ï¥ÌÌÓ
ÓÒ‚fl˜Û‚‡ÎÓÒfl ¥Ï’flÏ ìÍ‡ªÌË, ıÓ˜‡ · Á‡ ÁÏ¥ÒÚÓÏ Ú‡Í‡
‰¥fl ÌÂ Ï‡Î‡ ÊÓ‰ÌËı ‡Ì‡ÎÓ„¥‚ Ì‡ Â¯Ú¥ ÚÂÂÌ¥‚ ‰Â-
Ê‡‚Ë, ‡ Á‡ Ï‡Ò¯Ú‡·ÓÏ – ÌÂ ‚ËıÓ‰ËÎ‡ Á‡ ÏÂÊ¥ ÒÂÎ‡
˜Ë Ï¥ÍÓ‡ÈÓÌÛ... ç‡‚¥Ú¸ «Ò‡ÏÓÏÛ» Ç. óÓÌÓ‚ÓÎÓ‚¥
‰Ó‚ÂÎÓÒfl ‰Ó‚„Ó È ÚflÊÍÓ ‚ËÔ‡‚‰Ó‚Û‚‡ÚËÒfl Á‡ ‚ËÒ-
ÎÓ‚ÎÂÌ¥ ÌËÏ Ò‚Ó„Ó ˜‡ÒÛ ÙÂ‰Â‡Î¥ÒÚÒ¸Í¥ ¥‰Âª.

áÂ¯ÚÓ˛, ‚ ‰Û„¥È ÔÓÎ. 90-ı . ÛÊÂ ÏÓÊÌ‡ ·ÛÎÓ
Ó·ÂÂÊÌÓ ÍÓÌÒÚ‡ÚÛ‚‡ÚË, ˘Ó ÒÓ·ÓÌ‡ ìÍ‡ªÌÒ¸Í‡
‰ÂÊ‡‚‡ Ú‡ÍË ‚¥‰·ÛÎ‡Òfl. é‰Ì‡Í ‚ÌÛÚ¥¯Ì¥È ªª ÁÏ¥ÒÚ
‰Â‰‡Î¥ Ó˜Â‚Ë‰Ì¥¯Â ÓÁıÓ‰Ë‚Òfl ¥Á ÚËÏË Ò‚¥ÚÎËÏË Ó·-
‡Á‡ÏË, ˘Ó Ì‡‰Ëı‡ÎË Ò‚Ó„Ó ˜‡ÒÛ Ì‡ ·ÓÓÚ¸·Û ÛÍ-
‡ªÌÒ¸ÍËı Ô‡Ú¥ÓÚ¥‚. êËÌÓÍ ¥ ‰ÂÏÓÍ‡Ú¥fl ‚ÔÂÚÓ ÌÂ
ÔËÊË‚‡ÎËÒfl Ì‡ ÛÍ‡ªÌÒ¸Í¥È ÁÂÏÎ¥ ‡·Ó, Á‡ÁÌ‡‚¯Ë
‰Ë‚ÌËı ÏÂÚ‡ÏÓÙÓÁ, ‰ÂÏÓÌÒÚÛ‚‡ÎË ÎË¯Â Ò‚Óª «ÌÂ-
„‡ÚË‚Ë». «äËª‚Ò¸Í¥ ‰fl‰¸ÍË» ıÛÚÍÓ Ì‡‚˜ËÎËÒfl Ó·‰Ë‡-
ÚË È ÔË‰Û¯Û‚‡ÚË ÔÓ‚¥Ìˆ¥ª ÌÂÁ„¥¯ ‚¥‰ Ò‚Óªı
ÏÓÒÍÓ‚Ò¸ÍËı ÔÓÔÂÂ‰ÌËÍ¥‚. ì ÌÂÁ‡ÎÂÊÌ¥È ‰ÂÊ‡‚¥
¥ÒÚÓ¥fl Ú‡ ¥‰ÂÓÎÓ„¥fl Ì‡ˆ¥ÓÌ‡Î¸ÌÓª ÌÂÁ‡ÎÂÊÌÓÒÚË ÎË-
¯‡˛Ú¸Òfl ˜ÛÊËÏË ‰Îfl ·¥Î¸¯ÓÒÚË Ì‡ÒÂÎÂÌÌfl, ‡ ·Óˆ¥
Á‡ ‚ÓÎ˛ ÌÂ ‰Ó˜ÂÍ‡ÎËÒfl Ì¥ ÓÙ¥ˆ¥ÈÌÓ„Ó, Ì¥ ‚ÒÂÌ‡-
Ó‰ÌÓ„Ó ‚ËÁÌ‡ÌÌfl. â, ÁÂ¯ÚÓ˛, Ì‡È·ÓÎ˛˜¥¯Â –
ÒÛ‚ÂÂÌ¥ÚÂÚ ìÍ‡ªÌË ‚Ëfl‚Ë‚ ‰Ó‚Â¯ÂÌ¥ÒÚ¸ È ÌÂÁ‚Ó-
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«í‡πÏÌËˆ¥ ÅÛÚÚfl Ï‡˛Ú¸ ÚË óËÒÎ‡ ¥ ÓÁÚ‡¯Ó‚‡-
Ì¥ Ì‡ Ú¸Óı ÒÙÂ‡ı ‚Ú¥ÎÂÌÌfl: Ì‡ ÒÙÂ¥ èÓÏËÒ-
ÎÛ1, Ì‡ ÒÙÂ¥ Ñ¥ª Ú‡ Ì‡ ÒÙÂ¥ ëÔÓ„‡‰¥‚. ëÏÂÚ-
ÌËÏ Ì¥ÍÓÎË ÌÂ ‚‰‡ÒÚ¸Òfl Ó·’π‰Ì‡ÚË ÚË óËÒÎ‡ ‚
ÁÓÁÛÏ¥ÎÂ Ú‡ ˆ¥Î¸ÌÂ...»

å‡ÌÛÂÎ¸ ÖÒÍ‡ÚÓÂÒ. XIII ÒÚ.

ëîÖêÄ èÖêòÄ: Äçíàïêàëí
èÓÓˆÚ‚‡ÏË ÔÓ ÄÌÚËıËÒÚ‡ ÏÓÊÌ‡ ‚‚‡Ê‡ÚË ·ÂÁÎ¥˜

ÚÂÍÒÚ¥‚ ‚¥‰ äÌË„Ë Ñ‡ÌËªÎÓ‚Óª – «ÍÓÎË „¥¯ÌËÍË ‰Ó‚Â¯‡Ú¸
Ï¥Û, Ì‡ÒÚ‡ÌÂ ˆ‡ ÁÛı‚‡ÎËÈ, ıËÚËÈ» (Ñ‡Ì. 8, 23), ‰Ó Ó·’fl-
‚Ë: «Á‰‡‚‡˜‡Ï Ï’flÒ‡ ÚÓ‚‡Ë ‚¥‰ÔÛÒÍ‡˛Ú¸Òfl Û Ï‡„‡ÁËÌ¥-Ò‡-
ÎÓÌ¥ ‹ 666». ç‡ÈÔÓ‚Ì¥¯Â ÔÂÂ‰·‡˜ÂÌÌfl äÌflÁfl Ü‡ıÛ, ‚
ÓÒÓ·¥ flÍÓ„Ó Ò‡Ú‡Ì‡ Á·ÂÂ ÁÎÓ ÒÏÂÚÌÓ„Ó Ò‚¥ÚÛ, Ï¥ÒÚËÚ¸Òfl ‚
ÄÔÓÍ‡Î¥ÔÒ¥ Ò‚. ßÓ‡Ì‡ ÅÓ„ÓÒÎÓ‚‡. äÓÏÂÌÚÛ˛˜Ë ·ÂÁÒÏÂÚÌËÈ
Ú‚¥, Ò‚flÚ¥ éÚˆ¥ ñÂÍ‚Ë Á‚ÛÁËÎË Ó·¥È ÔÓÓˆÚ‚‡ ‰Ó Î˛‰-
Ò¸ÍËı ÍÓÓ‰ËÌ‡Ú: «ÄÌÚËıËÒÚ ‚ËÈ‰Â Á ÏÓÓÍÛ È ÚÂÏfl‚Ë
„ÎË·ËÌÌËı ÚÂÂÌ¥‚ áÂÏÎ¥, ÍÛ‰Ë ‚Ë„Ì‡ÌËÈ ·Û‚ ‰Ëfl‚ÓÎ» (Ò‚.
ÄÌ‰¥È äÂÒ‡¥ÈÒ¸ÍËÈ; «íÓÎÍÓ‚‡Ì¥π Ì‡ 11-Û „Î‡‚Û ÄÔÓÍ‡Î¥Ô-
ÒË», 30), «ÄÌÚËıËÒÚ Ì‡Ó‰ËÚ¸Òfl ‚¥‰ ÊÓÌË ÌÂ˜ËÒÚÓª, ‚¥‰ ‰¥-
‚Ëˆ¥ ‚Ë„‡‰‡ÌÓª» (Ò‚. É¥ÔÓÎ¥Ú, «ëÍ‡Á‡ÌÌfl ÔÓ ïËÒÚ‡ Ú‡ ÄÌ-
ÚËıËÒÚ‡»), «ÄÌÚËıËÒÚ ·Û‰Â Ô¥‰„ÓÚÓ‚ÎÂÌËÈ ¥ ‚ËıÓ‚‡ÌËÈ

Ú‡πÏÌÓ» (Ò‚. ßÓ‡Ì Ñ‡Ï‡ÒÍ¥Ì, «è‡‚‰Ë‚Â ‚ËÍÎ‡‰ÂÌÌfl è‡‚Ó-
ÒÎ‡‚ÌÓª ‚¥Ë», ÍÌ. 4, „Î. 26). éÍÂÏ¥ Ï¥ÒÚËÍË ‚‚‡Ê‡˛Ú¸, ˘Ó
ÔÓfl‚‡ ÄÌÚËıËÒÚ‡ flÍ ‚ÒÂÒ‚¥ÚÌ¸Ó„Ó ‚ÓÎÓ‰‡fl ·Û‰Â ÔÓ‚’flÁ‡-
Ì‡ Á ∏ÛÒ‡ÎËÏÓÏ, Ú‡Í Ò‡ÏÓ, flÍ ‚ Ò‚¥È ˜‡Ò Ï¥Ò¥fl ëÔ‡ÒËÚÂÎfl
Ì‡¯Ó„Ó, ßÒÛÒ‡ ïËÒÚ‡. ÇÓÌË ·‡ÁÛ˛Ú¸ Ò‚Óª ‚ËÒÌÓ‚ÍË Ì‡ ÚÂÍ-
ÒÚ¥ «ëËÌ‡ÍÒ‡ Û å’flÒÓÔÛÒÌËÈ ÚËÊ‰ÂÌ¸»: «...Ë ‚Ó ßÂÛÒ‡ÎËÏ˙
‰ÓÒÚË„ÌÂÚ˙, Ë ı‡Ï Ëı ‚ÓÁ‰‚Ë„ÌÂÚ˙».

ñ¥Í‡‚¥¯ËÏË π ‰ÓÒÎ¥‰ÊÂÌÌfl ÔÓ ˜‡Ò ÔËıÓ‰Û ÄÌÚËıËÒ-
Ú‡. çÓÒÚ‡‰‡ÏÛÒ Û «ñÂÌÚÛ¥flı» (10, 72) ‚Í‡ÁÛ‚‡‚ Ì‡ 1999
¥Í ‚¥‰ ê. X., ˘Ó Ì‡ÔÓ‚Ì˛π ÂÍÁÂ„ÂÚ¥‚ (‰ÓÒÎ¥‰ÌËÍ¥‚ ÚÂÍÒÚ¥‚)
ÚÂÔÍËÏ ÔÂÂ‰˜ÛÚÚflÏ ÌÂ˘‡ÒÚfl. ÑÂıÚÓ ‚‚‡Ê‡π, ˘Ó ÄÌÚËı-
ËÒÚ ‚ÊÂ ÔËıÓ‰Ë‚ – Û 1917 Óˆ¥, ¥ ‚Ë„ÓÎÓ¯Û‚‡‚ Ò‚Óπ ‚˜ÂÌ-
Ìfl ÌÂ Á ï‡ÏÛ, ‡ Á äÂÏÎfl. ÄÎÂ ÔÓÚÓ¥πÂÈ Å. åÓÎ˜‡ÌÓ‚
Á‡ÒÚÂ¥„‡π: «å˚ ÏÓÊÂÏ ÒÂ·Â ÔÂ‰ÒÚ‡‚ËÚ¸ – Í‡Í ÎÂ„ÍÓ Ë
·˚ÒÚÓ ÔÓÒÎÂ ÓÚ‚‡ÚËÚÂÎ¸ÌÓ„Ó ˜ÂÚ‡ ·ÓÎ¸¯Â‚ËÁÏ‡ ÒÏÓ-
ÊÂÚ ÔË‚ÎÂ˜¸ Í ÒÂ·Â ‚ÒÂÓ·˘ÂÂ ‚ÌËÏ‡ÌËÂ «Ò‚ÂÚÎ˚È» Ó·-
‡Á ÄÌÚËıËÒÚ‡» («ÄÌÚËıËÒÚ», ç¸˛-âÓÍ, 1976, Ò. 7).

ëÂÍÚ‡ ‡ÚÚ‡¥‡Ìˆ¥‚ ‚ËÓ·ËÎ‡ ‚˜ÂÌÌfl ÔÓ ÔÓÒÚ¥ÈÌËÈ ÔË-
ı¥‰ ÄÌÚËıËÒÚ‡ Û Ò‚¥Ú. Ä‰ÂÔÚË ÒÂÍÚË Ú‚Â‰flÚ¸: ‰ÂÒ¸ Ì‡ ÔÓ-
˜‡ÚÍÛ ïËÒÚÓ‚Óª ÂË ¥ÒÌÛ‚‡Î‡ Î˛‰ËÌ‡ Á Î¥‚Ó˛ ÛÍÓ˛ ÄÌÚË-
ıËÒÚ‡, ˜ÂÂÁ ÒÚÓÎ¥ÚÚfl ÊË‚ ÌÓÒ¥È ÈÓ„Ó ‚ÓÎÓÒÒfl, ˜ÂÂÁ ÒÚÓ
ÓÍ¥‚ ÓÍÓ ‡·Ó ‚ÛıÓ ÛÎ˛·ÎÂÌˆfl Ò‡Ú‡ÌË ÒÚ‡ÎÓ ˜‡ÒÚËÌÓ˛ Ú¥Î‡
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ÓÚÌ¥ÒÚ¸ ÓÒ¥È˘ÂÌÌfl. ÇÊÂ Á‡ ÓÍË Ò‚Ó·Ó‰Ë ÒÙÓ-
ÏÓ‚‡ÌÓ ÔËÌˆËÔÓ‚Ó ÌÓ‚ËÈ ¥ÌÙÓÏ‡ˆ¥ÈÌÓ-ÍÓÏÛÌ¥Í‡-
ˆ¥ÈÌËÈ ÍÓÏÔÎÂÍÒ, ̆ Ó ÙÛÌÍˆ¥ÓÌÛπ Ï‡ÈÊÂ ‚ËÍÎ˛˜ÌÓ ‚
ÓÒ¥ÈÒ¸ÍÓÏÓ‚ÌÓÏÛ ÂÊËÏ¥ – ÈÓ„Ó ·ÛıÎË‚ËÈ ÓÁ‚Ë-
ÚÓÍ ‚ÔÎË‚‡π Ì‡ ÏÂÌÚ‡Î¸Ì¥ÒÚ¸ ÛÍ‡ªÌˆ¥‚ ÌÂÁ¥‚ÌflÌÌÓ
ÔÓÚÛÊÌ¥¯Â, Ì¥Ê ÔÓÎÓ‚ËÌ˜‡ÒÚ¥ ÒÔÓ·Ë ÓÒ‚¥ÚÌ¸Óª Ú‡
‡‰Ï¥Ì¥ÒÚ‡ÚË‚ÌÓª «ÛÍ‡ªÌ¥Á‡ˆ¥ª».

ç‡ˆ¥ÓÌ‡Î¸ÌÓ Ò‚¥‰ÓÏ¥ „‡ÎË˜‡ÌË ÌÂ Ï‡ÎË Ï‡ÈÊÂ
Ì¥flÍÓ„Ó ‚ÔÎË‚Û Ì‡ ‚Ò¥ ̂ ¥ ÔÓˆÂÒË. å¥∂‡ˆ¥fl ‰Ó äËπ‚‡
ÔÂ‚ÌÓª ˜‡ÒÚËÌË È ·ÂÁ ÚÓ„Ó ÌÂ˜ËÒÎÂÌÌÓª „‡ÎËˆ¸ÍÓª
ÂÎ¥ÚË ÔÓÏ¥ÚÌÓ ÁÌÂÍÓ‚ËÎ‡ Â∂¥ÓÌ, Ï‡ÎÓ ̆ Ó ÁÏ¥ÌË‚¯Ë
‚ Ò‡Ï¥È ÒÚÓÎËˆ¥, ‰Â ‚Î‡‰ÌÓ Ó·ÊË‚‡ÎËÒfl ‰Ì¥ÔÓÔÂÚ-
Ó‚Ò¸ÍËÈ, ‰ÓÌÂˆ¸ÍËÈ Ú‡ ¥Ì¯¥ ÍÎ‡ÌË, ̆ Ó ªı ÛÍ‡È ‚‡Ê-
ÍÓ Á‡Ô¥‰ÓÁËÚË ‚ Ì‡fl‚ÌÓÒÚ¥ Ì‡ˆ¥ÓÌ‡Î¸ÌËı ÔÓ˜ÛÚÚ¥‚.
É‡ÎË˜ËÌ‡ ÒÚ¥ÏÍÓ ÔÂÂÚ‚Ó˛‚‡Î‡Òfl Á «è’πÏÓÌÚÛ»
Ì‡ ÔÓ‚¥Ìˆ¥˛ – ‚¥‰ÒÚ‡ÎÛ, ÍÓÌÒÂ‚‡ÚË‚ÌÛ, ÌÂ‚ÔÎË‚Ó-
‚Û È ÌÂˆ¥Í‡‚Û ‰Îfl Â¯ÚË Â∂¥ÓÌ¥‚. É‡ÎËˆ¸ÍËÈ ¥Ï¥‰Ê
˘Â ÒflÍ-Ú‡Í Ô¥‰ÚËÏÛ˛Ú¸ Á„‡‰ÍË ÔÓ ÌÂ‰‡‚Ìπ Â‚Ó-
Î˛ˆ¥ÈÌÂ ÏËÌÛÎÂ Ú‡ ‡Û‡ Á‡„‡‰ÍÓ‚Óª (flÍ ‰Îfl ÒÓ‚Í‡-
«Òı¥‰ÌflÍ‡») ÏÂÌÚ‡Î¸ÌÓÒÚË Ï¥ÒˆÂ‚Ó„Ó Î˛‰Û, Á‰‡ÚÌÓ„Ó
ÌÂÒÔÓ‰¥‚‡ÌÓ ÒÔ‡Î‡ıÛ‚‡ÚË ÔÓÚÛ·Â‡ÌˆflÏË Ì‡ˆ¥Ó-
Ì‡Î¸ÌÓ„Ó ‡ÍÚË‚¥ÁÏÛ. á ̂ ËÏ ÁÏÛ¯ÂÌ¥ ‡ıÛ‚‡ÚËÒfl ÏÓÊ-
ÌÓ‚Î‡‰ˆ¥, ‡ÎÂ ˘Ó ‰‡Î¥ – ÚÓ ÏÂÌ¯Â È ÏÂÌ¯Â.

É‡ÎË˜ËÌ‡ ÒÚ‡π ÂÁÂ‚‡ˆ¥π˛ – ÂÍÓÌÓÏ¥˜ÌÓ˛, ÔÓ-
Î¥ÚË˜ÌÓ˛ È Ì‡Ò‡ÏÔÂÂ‰ ‰ÛıÓ‚ÌÓ˛. ÄÎÂ ÂÁÂ‚‡ˆ¥ª,
flÍ ‚¥‰ÓÏÓ, Ì‡‰¥ÈÌÓ Á‡ıË˘‡˛˜Ë ÍÓÎÓÌ¥Á‡ÚÓ¥‚ ‚¥‰
ÚÛ·¥Î¸ˆ¥‚ (Á ªı ÒÚ¥Î‡ÏË, ÚÓÏ‡„‡‚Í‡ÏË È ÚÂ-
ËÚÓ¥‡Î¸ÌËÏË Ú‡ Ï‡ÈÌÓ‚ËÏË ÔÂÚÂÌÁ¥flÏË), ÓÒÚ‡Ì-
Ì¥ı ÎË¯‡˛Ú¸ ·ÂÁ·ÓÓÌÌËÏË ÔÂÂ‰ «‚Ó„ÌflÌÓ˛ ‚Ó-
‰Ó˛», ÒËÙ¥Î¥ÒÓÏ, ÍÛÎ¸ÚÛÌËˆ¸ÍÓ˛ ‡„ÂÒ¥π˛ «·Î¥‰Ó-
ÎËˆËı ·‡Ú¥‚». É‡ÎËˆ¸Í‡ ÂÁÂ‚‡ˆ¥fl ÛÍ‡ªÌÒÚ‚‡ ÌÂ
ÒÚ‡ÌÓ‚ËÚ¸ ‚ËÌflÚÍÛ Á ˆ¸Ó„Ó Ô‡‚ËÎ‡. ÖÍÓÌÓÏ¥˜Ì‡,
ÍËÏ¥Ì‡Î¸Ì‡, ‰ÛıÓ‚Ì‡ ÂÍÒÔ‡ÌÒ¥fl ÁÓÒ¥È˘ÂÌÓ„Ó ëıÓ-
‰Û ÒÚ‡π ‰Ó‚ÓÎ¥ ‚¥‰˜ÛÚÌÓ˛ Ì‡ „‡ÎËˆ¸ÍËı ÚÂÂÌ‡ı.

ç‡ˆ¥ÓÌ‡Î¸Ì¥ ÔÓ˜ÛÚÚfl „‡ÎË˜‡Ì ÁÏÛ¯ÂÌ¥ ‡‰‡ÔÚÛ‚‡-
ÚËÒfl ‰Ó ̂ Ëı ÔËÍËı, ÔÓÚÂ ÌÂÁ‚ÓÓÚÌËı ÁÏ¥Ì. «3‡ı¥‰-
ÌflÍ‡Ï» ÛÊÂ ÌÂ ıÓ‰ËÚ¸ ÔÓ flÍÛÒ¸ ÂÍÒÔ‡ÌÒ¥˛ – ‡‰¯Â
Á·ÂÂ„ÚË · Ò‚Óπ, ÍÓ‚ÌÂ...

Ç¥‰Ú‡Í «‰ÂÊ‡‚ÌËˆ¸Í‡» É‡ÎË˜ËÌ‡ ÔÓ˜ËÌ‡π ‚¥‰Ó-
‰ÊÛ‚‡ÚË ÌÂ˛ Ê Á‡ÒÛ‰ÊÂÌ¥ È ÔÓ·ÓÂÌ¥ ‡‚ÚÓÌÓÏ¥ÒÚ-
Ò¸ÍÓ-ÒÂÔ‡‡ÚËÒÚÒ¸Í¥ ¥‰Âª. ëËÒÚÂÏ‡ÚË˜ÌÓ È ‰Â‰‡Î¥
«ÔÓÒÎ¥‰Ó‚Ì¥¯Â» ªı ÓÁÓ·Îflπ Ì‡ Ò‚Óªı ̄ Ô‡Î¸Ú‡ı Î¸‚¥‚-
Ò¸ÍËÈ ˜‡ÒÓÔËÒ «èÓÒÚÛÔ», «...ÏË Ì‡ ÏÂÊ¥ – ÒÚ‚Â-
‰ÊÛπ, ÔËÏ¥ÓÏ, Û Â‰‡Íˆ¥ÈÌ¥È ÒÚ‡ÚÚ¥ ‚ ˜.116 (774)
ß. åÂÎ¸ÌËÍ. – ç‡ ÏÂÊ¥ ‚Ú‡ÚË ¥‰ÌÓª ÏÓ‚Ë ˜Ë ‚ÒÂÛÍ-
‡ªÌÒ¸ÍÓª ÒÓ·ÓÌÓÒÚË. üÍ˘Ó ÌÂ ‚ÒÚË„ÌÂÏÓ ‚ ìÍ‡ª-
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Ó·‡ÌÓª ÌËÏ ¥ÒÚÓÚË. ñ¥Î¥ÒÌËÈ ÄÌÚËıËÒÚ, ÒÚ‚Â‰ÊÛ˛Ú¸ ‡Ú-
Ú‡¥‡Ìˆ¥, ÌÂ Á’fl‚ËÚ¸Òfl Ì¥ÍÓÎË, ·Ó ̂ ¥Î¥ÒÌ¥ÒÚ¸ ¥ ÁÎÓ – ÌÂÒÛÏ¥ÒÌ¥.

ëı¥‰ ‚ËÁÌ‡π Ï‡È·ÛÚÚfl ÄÌÚËıËÒÚ‡, flÍ ÔËı¥‰ ÏÓ„ÛÚÌ¸Ó-
„Ó ÍÓÒÏ¥˜ÌÓ„Ó ‰ÂÏÓÌ‡, ˘Ó ÈÓÏÛ ‚‰‡ÒÚ¸Òfl ÁÛÈÌÛ‚‡ÚË Ï¥Î¸-
ÈÓÌÓÎ¥ÚÌ¥È éıÓÓÌÌËÈ åÛ, ÔÓ·Û‰Ó‚‡ÌËÈ Ì‡‚ÍÓÎÓ ã˛‰ÒÚ‚‡
‚ ‰ÛıÓ‚ÌÓÏÛ ÓÍÂ‡Ì¥ ‚Ë˘ËÏË ÈÓ„‡ÏË Ä‚¥‰Û2. á„‡‰Í‡ ÔÓ ÏÓÊ-
ÎË‚¥ÒÚ¸ Ú‡ÍÓ„Ó ‰ÂÏÓÌ‡ ÁÌ‡È‰ÂÌ‡ ‚ ÍÌËÁ¥ ·Ó‰ıËÒ‡ÚÚ‚Ë ç’fl-
Ï¥, ‰Â ÔÓ‚¥˘ÂÌÓ:

«ÑÓÒÍÓÌ‡Î¥ÒÚ¸ ÁÛÈÌÛπÚ¸Òfl, ÒÚÓ‚ÔË ‚Ô‡‰ÛÚ¸, ÏÓÓÍ
ÔÓ„ÎËÌÂ ä‡ÈÎ‡ÒÛ3 ¥ ÔÓ ˜ÓÌÓÏÛ ÒÌ¥„Û ÄÈÏ‡Ì¥ ÔËÈ‰Â ˜Û‰Ó-
‚ËÒ¸ÍÓ!» (Åç 7,68-69).

çÂÁ‚Ë˜‡ÈÌËÈ ıÎÓÔ˜ËÍ ÑÊÓ Å‡Ú„‡ÏÂ, flÍËÈ Ì‡Ó‰Ë‚Òfl
Û 1953 Óˆ¥, ‰Ë‚Û‚‡‚ ÛÒ¥ı Ò‚ÓªÏ ‰‡ÓÏ ÔÓÓˆÚ‚‡. èÓÊË‚
‚¥Ì 9 ÓÍ¥‚ ¥ ÔÂÂ‰ ÒÏÂÚ˛ ÔÂÂ‰·‡˜Ë‚ ÔÓfl‚Û ÄÌÚËıËÒÚ‡ Û
‚Ë„Îfl‰¥ Á‡Èˆfl Á ·Î‡ÍËÚÌËÏË Ó˜ËÏ‡ ¥ ˜ÓÌËÏ ‚ÛıÓÏ. ÑÊÓ
Ì‡Á‚‡‚ ‰‡ÚÛ ÔÓfl‚Ë – 4 ‚ÂÂÒÌfl, ‡ÎÂ ¥Í Ì‡Á‚‡ÚË ÌÂ ‚ÒÚË„.
äÓÏÂÌÚ‡ÚÓË ˆ¸Ó„Ó ÔÓÓˆÚ‚‡ – Á‰Â·¥Î¸¯Ó„Ó ¯‡Î‡Ú‡ÌË
– Ì‡‰¥ÎËÎË Á‡Èˆfl-ÄÌÚËıËÒÚ‡ Ò‡Ú‡ÌËÌÒ¸ÍÓ˛ Á‚Ë˜ÍÓ˛ ÁÎfl-
„‡ÚËÒ¸ ‚ äÛÔ‡Î¸Ò¸ÍÛ Ì¥˜ Á ·˛ÌÂÚÍ‡ÏË Ú‡ Á‰‡ÚÌ¥ÒÚ˛ ‚Ë„Ó-
ÎÓ¯Û‚‡ÚË ÔÓÏÓ‚Ë Ì‡ ‚Ò¥ı ‰¥‡ÎÂÍÚ‡ı áÂÏÎ¥. åË ‚‚‡Ê‡πÏÓ,
˘Ó ÔÓ‰¥·Ì¥ Ì‡‰Ï¥ÌÓÒÚË ¯ÍÓ‰flÚ¸ ÒÔ‡‚ÊÌ¸ÓÏÛ ‡Ì‡Î¥ÁÓ‚¥ ¥
ÔËÁ‚Ó‰flÚ¸ ‰Ó ÒÏ¥ıÓ‚ËÌÌËı ÔÓÓˆÚ‚.

éÒÚ‡ÌÌfl äÌË„‡ çÓ‚Ó„Ó á‡‚¥ÚÛ ÔÓ‚’flÁÛπ Á ÄÌÚËıËÒÚÓÏ
ÒÎ‡‚ÂÚÌÂ óËÒÎÓ á‚¥‡ – 666. ç‡‚ÍÓÎÓ ̂ ¸Ó„Ó ÒËÏ‚ÓÎÛ ÔÓ·Û-
‰Ó‚‡Ì‡ ̂ ¥Î‡ Ç‡‚ËÎÓÌÒ¸Í‡ ‚ÂÊ‡ ÒÔÂÍÛÎflˆ¥È. áÛÔËÌËÏÓÒfl Ì‡
Ó‰Ì¥È ‚ÂÒ¥ª, Û ‚¥‰ÔÓ‚¥‰ÌÓÒÚË Á flÍÓ˛ Ò‡Ú‡ÌËÒÚË ÒÚ‚ÓËÎË
ÍÌË„Û, ˘Ó Ì‡ ªª 666-¥È ÒÚÓ¥Ìˆ¥ ‚Ï¥˘ÂÌËÈ ÒÔ‡‚ÊÌ¥È áÌ‡Í
ÄÌÚËıËÒÚ‡ Á ¯ÂÒÚË ÂÎÂÏÂÌÚ¥‚. èÓÒÎ¥‰Ó‚ÌËÍË ÁÌ‡ÍÓ‚Óª
Ù¥ÎÓÒÓÙ¥ª ÒÚ‚Â‰ÊÛ˛Ú¸, ˘Ó Ú‡ÍËÈ áÌ‡Í ÌÂÓ·ı¥‰ÌËÈ ‰Îfl
ÛÚËÏ‡ÌÌfl ¥‚ÌÓ‚‡„Ë Û ÇÒÂÒ‚¥Ú¥, ‰Â Ì‡ ÔÓÚËÎÂÊÌÓÏÛ ·Óˆ¥
ÒËÏ‚ÓÎ¥ÍË ÛÚ‚Â‰ÊÂÌ‡ ïËÒÚÓ‚‡ ñÂÍ‚‡.

ëÔ¥ËÚÛ‡ÎË Í‡ÈπÌÒ¸ÍÓª ¯ÍÓÎË, ‚ËıÓ‰fl˜Ë Á ÚÓ„Ó, ˘Ó ÄÌ-
ÚËıËÒÚ Û ‚Ò¸ÓÏÛ ÔÓ‚ËÌÂÌ ·ÛÚË ÔÓÚËÎÂÊÌËÏ ïËÒÚÛ, ‚‚‡-
Ê‡˛Ú¸ ÈÓ„Ó Ê¥ÌÍÓ˛. ñfl Á‰Ó„‡‰Í‡ Ì‡‰ËıÌÛÎ‡ Ï‡Îfl‡ ÄÌ‡-
ÚÓÎ¥fl á. Ç¥Ì Ì‡Ï‡Î˛‚‡‚ ÄÌÚËıËÒÚ‡ – Ì‡ ÔÓÎÓÚÌ¥ äÌflÁ¸
Ü‡ıÛ ‚Ë„Îfl‰‡‚ flÍ ÒÚÛÌÍ‡ „ÓÎ‡ ‰¥‚˜ËÌ‡ Á ̃ Â‚ÓÌËÏ ‚ÓÎÓÒ-
ÒflÏ, ‡ÌÚ‡ˆËÚÓ‚ËÏË Ó˜ËÏ‡ ¥ ‡ÍÛ‡ÚÌËÏË ÔÂÒ‡ÏË. ç‡ ‰¥‚-
˜‡Ú, ˘Ó ªı ÄÌ‡ÚÓÎ¥È á. ÔË‚Ó‰Ë‚ ‰Ó ÒÂ·Â, ÁÓ·‡ÊÂÌÌfl ‰¥fl-
ÎÓ Á·Û‰ÎË‚Ó – Û Î¥ÊÍÛ ‚ÓÌË ÒÚ‡‚‡ÎË ÌÂÒ‡ÏÓ‚ËÚËÏË. é‰ÌÓ-
„Ó ‡ÁÛ ‰Ó á. Á‡‚¥Ú‡‚ ·ÛflÚ ïÓ‰„‡ – Ù¥ÎÓÒÓÙ ¥ „ÛÛ. ïÓ‰„‡
ÌÂÍ‚‡ÔÌÓ Ó„ÎflÌÛ‚ ÔÓÎÓÚÌÓ ¥ ÔÓÏÓ‚Ë‚ ÁÌ‡ÏÂÌÌ¥ ÒÎÓ‚‡:
«éÒÚ‡ÌÌ¥È Á ÇÂÎËÍËı Äı‡Ú¥‚4 ÌÂ ÔËÈ‰Â, ·Ó ÇéçÄ ÈÓ„Ó
ÒÔÓÍÛÒËÎ‡». Ç ÚÛ ı‚ËÎËÌÛ, ÍÓÎË „ÛÛ ‚Ë„ÓÎÓ¯Û‚‡‚ Ò‚Óπ ÔÓ-
ÓˆÚ‚Ó, ‚ËÚÂÍÎË Á ÏÂÚ‡ÎÂ‚Ëı ‡Ï ˜ÓÌ¥ ‰ÁÂÍ‡Î‡ ï‡ÏÛ
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Ì¥ Á‰¥ÈÒÌËÚË ÏÓ‚ÌËÈ ‚Ë·¥, ‰Ó‚Â‰ÂÚ¸Òfl „‡ÎË˜‡Ì‡Ï
Ó·ËÚË ‚Ë·¥ ‰ÂÊ‡‚ÌËÈ ¥ ‚¥‰ÏÓ‚ËÚËÒfl ‚¥‰ Â¯ÚË,
˘Ó· ‚flÚÛ‚‡ÚË ‚Î‡ÒÌÛ ¥‰ÂÌÚË˜Ì¥ÒÚ¸». Ç Í‡˘Ëı Ú‡-
‰Ëˆ¥flı «ä‡ÚÍÓ„Ó ÍÛÒ‡...» Á‰¥ÈÒÌ˛πÚ¸Òfl ˜Â„Ó‚‡
Â‚¥Á¥fl Ì‡¯Óª ·‡„‡ÚÓÒÚ‡Ê‰‡Î¸ÌÓª ¥ÒÚÓ¥ª – ÚÂÔÂ
ÏÂÚÓ˛ «‰ÓÒÎ¥‰ÌËÍ¥‚» π ‰Ó‚Â‰ÂÌÌfl ÒÔÓÍÓÌ‚¥˜ÌÓª
‚¥‰Û·ÌÓÒÚË É‡ÎË˜ËÌË Ú‡ ªª ÔÓÚËÒÚ‡‚ÎÂÌÌfl Â¯Ú¥
ìÍ‡ªÌË. á‚Ë˜‡ÈÌÓ, ÌÂ ‚Ò¥ ‚Ë‰‡ÌÌfl È ‡‚ÚÓË ÒÚ‡‚-
ÎflÚ¸ ÔËÚ‡ÌÌfl Ú‡Í «ÍÛÚÓ». ÄÎÂ Ó˜Â‚Ë‰ÌËÏ π Á‡„‡Î¸-
ÌËÈ Á¥ÒÚ Á‡ˆ¥Í‡‚ÎÂÌÌfl ÔÓ·ÎÂÏ‡ÚËÍÓ˛ „‡ÎËˆ¸ÍÓª
ÓÒ¥·ÌÓÒÚË Ú‡ Ô¥‰ÌÂÒÂÌÌfl – ‚ ÚËı ̃ Ë ¥Ì¯Ëı ÙÓÏ‡ı –
ÒÚ‡ÚÛÒÛ Â∂¥ÓÌÛ.

åË ÒıËÎ¸Ì¥ ‚‚‡Ê‡ÚË ÓÒÚ‡ÌÌπ fl‚Ë˘ÂÏ ÔËÓ‰-
ÌËÏ ¥ Ì‡Á‡„‡Î ÔÓÁËÚË‚ÌËÏ. èÓ-ÔÂ¯Â, ÚÛÚ ‰‡πÚ¸Òfl
‚ÁÌ‡ÍË Ú‚ÂÂÁ¥¯‡ Óˆ¥ÌÍ‡ „‡ÎË˜‡Ì‡ÏË Ò‚Óªı Â‡Î¸-
ÌËı ÒËÎ Ú‡ ÏÓÊÎË‚ÓÒÚÂÈ. èÓ-‰Û„Â, Â∂¥ÓÌ‡Î¸ÌËÈ
Ï‡Ò¯Ú‡·, Ì‡ ÔÓÚË‚‡„Û Á‡„‡Î¸ÌÓÌ‡ˆ¥ÓÌ‡Î¸ÌÓÏÛ, π
·ÎËÊ˜ËÏ, ‚¥‰˜ÛÚÌ¥¯ËÏ, ÁÓÁÛÏ¥Î¥¯ËÏ ‰Îfl ÔÂÂÒ¥˜ÌÓª
Î˛‰ËÌË. ç‡‰Ï¥Ì‡ È Û Ô¥‰ÒÛÏÍÛ Ï‡ÎÓÔÓ‰ÛÍÚË‚Ì‡
Á‡‡Ì∂‡ÊÓ‚‡Ì¥ÒÚ¸ „‡ÎËˆ¸ÍÓ„Ó ¥ÒÚÂ·Î¥¯ÏÂÌÚÛ ‚ Á‡„‡Î¸-
ÌÓÛÍ‡ªÌÒ¸Í¥ ÒÔ‡‚Ë ÒÚ‡Î‡ ÌÂ ÓÒÚ‡ÌÌ¸Ó˛ ÔË˜Ë-
ÌÓ˛ Ò¸Ó„Ó‰Ì¥¯Ì¸Ó„Ó ‚¥‰ÒÚ‡‚‡ÌÌfl Â∂¥ÓÌÛ. á‡ Ó˜Â-
‚Ë‰ÌÓ„Ó Á‡Ô¥ÁÌÂÌÌfl ‚ÒÂÛÍ‡ªÌÒ¸ÍÓ„Ó prosperity ÏÛ-

ÒËÏÓ Ï‡ÍÒËÏ‡Î¸ÌÓ ‚ËÍÓËÒÚ‡ÚË ÂÒÛÒË Â∂¥ÓÌ‡Î¸-
ÌÓ„Ó ÔÓÒÚÛÔÛ. á‡ fl‚ÌÓª Á‡ÚËÏÍË Â‚Ó¥ÌÚÂ∂‡ˆ¥ÈÌËı
ÔÓˆÂÒ¥‚ Ï‡πÏÓ Á„‡‰‡ÚË, ˘Ó É‡ÎË˜ËÌ‡ Ò‚Ó„Ó ˜‡ÒÛ
‚ÊÂ ·ÛÎ‡ «Â‚ÓÂ∂¥ÓÌÓÏ». áÂ¯ÚÓ˛, ÔÂÂ‰ ÎËˆÂÏ
Ì‡‚‡Î¸ÌÓª ÛÒËÙ¥Í‡ˆ¥ª ÏË ÔÓ‚ËÌÌ¥ ·ÓÓÌËÚË Ì‡¯
Í‡È, flÍ ÌÂÔËÒÚÛÔÌÛ Ú‚Â‰ËÌ˛ ÛÍ‡ªÌÒ¸ÍÓª Ò‡-
ÏÓ·ÛÚÌÓÒÚË È, ıÓ˜ÂÚ¸Òfl ‚¥ËÚË – ÔÎ‡ˆ‰‡Ï ‰Îfl Ï‡È-
·ÛÚÌ¸Ó„Ó Á‡„‡Î¸ÌÓÛÍ‡ªÌÒ¸ÍÓ„Ó ‚¥‰Ó‰ÊÂÌÌfl... éÚÊÂ,
Ô¥‰ÒÚ‡‚ ‰Îfl ÓÁÓ·ÍË «„‡ÎËˆ¸ÍÓ„Ó ÔÓÂÍÚÛ» ‡Ê Ì¥flÍ
ÌÂ ·‡ÍÛπ. èÓ„ÎflÌ¸ÏÓ ÚÂÔÂ, flÍ Ï‡˛Ú¸Òfl ÒÔ‡‚Ë Á
ÈÓ„Ó ÔÂÒÔÂÍÚË‚‡ÏË.

èÓ˜ÌÂÏÓ Á¥ ÒÚÂÂÓÚËÔÌÓ„Ó ÓÁÌ‡˜ÂÌÌfl É‡ÎË˜ËÌË,
flÍ «è’πÏÓÌÚÛ» ÛÍ‡ªÌÒ¸ÍÓª ‰ÂÊ‡‚ÌÓÒÚË. ßÚ‡Î¥ÈÒ¸ÍËÈ
è’πÏÓÌÚ ÒÔÂ¯Û ÒÚ‡‚ Á‡„‡Î¸ÌÓÌ‡ˆ¥ÓÌ‡Î¸ÌËÏ Ù‡·-
ËÍ‡ÌÚÓÏ ¥ Ù¥Ì‡ÌÒËÒÚÓÏ, «Â‚ÓÔÂÈÒ¸ÍËÏ Ù‡Ò‡‰ÓÏ»
ÄÔÂÌ¥ÌÒ¸ÍÓ„Ó Ô¥‚ÓÒÚÓ‚‡, ‡ ‚ÊÂ ‚¥‰Ú‡Í – Ô‡ÔÓÓ-
ÌÓÒˆÂÏ «¥Ú‡Î¥ÈÒ¸ÍÓª ¥‰Âª». Ä É‡ÎË˜ËÌ‡?..

á-ÔÓÏ¥Ê «Â‚ÓÂ∂¥ÓÌ¥‚» XIX – ÔÂ¯Óª ÔÓÎ. XX ÒÚ.
É‡ÎË˜ËÌ‡ ÒÚ‡ÎÓ Á‡ÎË¯‡Î‡Òfl Ó‰ÌËÏ ¥Á Ì‡È‚¥‰ÒÚ‡Î¥-
¯Ëı ¥ Ì‡È·¥‰Ì¥¯Ëı. ç‡‰ÚÓ flÍ˘Ó ·‡ÚË ‰Ó Û‚‡„Ë ÒÚ‡-
ÌÓ‚Ë˘Â ÍÓ¥ÌÌÓª, ÛÍ‡ªÌÒ¸ÍÓª Ì‡ˆ¥ª. á‡ ‚Ò¥ı Ò‚Óªı
Ì‡Ó‰Ó‚·Ë‚˜Ëı ¥ ÛÒËÙ¥Í‡ÚÓÒ¸ÍËı «Á‡ÒÎÛ„», ÒÓ‚πˆ¸Í‡
‚Î‡‰‡ ÒÔÓÏÓ„Î‡Òfl ¥ÒÚÓÚÌÓ Ô¥‰ÌÂÒÚË ‰Ó·Ó·ÛÚ „‡-

ВОЛОДИМИР
ВІТКОВСЬКИЙ

ДО
ПРОБЛЕМАТИКИ

«ГАЛИЦЬКОГО
ПРОЕКТУ»

èÂÎ‡ÏÛÚÓ‚Ëı ïÏ‡ Ì‡ ÓÒÚÓ‚¥ ïÓÌ. çÂÌ‡Á‚‡ÌËÈ Ï¥ÒÚËÍ
Ó·’π‰Ì‡‚ Ó·Ë‰‚¥ ̂ ¥ ÔÓ‰¥ª Û ÔÓÓ˜ËÈ Ù‡„ÏÂÌÚ ëÛ˘Ó„Ó ¥ ‰‡‚
Ì‡Á‚Û Á Ô’flÚË Î¥ÚÂ (ÔÂ¯¥ ˜ÓÚËË ·ÛÎË ÁÌ‡È‰ÂÌ¥ Ô¥ÁÌ¥¯Â Û
ÚÂÍÒÚ‡ı ¥ ‚ËÁÌ‡˜ÂÌ¥ flÍ ÔË„ÓÎÓÒÌ¥). ä‡ÚËÌ‡ ÄÌ‡ÚÓÎ¥fl á.
Ì¥‰Â ÌÂ ‚ËÒÚ‡‚ÎflÎ‡Ò¸ ¥ Á‡‚‡Ê‡Î‡ Ò‚ÓπÏÛ Ú‚ÓˆÂ‚¥ Ó‰Û-
ÊËÚËÒ¸.

é‰ÌÓ„Ó ÁËÏÓ‚Ó„Ó ‚Â˜Ó‡, ‚¥‰˜Û‚‡˛˜Ë ÒÂ·Â ı‚ÓËÏ,
ÄÌ‡ÚÓÎ¥È ÁÛÔËÌË‚Òfl ·¥Îfl ‚ÂÎËÍÓª ∂‡Ú˜‡ÒÚÓª ·‡ÏË. Ç¥Ì
‰ÓÚÓÍÌÛ‚Òfl ÛÍÓ˛ ‰Ó ªª ÏÂÚ‡ÎÛ, ‰Ó Á‡ÎË¯Í¥‚ Ù‡·Ë Ì‡
ÍÛÚËı ÒÔ¥‡Îflı, ‰Ó „‡ÌÓ‚‡ÌËı Ô¥‡Ï¥‰‡Î¸ÌËı Á‡ÍÎÂÔÓÍ Ú‡
Á‡Î¥ÁÌËı ÚÓflÌ‰ Ì‡‚ÍÓÎÓ ÍÎflÏÍË. ç‡ ÏÂÚ‡ÎÂ‚¥È ÔÎ‡ÒÚËÌ¥
‚¥Ì ÔÓ·‡˜Ë‚ Ó·„ÓÌÛÚ¥ Ô‡‚ÛÚËÌÌflÏ Á‡ÎË¯ÍË ÏÂÚÂÎËÍ‡,
ÍÓÎ¸ÓÓ‚ËÈ ÔÚ‡¯ËÌËÈ ÔÓÒÎ¥‰ ¥ ˘Â ˘ÓÒ¸ ÌÂÁÓÁÛÏ¥ÎÂ ¥ ÁÌË-
˘ÂÌÂ. Ç¥Ì ‡ÔÚÓÏ ‚¥‰˜Û‚ ‰Ë‚ÌÛ „‡ÏÓÌ¥˛ ÔÓÌËÁÎË‚Ó„Ó ‚¥Ú-
Û, ·‡ÏË ¥ ‡ÏÔ¥ÌÓ„Ó Í‡ÏÂÌ˛ ÒÚ‡Ëı ·Û‰ËÌÍ¥‚ – Í‡ÏÂÌ˛
Ò¥Ó„Ó, ÒÚÓÏÎÂÌÓ„Ó Ú‡ ÏÛ‰Ó„Ó. ß ‚ πÒÚ‚¥ ÈÓ„Ó ‚¥‰ÍËÎÓÒ¸
ÌÓ‚Â, ‚ÌÛÚ¥¯Ìπ ÌÂ·Ó Á π‰ËÌÓ˛ Á¥ÍÓ˛ – ÚÂÔÎÓ˛ Ú‡ Ò¥·-
ÎflÒÚÓ˛. Ç¥Ì Ô¥¯Ó‚ ‰Ó‰ÓÏÛ, ÒÔ‡ÎË‚ ÔÓÎÓÚÌÓ Á ÁÓ·‡ÊÂÌ-
ÌflÏ ÄÌÚËıËÒÚ‡ ¥ Ì‡ÔËÒ‡‚ ÚÂÍÒÚ, flÍËÈ ÔÓ˜ËÌ‡‚Òfl ÒÎÓ‚‡ÏË:
«äÓÊÌÂ Ì‡·ÎËÊÂÌÌfl ‰Ó ¥ÒÚËÌË Ï‡ËÚ¸ Ì‡·ÎËÊÂÌÌflÏ ‰Ó
‡·ÒÛ‰Û...». ç‡ÔËÍ¥Ìˆ¥ ÚÂÍÒÚÛ Ï¥ÒÚË‚Òfl ‚¥¯ËÍ çÄ çÖáêé-
áìåßãßâ åéÇß:

éÎÎ ‡ ÓÎÎ‡ ÓÎÎ‡ ÒÏ.
ï‡-ıÓ Ò¥Ì„Î,
Ï‡ „Â·ÂÎ Í‡È ÓÎÎ‡ ÒÏ.

ëîÖêÄ ÑêìÉÄ: äéãúéêà áêÄÑà
ìfl‚‡ ‚ËÈÏ‡π Á ÔÓÚÓÍÛ ó‡ÒÛ ‰‚¥ Í‡ÔÎ¥ ÏËÌÛÎÓ„Ó ¥ ÁÎË-

‚‡π ªı Á‡ Ô‡‚ÓÏ ÔËÏıË. èÂ¯‡ Í‡ÔÎfl: 5 ÎËÒÚÓÔ‡‰‡ 1708
ÓÍÛ å‡ÁÂÔ‡ ‚ËÒÚÛÔ‡π Á Å‡ÚÛËÌ‡ Ì‡ÁÛÒÚ¥˜ ä‡ÎÓ‚¥ XII;
Í‡ÔÎfl ‰Û„‡: 4 ÎËÔÌfl 67 ÓÍÛ Ì‡ ÔÓÔÂÎ¥ ÒÔÎ˛Ì‰Ó‚‡ÌÓª
ËÏÎflÌ‡ÏË âÓÚ‡Ô‡ÚË Á‚ÂıÌËÍ ‚ÊÂ ÏÂÚ‚Ó„Ó „‡Ì¥ÁÓÌÛ
âÓÒËÔ îÎ‡‚¥È flÚÛπ Ò‚Óπ ÊËÚÚfl, ÔÓ‚¥˘‡˛˜Ë ÇÂÒÔ‡Ò¥‡ÌÛ
¥ÏÔÂ‡ÚÓÒ¸ÍÛ ‚Î‡‰Û. é·Ë‰‚¥ Í‡ÔÎ¥ ÏË Á‡·‡‚ËÏÓ Û ˜Ó-
ÌËÈ ¥ ÁÓÎÓÚËÈ ÍÓÎ¸ÓË – ·Î‡ÁÓÌÌ¥5 ÍÓÎ¸ÓË ¥ÏÔÂ¥ª. å‡ÁÂÔ‡
Á‡‰ÊÛπ ßÏÔÂ¥˛ Á‡‡‰Ë Ò‚Óπª Å‡Ú¸Í¥‚˘ËÌË, îÎ‡‚¥È Á‡-
‰ÊÛπ ¥‰ÌÛ ßÛ‰Â˛ ‚ ¥Ï’fl ßÏÔÂ¥ª. ßÏÔÂ¥fl ‰‡π Ó·Ë‰‚ÓÏ Í‡Ô-
ÎËÌ‡Ï Ï‡ÒÌËÈ ÔÓÎËÒÍ ˜ÓÌÓ„Ó Ú‡ ÁÓÎÓÚÓ„Ó. åÓÊÎË‚¥ÒÚ¸ ¥Ì-
¯Ëı ÍÓÎ¸Ó¥‚ ÌÂ ‚ËÍÎ˛˜ÂÌ‡ – Ò¥Â ÌÂ·Ó Ì‡‰ Å‡ÚÛËÌÓÏ,
˜Â‚ÓÌ‡ ÒÏÛ„‡ Ì‡ ÒÂÌ‡ÚÓÒ¸Í¥È ÚÓÁ¥ ÇÂÒÔ‡Ò¥‡Ì‡ – ‡ÎÂ ‚Ë-
ÁÌ‡˜‡˛Ú¸ ‚ÒÂ, ‰ÓÏ¥ÌÛ˛Ú¸ Û ‚Ò¸ÓÏÛ ˜ÓÌÂ Ú‡ ÁÓÎÓÚÂ.

üÍËÈ Á ˆËı ÍÓÎ¸Ó¥‚ ÔÓÁÌ‡˜‡π ÒÂÂ‰ ¥ÒÚËÌÌËı ÁÌ‡Í¥‚
Á‡‰Û – ‰ÓÒÚÓÚÛ ÌÂ‚¥‰ÓÏÓ.

çÂ‚‡ÊÍÓ ÒÚ‚ÓËÚË ·ÂÁÎ¥˜ ‚ËÁÌ‡˜ÂÌ¸ Á‡‰Ë. ÄÎÂ Á„‡‰‡-
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ÎË˜‡Ì. èÓÚÂ ÒÚÛÔ¥Ì¸ ÂÍÓÌÓÏ¥˜ÌÓ„Ó ÓÁ‚ËÚÍÛ, Ï‡ÚÂ-
¥‡Î¸ÌËÈ Ú‡ ÓÒ‚¥ÚÌ¥È ¥‚ÂÌ¸ Ì‡ÒÂÎÂÌÌfl ÚÛÚ ÎË¯‡ÎËÒfl
ÌËÊ˜ËÏË ‚¥‰ Á‡„‡Î¸ÌÓÛÍ‡ªÌÒ¸ÍËı ÔÓÍ‡ÁÌËÍ¥‚. ß Ò¸Ó-
„Ó‰Ì¥ É‡ÎË˜ËÌ‡, ÁÓÒÂÂ‰ÊÛ˛˜Ë ÔË·ÎËÁÌÓ 10% Ì‡-
ÒÂÎÂÌÌfl ìÍ‡ªÌË, ÔÓ‰ÛÍÛπ ÎË¯Â 5-6% Á‡„‡Î¸ÌÓÌ‡-
ˆ¥ÓÌ‡Î¸ÌÓ„Ó ÇÇè. ã¸‚¥‚, ÒÚÓÎËˆfl Â∂¥ÓÌÛ Á‡ Í¥Î¸Í¥Ò-
Ú˛ ÏÂ¯Í‡Ìˆ¥‚ ¥, ‚¥‰ÔÓ‚¥‰ÌÓ, Ò‚ÓªÏ ÂÍÓÌÓÏ¥˜ÌËÏ Ú‡
¥ÌÚÂÎÂÍÚÛ‡Î¸ÌËÏ ÔÓÚÂÌˆ¥‡ÎÓÏ ÔÓÒ¥‰‡π ‰Ë¯Â 7-ÏÂ Ï¥Ò-
ˆÂ ‚ Í‡ªÌ¥, ÚÓ‰¥ flÍ ÊÓ‰ÌÂ ¥Ì¯Â „‡ÎËˆ¸ÍÂ Ï¥ÒÚÓ ÌÂ
ÔÓÚ‡ÔÎflπ Ì‡‚¥Ú¸ ‰Ó ÔÂ¯Óª ‰‚‡‰ˆflÚÍË... éÚÊÂ, ‚
ÒÂÌÒ¥ ÂÍÓÌÓÏ¥ÍË – ÌÂ è’πÏÓÌÚ, ‡ ‡‰¯Â flÍ‡Ò¸ «ëË-
ˆËÎ¥fl». íÓÊ flÒÌ‡ ¥˜, ˘Ó Î¥‰ÂÒÚ‚Ó Ú‡ÍÓ„Ó Â∂¥ÓÌÛ
ÏÓ„ÎÓ ·ÛÚË Ú¥Î¸ÍË ÒËÚÛ‡ÚË‚ÌËÏ ¥ ÒÍÓÓÏËÌÛ˘ËÏ.

ìÚ¥Ï, Ì‡ˆ¥ÓÌ‡Î¸Ì¥ Î¥‰ÂË ÏÓÊÛÚ¸ ÁÏ¥Ì˛‚‡ÚËÒfl.
ëÔËflÚÎË‚¥ ‚ ̂ ¸ÓÏÛ ÔÎ‡Ì¥ ̄ ‡ÌÒË ‰Îfl É‡ÎË˜ËÌË ÒÚ‚Ó-
˛‚‡ÎË: ÔÓ-ÔÂ¯Â, ÍËÁÓ‚Ó-Â‚ÓÎ˛ˆ¥ÈÌ‡ ÒËÚÛ‡ˆ¥fl
‚ ‰ÂÊ‡‚¥; ÔÓ-‰Û„Â, ÛÌ¥Í‡Î¸ÌËÈ ‰Îfl ìÍ‡ªÌË ÍÓÏ-
ÔÎÂÍÒ ¥ÒÚÓËÍÓ-„ÂÓ„‡Ù¥˜ÌËı ÓÒÓ·ÎË‚ÓÒÚÂÈ (Ú‡‰Ë-
ˆ¥ÈÌ‡ Á‡ı¥‰Ì‡ Ó¥πÌÚ‡ˆ¥fl, ·‡„‡Ú¥ ÚÛËÒÚË˜ÌÓ-ÂÍÂ-
‡ˆ¥ÈÌ¥ ÂÒÛÒË, ÊË‚ËÈ ‰ÓÒ‚¥‰ „ÓÏ‡‰flÌÒ¸ÍÓª Ò‡ÏÓ-
Ó„‡Ì¥Á‡ˆ¥ª, ÔËÓ‰Ì‡ ÙÛÌÍˆ¥fl Ú‡ÌÒÔÓÚÌÓ„Ó ÍÓ-
Ë‰ÓÛ Ú‡ «Â‚ÓÔÂÈÒ¸ÍÓª ·‡ÏË» ìÍ‡ªÌË È ëçÑ) ¥,
ÁÂ¯ÚÓ˛, ∂ÛÌÚÓ‚ÌÂ ÔÓÎ¥ÚË˜ÌÂ È ÔÂÒÓÌ‡Î¸ÌÂ ÓÌÓ‚-

ÎÂÌÌfl Ì‡ ÔÓ˜. 90-ı . ‚Î‡‰ÌËı ÒÚÛÍÚÛ, ˘Ó ÌÂ
Ï‡ÎÓ ‡Ì‡ÎÓ„¥È Û Â¯Ú¥ Â∂¥ÓÌ¥‚. ÖÙÂÍÚË‚Ì‡ Â‡Î¥-
Á‡ˆ¥fl ˆËı ¯‡ÌÒ¥‚ ÏÓ„Î‡ ÔËÁ‚ÂÒÚË ‰Ó ÚÓ„Ó, ˘Ó ìÍ-
‡ªÌ‡ ‚‚¥È¯Î‡ · Û XXI ÒÚ. Ô¥‰ ÔÓ‚Ó‰ÓÏ É‡ÎË˜ËÌË, flÍ
«Â‚ÓÔÂÈÒ¸ÍÓ„Ó ÎÓÍÓÏÓÚË‚‡» ÏÓÎÓ‰Óª ‰ÂÊ‡‚Ë.

ôÓ Ê ˆ¸ÓÏÛ Á‡‚‡‰ËÎÓ? â ˘Ó ÌËÌ¥ ÁÏÛ¯Ûπ Ì‡Ò
ÒÚ‡‚ËÚËÒfl ‰Ó «„‡ÎËˆ¸ÍÓ„Ó ÔÓÂÍÚÛ» ·ÂÁ ‚ÂÎËÍÓ„Ó
ÂÌÚÛÁ¥‡ÁÏÛ?

êÓÁÏ¥ÍÓ‚Û‚‡ÌÌfl ÔÓ ÔËÓ‰ÌÛ «Â‚ÓÔÂÈÒ¸Í¥ÒÚ¸»
ÛÍ‡ªÌˆ¥‚ (Ì‡ ‚¥‰Ï¥ÌÛ ‚¥‰ ÓÒ¥flÌ) π Ó‰Ì¥π˛ Á Á‡Ò‡‰
Ì‡ˆ¥ÓÌ‡Î¸ÌÓ-‰ÂÏÓÍ‡ÚË˜ÌÓª ¥‰ÂÓÎÓ„¥ª. ÖÎÂÍˆ¥ÈÌ¥ ÔÓ-
Í‡ÁÌËÍË È ÒÓˆ¥ÓÎÓ„¥˜Ì¥ ÓÔËÚÛ‚‡ÌÌfl ¥ÒÚÓÚÌÓ Ô¥‰‚‡-
ÊÛ˛Ú¸ ˆ¥ Ï¥ÍÛ‚‡ÌÌfl, Ó‰Ì‡Í Ì‡ «ÒÛı¥ ˆËÙË» ÏÓÊÌ‡
¥ÌÍÓÎË È Á‡ÔÎ˛˘ËÚË Ó˜¥. í‡ flÍ Á‡ÔÎ˛˘Ë¯ Ó˜¥ Ì‡
¥Ì¯Â – Ì‡¯¥ ÓÁ·ËÚ¥ ‰ÓÓ„Ë, Á‡ÔÎ¸Ó‚‡Ì¥ Ô¥‰’ªÁ‰Ë,
ÔÓÚÓ˘ÂÌ¥ Î¥ıÚ‡¥, ÒÏÂ‰˛˜¥ ‚‡„ÓÌË, ÌÂÓı‡ÈÌ¥ Ó-
·Ó˜¥ Ï¥Òˆfl?.. ñÂÈ ‚Ó¥ÒÚËÌÛ ‚ÒÂÌ‡Ó‰ÌËÈ «ÂÙÂÂÌ-
‰ÛÏ» ¥Á Ú‡ÍÓ˛ Ó‰ÌÓÒÚ‡ÈÌ¥ÒÚ˛ Á‡Ò‚¥‰˜Ûπ ÌÂ·‡Ê‡ÌÌfl
ÛÍ‡ªÌˆ¥‚ ÒÚ‡‚‡ÚË Â‚ÓÔÂÈˆflÏË, ˘Ó Ì‡ Ì¸Ó„Ó, ªÈ-
ÅÓ„Û, ‰‡‚ÌÓ ÔÓ‡ Á‚‡ÊËÚË ÔÓÎ¥ÚËÍ‡Ï ¥ ÒÓˆ¥ÓÎÓ„‡Ï,

á‡ ˜‡Ò¥‚ ÌÂÒ‚Ó·Ó‰Ë ÌÂ˜ËÒÎÂÌÌ¥ Ô‡Ú¥ÓÚË Ò‚flÚÓ
‚¥ËÎË, ˘Ó ÔÓÁ·‡‚ÎÂÌËÈ ÚÓÚ‡Î¥Ú‡ÌÓ-ÏÓÒÍÓ‚Ò¸ÍÓ„Ó
flÏ‡ ÛÍ‡ªÌÒ¸ÍËÈ Ì‡Ó‰ Ó‰‡ÁÛ Ê ÔÓ˜ÌÂ ÔÓ·Ë‚‡ÚË

πÏÓ „ÂÏÂÌÂ‚ÚË˜ÌËÈ6 Ô‡‡‰ÓÍÒ É‡ÌÒ‡ ¢‡‰‡ÏÂ‡: ÍÓÎË ÏË
‚ËÏÓ‚ÎflπÏÓ ÒÎÓ‚Ó, ÚÓ ÌÂ ‰Ó¯ÛÍÛπÏÓÒfl ÈÓ„Ó ÚÓ˜ÌÓ„Ó ÁÏ¥Ò-
ÚÛ – ÏË «‚ÒÂÂ‰ËÌ¥» ÒÎÓ‚‡. üÍ˘Ó Ê ÔÓÒÚ¥ÈÌÓ ¯ÛÍ‡ÚË ¥‰Â-
‡Î¸ÌÓª ‚¥‰ÔÓ‚¥‰ÌÓÒÚË ÒÎÓ‚‡ ÁÏ¥ÒÚÓ‚¥, ·ÛÚË «ÁÁÓ‚Ì¥» ÒÎÓ‚‡,
ÚÓ ÏËÒÎÂÌÌfl ÔÂÂÚ‚ÓËÚ¸Òfl Û ÔÓ¯ÛÍ ÏÂÊÓ‚Ó ÚÓ˜ÌÓ„Ó ÚÂ-
Ï¥ÌÛ, ¥ ÏÓ‚‡ flÍ ÔÓˆÂÒ ˘ÂÁÌÂ.

çÂ ‚ËÍÎ˛˜ÂÌÓ, ˘Ó Á‡‰ÌËÍ Á‡‚¯Â ÔÂÂ·Û‚‡π «‚ÒÂÂ-
‰ËÌ¥» ÒÎÓ‚‡ áêÄÑÄ. ìfl‚ËÏÓ ÒÓ·¥ ÄÁÂÙ‡, flÍËÈ ÔÓ˜‡‚ ̄ ÛÍ‡-
ÚË ¥‰Â‡Î¸ÌËÈ ÚÂÏ¥Ì ‰Îfl ÓÁÌ‡˜ÂÌÌfl Ò‚Óπª ‰¥flÎ¸ÌÓÒÚË – Ï‡-
ÚÂ¥‡Î¥ÁÛ˛˜Ë Ò‡ÏÓÓÁÛÏ¥ÌÌfl, ‚¥Ì ÔÂÂÒÚ‡‚ ·Ë ·ÛÚË ÔÓÎ¥ÚË-
ÍÓÏ Á‡ ·‡ÍÓÏ ˜‡ÒÛ. åÓÊÎË‚Ó, ÄÁÂÙ ‚Á‡„‡Î¥ ÌÂ ‰ÛÏ‡‚ ÔÓ
ÁÏ¥ÒÚ ÒÎÓ‚‡ áêÄÑÄ, ÏÓÊÎË‚Ó Ú‡ÍÓÊ, ˘Ó ‚¥Ì Ûfl‚Îfl‚ ÒÓ·¥
Á‡‰Û „‡Î‡ÍÚË˜ÌÓ˛ „ÓÎÍÓ˛, ̆ Ó ÌÂ˛ í‚ÓÂˆ¸ Á¯Ë‚‡π ÌÂÒÛ-
Ï¥ÒÌ¥ Ù‡„ÏÂÌÚË ëÛ˘Ó„Ó: Ò‚¥ÚÎÓ ¥ ÚÂÏfl‚Û, Ê‡Ì‰‡ÏÂ¥˛
Ú‡ ÂÒÂ¥‚Ò¸ÍËÈ ñä, ̃ ÓÌÂ ¥ ÁÓÎÓÚÂ. á¯ËÚÂ Á ÚÂÏfl‚Ó˛ Ò‚¥Ú-
ÎÓ ÛÚ‚Ó˛π ‡ÌÓÍ á‡‡ÚÛÒÚË – Ò¥ËÈ Ú‡ ‚ÓÎÓ„ËÈ, Á¯ËÚËÈ
Á ÔÓ‚¥‰ÌËÍÓÏ ÂÒÂ¥‚Ò¸ÍÓ„Ó ñä Ê‡Ì‰‡Ï ÛÚ‚Ó˛π ÄÁÂÙ‡,
Á¯ËÚÂ Á ÁÓÎÓÚËÏ ˜ÓÌÂ – ßÏÔÂ¥˛. í‡Í Á‡‰‡ ÛÒÍÎ‡‰Ì˛π
ÔÓÒÚ¥ Â˜¥. ìÒflÍÂ ÛÒÍÎ‡‰ÌÂÌÌfl, – ÒÚ‚Â‰ÊÛ˛Ú¸ Ï‡ÚÂ-
¥‡Î¥ÒÚË, – ‰Ó¥‚Ì˛π ÔÓ„ÂÒÛ...

ç‡ÈÔÂ¯Ó˛ Á‡‰Ó˛ ıËÒÚËflÌÒ¸ÍËÈ Ò‚¥Ú ‚‚‡Ê‡π ÔÓ-
‚ÒÚ‡ÌÌfl ã˛ˆËÙÂ‡ ÔÓÚË í‚Óˆfl-ë‡‚‡ÓÚ‡, ‚¥‰ÎÛÌÌfl flÍÓ-

„Ó ÔÛÎ¸ÒÛπ ÍË‚‡‚Ó-˜Â‚ÓÌËÏË ÒÔ‡Î‡ı‡ÏË Û 14-¥È „Î‡‚¥ ·¥·-
Î¥ÈÌÓª äÌË„Ë ÔÓÓÍ‡ ßÒ‡Èª. ÑÂıÚÓ ÒÚ‚Â‰ÊÛπ, ˘Ó Ò‡ÏÂ ˆfl
Í‡Ú‡ÒÚÓÙ‡ ÔË‚ÂÎ‡ ‰Ó ÓÁÍÎ‡‰Û èÂ‚¥ÒÌÓª ∏‰ÌÓÒÚË Ì‡
Ï‡ÚÂ¥˛ Ú‡ ‰Ûı. í‡ÍËÏ ˜ËÌÓÏ, Ì‡¯ ÇÒÂÒ‚¥Ú ÔÓÒÚ‡‚ Á „¥ı‡
Á‡‰Ë, ‡ Ô‡·‡Ú¸ÍË ã˛‰ÒÚ‚‡ Ä‰‡Ï Ú‡ ∏‚‡, Ì‡Ó‰ÊÛ˛˜Ë
ä‡ªÌ‡, ‚ ‰Â˜ÓÏÛ ÁÏ‡‚ÔÛ‚‡ÎË Ô‡‰‡‚Ì˛ Ú‡„Â‰¥˛.

éÒÚ‡ÌÌ¸Ó˛ áêÄÑéû π ‚ËÔ‡‚‰‡ÌÌfl ÔÓÓÊÌÂ˜¥. ç¥ˆ-
¯Â Á‡Û‚‡ÊË‚: «ÜÓ‚ÚËÏ ‡·Ó ˜ÓÌËÏ Ì‡ÁË‚‡˛Ú¸ ÔÓÔÓ-
‚¥‰ÌËÍ‡ ÒÏÂÚ¥...». Ç¥Ì ÚflÏË‚ Û ÍÓÎ¸Ó‡ı. á Ô‡ÚÂÛ Á‡ÔË-
ÚÛ˛Ú¸: ˜ÓÏÛ ÌÂ Á„‡‰‡ÌÓ ÔÓ ßÛ‰Û?

Ä Ì‡˘Ó?

ëîÖêÄ íêÖíü: ßçäãûá
ÅÓÊÂ‚¥Î¸ÌËÈ ‰‡ÌÚËÒÚ Ûfl‚Îflπ ÔÂÍÎÓ Ñ‡ÌÚÂ ‰¥ÍÓ˛ ‚ ÁÛ·¥

ÅÓ„‡: ÔËÓ‰‡ ‚Ò¥ı ÓÚ‚Ó¥‚ – ‰ÂÏÓÌ¥˜Ì‡. Ç É‡ÎË˜ËÌ¥ ‚¥‰‰‡‚-
Ì‡ ‚ËÁÌ‡ÌÓ, ˘Ó ‰¥fl‚‡ ÏÓÌÂÚ‡ ÏÓÊÂ ·ÛÚË ßÌÍÎ˛ÁÓÏ – ÌÂÁ-
ÌË˘ÂÌÌËÏ „Ó¯Ó‚ËÏ ÁÌ‡ÍÓÏ, ˘Ó Á‡‚¯Â ÔÓ‚ÂÚ‡πÚ¸Òfl ‰Ó
Ò‚Ó„Ó ‚Î‡ÒÌËÍ‡. ßÌÓ‰¥ Á ÔË·ÛÚÍÓÏ.

ßÒÚÓ¥fl ßÌÍÎ˛Á¥‚ ÔÓ˜‡Î‡Ò¸ 5 Í‚¥ÚÌfl 28 ÓÍÛ, ÍÓÎË ïËÒ-
ÚÓÒ ÓÁ¥„Ì‡‚ Ï¥ÌflÈÎ Á „‡ÎÂÂÈ ∏ÛÒ‡ÎËÏÒ¸ÍÓ„Ó ï‡ÏÛ. êÓÁ-
ÒËÔ‡ÌËÈ ëËÌÓÏ ÅÓÊËÏ ‰¥·’flÁÓÍ ÔÓÔ‡‚ Ô¥‰ ‚Î‡‰Û éÚˆfl
åÓÓÍÛ. å¥ÒÚËÍË ÒÚ‚Â‰ÊÛ˛Ú¸, ˘Ó ÚËı ÏÓÌÂÚ ·ÛÎÓ 666.

ВОЛОДИМИР
ЄШКІЛЕВ
КНЯЗЬ ЖАХУ
СПРОБА ВІЛЬНОЇ
ЕКЗЕГЕЗИ



260

h t t p : / / w w w . j i - m a g a z i n e . l v i v . u a  h t t p : / / w w w . j i - m a g a z i n e . l v i v . u a

Ò‚¥ÚÓ‚¥ ÂÍÓ‰Ë ÔÓ‰ÛÍÚË‚ÌÓÒÚË, ÍÛÎ¸ÚÛÌÓÒÚË, ‰ÓÒ-
Ú‡ÚÍÛ. ëÛ˜‡ÒÌ¥ ÂÙÓÏ‡ÚÓË, ÒıÓÊÂ, Ó˜¥ÍÛ˛Ú¸
ÔÓ‰¥·ÌÓ„Ó ÂÙÂÍÚÛ ‚¥‰ flÍËıÓÒ¸ Á‡ÍÓÌÓ‰‡‚˜Ëı ‡ÍÚ¥‚
Ú‡ ÔÓÎ¥ÚË˜ÌËı ÍÓÏ·¥Ì‡ˆ¥È. å¥Ê ÚËÏ Á‡ÍÓÌ ¥ÒÚÓ¥ª π
ÌÂ‚·Î‡„‡ÌÌËÏ: ÛÒÔ¥¯ÌËÏ ·Û‚‡π Á‚¥Î¸ÌÂÌÌfl ÎË¯Â ÚËı
Ì‡Ó‰¥‚, flÍ¥ ̆ Â ‚ Ô¥‰’flÂÏÌÓÏÛ ÒÚ‡Ì¥ ÁÌ‡ıÓ‰ËÎË ÒÔÓ-
ÒÓ·Ë ‚Ëfl‚Û Ò‚Ó„Ó Ô‡„ÌÂÌÌfl ÊËÚË Í‡˘Â È ˆË‚¥Î¥-
ÁÓ‚‡Ì¥¯Â. ìÍ‡ªÌˆ¥ Ê ÌÂ ÁÌ‡ıÓ‰ËÎË – Ì‡ ‚¥‰Ï¥ÌÛ,
ÒÍ‡Ê¥ÏÓ, ‚¥‰ ÔË·‡ÎÚ¥‚. ß Ú‡Í Ò‡ÏÓ ‚ÒÂÂ‰ËÌ¥ ìÍ‡-
ªÌË ÌÂ ‰ÂÏÓÌÒÚÛπ „ÎË·¯Ëı Â‚ÓÔÂÈÒ¸ÍËı ÛÒÚÂÏ-
Î¥Ì¸ É‡ÎË˜ËÌ‡. ïÓ˜‡ Ì‡ ‚Ë·Ó‡ı ªª ÏÂ¯Í‡Ìˆ¥ „ÓÎÓ-
ÒÛ˛Ú¸ Á‡ ‰ÂÏÓÍ‡Ú¥‚ Á Â‚ÓÔÂÈÒ¸ÍËÏË „‡ÒÎ‡ÏË, «Â-
ÙÂÂÌ‰ÛÏ ‰Ó¥„ Ú‡ Ô¥‰’ªÁ‰¥‚» ‰‡π ÚÛÚ ÚÓ˜Ì¥Ò¥Ì¸ÍÓ Ú‡Í¥
Ê ÂÁÛÎ¸Ú‡ÚË, flÍ ¥ ‰Â-ÌÂ·Û‰¸ Ì‡ èÓÎÚ‡‚˘ËÌ¥ ˜Ë ‚
äËÏÛ. ß ˆÂ ÒÚÓÍ‡Ú ¥ÒÚÓÚÌ¥¯Â, Ì¥Ê ‚ËÒÎ¥‰ ÂÎÂÍˆ¥È-
ÌËı ÔÂÂ„ÓÌ¥‚.

ìÚ¥Ï, Ì‡‡Á¥ ÓÁÓ·ÌËÍË «„‡ÎËˆ¸ÍÓ„Ó ÔÓÂÍÚÛ»
ÒÓˆ¥‡Î¸ÌÓ-ÂÍÓÌÓÏ¥˜ÌËÏË ‡∂ÛÏÂÌÚ‡ÏË Ï‡ÈÊÂ ÌÂ
ÓÔÂÛ˛Ú¸, ªıÌ¥ ¥ÌÚÂÂÒË ÁÓÒÂÂ‰ÊÂÌ¥ ÔÂÂ‚‡ÊÌÓ ‚
ˆ‡ËÌ¥ ‰ÛıÓ‚ÌÓÒÚË, ÏÓ‚Ë, ÏÂÌÚ‡Î¸ÌÓÒÚË, ÍÛÎ¸ÚÛË.
ë‡ÏÂ ˆËÏ ‚Ëfl‚‡Ï „‡ÎËˆ¸ÍÓª Ò‡ÏÓ·ÛÚÌÓÒÚË Á‡„Ó-
ÊÛπ ÌÂÁ‚ÓÓÚÌ‡ Ì¥‚ÂÎflˆ¥fl, ÓÁ˜ËÌÂÌÌfl ‚ «Â‚‡Á¥È-
Ò¸Í¥È» ÁÓÒ¥È˘ÂÌ¥È ÒÚËı¥ª.

ÄÎÂ ‰Â ÏÓÊÎË‚¥ÒÚ¸ ÂÙÂÍÚË‚ÌÓ„Ó Á‡ıËÒÚÛ ‚¥‰ Ú‡-
ÍÓª ÌÂ·ÂÁÔÂÍË?

Ä‰ÊÂ ‡‚ÚÓÌÓÏÌËÈ Ûfl‰, ‰ÂÊ‡‚ÌËÈ ÍÓ‰ÓÌ ˜Ë
Ì‡‚¥Ú¸ ÂÔÂÒË‚Ì¥ Á‡ıÓ‰Ë Ï‡ÎÓ ˜Ó„Ó ‚‡Ú¥ ÔÓÚË
ÒÛÔÛÚÌËÍÓ‚Ó„Ó Á‚’flÁÍÛ, ÚÂÎÂÍÓÏÛÌ¥Í‡ˆ¥È, ßÌÚÂÌÂÚÛ.
í‡ È, ÁÂ¯ÚÓ˛, flÍÛ ̃ ‡ÒÚËÌÛ Ò‚Óπª Ò‚Ó·Ó‰Ë „ÓÚÓ‚¥ ÏË
‚¥‰‰‡ÚË ‚Î‡‰¥ Á‡ ÔËÏ‡ÌËÈ «Á‡ıËÒÚ» Ì‡¯Óª Ò‡ÏÓ·ÛÚ-
ÌÓÒÚË?

ç‡ˆ¥ÓÌ‡Î¸ÌÂ ‚¥‰Ó‰ÊÂÌÌfl Ï‡π Ò‚Óª Á‡ÍÓÌÓÏ¥-
ÌÓÒÚ¥, flÍ¥ „Ó‰¥ «Ó·¥ÈÚË». í‡Í, ÔËÏ¥ÓÏ, ‚ÓÌÓ π ÌÂ-
ÏÓÊÎË‚ËÏ ·ÂÁ ÒÓˆ¥‡Î¸ÌÓ-ÂÍÓÌÓÏ¥˜ÌÓ„Ó ÔÓÒÚÛÔÛ.
íÓÏÛ, ‰ÓÔÓÍË É‡ÎË˜ËÌ‡ ÎË¯‡ÚËÏÂÚ¸Òfl ÂÍÓÌÓÏ¥˜ÌËÏ
‡ÛÚÒ‡È‰ÂÓÏ ìÍ‡ªÌË Ú‡ ñÂÌÚ‡Î¸ÌÓ-ëı¥‰ÌÓª Ö‚Ó-
ÔË, ªª Ì‡ˆ¥ÓÌ‡Î¸Ì‡ Ò‡ÏÓ·ÛÚÌ¥ÒÚ¸, ÒÚ‡ÚË˜Ì‡ È ÌÂÔÓ-
‰ÛÍÚË‚Ì‡, ·Û‰Â ÔÓÔÓˆ¥ÈÌÓ˛ π‰ËÌÓ ÒÚÛÔÂÌÂ‚¥ ‚¥‰-
ÒÚ‡ÎÓÒÚË... ßÌ¯ËÈ Á‡ÍÓÌ ‰ÓÔÛÒÍ‡π ÔÂÂ·¥„ ÔÓˆÂÒÛ
‚¥‰Ó‰ÊÂÌÌfl ÎË¯Â ‚ „ÓÏ‡‰flÌÒ¸ÍÓÏÛ ÒÛÒÔ¥Î¸ÒÚ‚¥ –
ÛÊÂ ÒÙÓÏÓ‚‡ÌÓÏÛ ‡·Ó, ÔËÌ‡ÈÏÌ¥, Ú‡ÍÓÏÛ, ˘Ó
Ô‡„ÌÂ ÌËÏ ÒÚ‡ÚË. ç‡ Ê‡Î¸, ̂ ÂÈ Á‡ÍÓÌ ÚÂÊ ‰¥π ÌÂ Ì‡
Ì‡¯Û ÍÓËÒÚ¸.

ç‡ ëçÑ¥‚Ò¸ÍÓÏÛ ÔÓÒÚÓ¥ È ÔÓ˜‡ÒÚË Á‡ ÈÓ„Ó
ÏÂÊ‡ÏË ÛÚ‚Â‰Ë‚Òfl ¥Ï¥‰Ê „‡ÎË˜‡ÌËÌ‡ flÍ Á‡ÚflÚÓ„Ó
Ì‡ˆ¥ÓÌ‡Î¥ÒÚ‡. Ñ¥ÈÒÌÓ, Ì‡¯¥ Í‡flÌË Á‡‚Ê‰Ë „ÓÎÓÒÛ-

ВОЛОДИМИР
ВІТКОВСЬКИЙ

ДО
ПРОБЛЕМАТИКИ

«ГАЛИЦЬКОГО
ПРОЕКТУ»

ì ÔÂ¯ÓÏÛ ÚÓÏ¥ «áÌ‡‰Ó· ‰Ó „‡ÎËˆ¸ÍÓ-ÛÒ¸ÍÓª ‰ÂÏÓ-
ÌÓÎ¸Ó„¥ª», ˘Ó ·Û‚ ‚Ë‰‡ÌËÈ ÂÚÌÓ„‡Ù¥˜ÌÓ˛ ÍÓÏ¥Ò¥π˛ çíò
Û ã¸‚Ó‚¥ 1904 ÓÍÛ, ßÌÍÎ˛Á‡Ï ÔËÒ‚fl˜ÂÌËÈ ˆ¥ÎËÈ ÓÁ‰¥Î
(ÒÚÓ. 254-264). Ç ÓÔÓ‚¥‰ˆ¥ ‹380 ÏÂ¯Í‡ÌÂˆ¸ ÑÓ„Ó·Ë˜‡
äÛ˜ËÌ‰ËÍ ÓÁÔÓ‚¥‚ ÂÚÌÓ„‡ÙÛ ãÂ‚ËÌÒ¸ÍÓÏÛ ÔÓ ¥ÒÌÛ‚‡Ì-
Ìfl Û ã¸‚Ó‚¥ Ò‡Ú‡ÌËÌÒ¸ÍÓ„Ó ÍÎÛ·Û ßÌÍÎ˛ÁÌËÍ¥‚, ‰Â ·‡Ê‡˛˜¥
ÏÓ„ÎË ‰¥ÒÚ‡ÚË ̃ ‡Ó‰¥ÈÌÛ ÏÓÌÂÚÛ. ñÂ ÔÓ‚¥‰ÓÏÎÂÌÌfl Ô¥‰Ú‚Â-
‰ÊÛπ ÔË‚‡ÚÌÛ ¥ÌÙÓÏ‡ˆ¥˛ ÂÍÒÚ‡ÒÂÌÒ‡ ÇÓÎÓ‰ËÏË‡ ÉË-
„ÓÂÌÍ‡ ÔÓ ÚÂ, ˘Ó ã¸‚¥‚ ·Û‚ Á‡ıÓÔÎÂÌËÈ „‚‡‰¥π˛ ã˛ˆË-
ÙÂ‡ 10 ÊÓ‚ÚÌfl 1853 ÓÍÛ. èÂÂÓ‰ÊÂÌÌfl ‡ÒÚ‡Î¸ÌÓ„Ó7

ÔÓÒÚÓÛ Ì‡È·¥Î¸¯Ó„Ó Ï¥ÒÚ‡ É‡ÎË˜ËÌË ÒÚ‡ÎÓÒfl Ô¥ÒÎfl ‚Â-
ÎËÍÓ„Ó Á¥ÚÍÌÂÌÌfl ‚ ‰ÛıÓ‚ÌËı ÒÙÂ‡ı ÒËÎ ë‚¥ÚÎ‡ Ú‡ åÓÓÍÛ.
é‚ÓÎÓ‰¥ÚË ‡ÒÚ‡ÎÓÏ ã¸‚Ó‚‡ Û ‰ÂÏÓÌ¥˜ÌËı ÒËÎ ¥ Ò‡Ú‡ÌËÒ-
Ú¥‚ ÒÔÓ˜‡ÚÍÛ ÌÂ ÒÚ‡ÎÓ ÔÓÚÛ„Ë. ÄÎÂ Ì‡ÔËÍ¥Ìˆ¥ ‚ÂÂÒÌfl 1858
ÓÍÛ Á ¥ÌÙÂÌ‡Î¸ÌÓª ·ÂÁÓ‰Ì¥, flÍÛ Ñ‡ÌËªÎ ÄÌ‰ππ‚ ‚ËÁÌ‡-
˜‡π flÍ É‡¯¯‡‚Û, ·Û‚ Ô¥‰ÌflÚËÈ ÏÓ„ÛÚÌ¥È ‰ÂÏÓÌ, ̃ ËÒÎÓ flÍÓ„Ó
– 76. á ÈÓ„Ó ‰ÓÔÓÏÓ„Ó˛ ÒËÎË åÓÓÍÛ Á‡ıÓÔËÎË ‡ÒÚ‡Î¸-
ÌËÈ Á„ÛÒÚÓÍ ‚ Ó‰ÌÓÏÛ Á Î¥ıÚ‡¥‚ ÔÓ·ÎËÁÛ ÏÓÌ‡ÒÚËfl ÛÒÛÎ¥-
ÌÓÍ. éÚËÏ‡‚¯Ë ˆÂÈ ÔÎ‡ˆ‰‡Ï, Ò‡Ú‡ÌËÌÒ¸ÍÂ ‚¥ÈÒ¸ÍÓ Ï‡-
ÚÂ¥‡Î¥ÁÛ‚‡ÎÓ ˜ÓÚËÌ‡‰ˆflÚ¸ ‰ÂÏÓÌ¥‚ ÌËÊ˜Ó„Ó ‡Ì„Û ‚ ßÌ-
ÍÎ˛ÁË Ú‡ ‰‚Óı ÚÂÏÌËı ‰Ûı¥‚ Ê¥ÌÓ˜Óª ÒÚ‡Ú¥ – ‚ ̃ ÂÌËˆ¸-ÎÂÒ-
·¥flÌÓÍ. í‡Í ̃ ÓÚËÌ‡‰ˆflÚ¸ ̃ ÓÚfl˜Ëı ÍÂÈˆ‡¥‚ ÔÓ˜‡ÎË Ò‚Óπ

Ï¥‰ÌÂ ÊËÚÚfl ‚ É‡ÎË˜ËÌ¥. äÂÛ‚‡‚ ÌËÏË ÏÓ„ÛÚÌ¥È ‰Ûı, ˘Ó
‚Ú¥ÎË‚Òfl ‚ ÓÔÛıÛ Ì‡ ‰Ó„Ó·Ëˆ¸ÍÓÏÛ ·ÓÎÓÚ¥.

äÎ‡ÒË˜Ì‡ ¥ÒÚÓ¥fl ßÌÍÎ˛ÁÛ Ú‡Í‡: ˜ÓÎÓ‚¥Í ÁÌ‡ıÓ‰ËÚ¸ Ì‡
‰ÓÓÁ¥ ÍÂÈˆ‡, ÍÛÔÛπ ˘ÓÒ¸ Ì‡ Ì¸Ó„Ó, ÔÓÚ¥Ï ÁÌÓ‚Û ÁÌ‡ıÓ-
‰ËÚ¸ ÏÓÌÂÚÛ ‚ ÍË¯ÂÌ¥ ¥ Ú‡Í ‰Ó ÔÓ‚ÌÓ„Ó Á·‡„‡˜ÂÌÌfl. äÂÈ-
ˆ‡ ¥ÌÓ‰¥ Ú¥Í‡π ‚¥‰ „ÓÒÔÓ‰‡fl, Ô¥ÒÎfl ÈÓ„Ó ‚ÚÂ˜¥ ·‡„‡ÚÒÚ‚Ó
ÔÓÔ‡‰‡π ‡ÁÓÏ Á ‰Û¯Â˛ ßÌÍÎ˛ÁÌËÍ‡.

å¥ÒÚËÍË ‰ÓÒÎ¥‰ÊÛ‚‡ÎË ‰ÂflÍ¥ ßÌÍÎ˛ÁË. í‡Í, Û 1908 Óˆ¥
‰ÓÍÚÓ í‡‰ÂÛ¯ äÓÎÓÍ‡ Á¥ ã¸‚Ó‚‡ ‚ËÁÌ‡˜Ë‚ ßÌÍÎ˛Á Û ‰‚Ó-
ÍÂÈˆ‡Ó‚ËÍÛ, ‚¥‰Í‡·Ó‚‡ÌÓÏÛ Û Ç¥‰Ì¥ 1894 ÓÍÛ. åÓÌÂÚ‡
ÒÚË·‡Î‡ ÔÓ Ï‡ÏÛÓ‚¥È ‰Ó¯ˆ¥ ‚ Í‡Ò¥ ·‡ÌÍÛ ÉÂÒÒ¥Ì¯Ú‡ÈÎÂ-
¥‚ – ‚¥Ì‡ ÓÁÌ‡Í‡ ßÌÍÎ˛ÁÛ, ˘Ó ÌÂ ÔÂÂÌÓÒËÚ¸ ‚¥‰¯Î¥ÙÓ‚‡-
ÌÓ„Ó Ï‡ÏÛÛ.

ÑÓÍÚÓ äÓÎÓÍ‡ ÔÓÏ¥ÒÚË‚ ßÌÍÎ˛Á Û ÒÍÎflÌÛ ÒÍËÌ˛ ¥ Ô¥‰-
‰‡‚ ÈÓ„Ó ·¥Î¥È Ï‡„¥ª Á‡ ÒËÒÚÂÏÓ˛ ‡·ËÌ‡ ëÛÎÂÍ‡. ÇËfl‚Ë-
ÎÓÒ¸, ˘Ó Ò‡Ú‡ÌËÌÒ¸ÍÂ ÒÛ˘Â ßÌÍÎ˛Á‡ ·ÛÎÓ ÒÍÓÌˆÂÌÚÓ‚‡ÌÂ
Û ÍÓÓÌ¥ ‡‚ÒÚ¥ÈÒ¸ÍÓ„Ó ÓÎ‡ Ì‡ ‡‚ÂÒ¥ ÏÓÌÂÚË. ÑÂÏÓÌ¥‚ ‚
ßÌÍÎ˛Á¥ ÏÂ¯Í‡ÎÓ ÚË. ç‡ÁË‚‡ÎËÒ¸ ‚ÓÌË Ä··¥Î¸, ëËÏÂ Ú‡
ïÓ‰ÊÂÈ‰Ê‡‰Ê. ëËÏÂ ·Û‚ Ì‡ÈÏÂÁÂÌÌ¥¯ËÏ Á Ú¸Óı – Á‡-
‰Ó‚„Ó ‰Ó ‚ÚÓ„ÌÂÌÌfl ‰ÂÏÓÌ¥‚ ‚ ‡ÒÚ‡Î ã¸‚Ó‚‡ ‚¥Ì ÏÂ¯Í‡‚
Û ÒÚ‡ÚÂ‚Ëı Ó„‡Ì‡ı óËÌ„¥Òı‡Ì‡.

16 ̃ Â‚Ìfl 1909 ÓÍÛ ‰ÓÍÚÓ äÓÎÓÍ‡ ‚ÏÂ Û Ò‚ÓπÏÛ Î¥Ê-
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˛Ú¸ Á‡ «Ì‡ˆ¥ÓÌ‡Î¸ÌÛ» ‚Î‡‰Û, Î˛·ÎflÚ¸ ÔÓÏ¥ÚËÌ„Û‚‡ÚË
Û ‚Ë¯Ë‚‡ÌÍ‡ı, ·‡ Ì‡‚¥Ú¸, ˜Ó„Ó „¥ı‡ Ú‡ªÚË, Á¥‰Í‡
ÔÓÔËÒÛ˛Ú¸ Ì‡ Ô‡Í‡Ì‡ı «ëÏÂÚ¸ ÏÓÒÍ‡ÎflÏ!..» é‰-
Ì‡Í flÍËÈ-ÌÂ·Û‰¸ ‡ˆ¥ÓÌ‡Î¸ÌÓ ÏËÒÎfl˜ËÈ Â‚ÓÔÂπˆ¸
ÌÂ‡·ËflÍ Á‰Ë‚ÛπÚ¸Òfl, ‰¥ÁÌ‡‚¯ËÒ¸, ̆ Ó ‚ ̂ ¥È «Ì‡ˆ¥ÓÌ‡-
Î¥ÒÚË˜Ì¥È» É‡ÎË˜ËÌ¥ ÏÓÊÌ‡ ÒÔÓÍ¥ÈÌÓ ÔÓÊËÚË ‰ÂÒflÚ-
ÍË ÓÍ¥‚, ÛÒÔ¥¯ÌÓ Á‡ÈÏ‡ÚËÒfl ·¥ÁÌÂÒÓÏ, ÒÔÓÚÓÏ,
Ó·ËÚË Í‡’πÛ ‚ ÒËÎÓ‚Ëı ‚¥‰ÓÏÒÚ‚‡ı ¥ Ú.Ô., ÌÂ ‚Ë‚-
˜Ë‚¯Ë È ‰ÂÒflÚÍ‡ ÛÍ‡ªÌÒ¸ÍËı ÒÎ¥‚. ôÓ «Ì‡ÈÍÛÚ¥¯¥
Ì‡ˆ¥ÓÌ‡Î¥ÒÚË» ÎÂ„ÍÓ Á¥Í‡˛Ú¸Òfl Ò‚Óªı «ÔÂÂÍÓÌ‡Ì¸»
Á‡‡‰Ë „Ó¯ÂÈ ˜Ë ÔÓÒ‡‰, ‡ ÔÓÒÔÓÎËÚ¥ „‡ÎË˜‡ÌË Û
ÓÁÏÓ‚‡ı ·ÂÁ ÓÔÓÛ ÔÂÂıÓ‰flÚ¸ Ì‡ ÓÒ¥ÈÒ¸ÍÛ. ôÓ
«ÓÁÒÎ‡·Îfl˛Ú¸Òfl» ‚ÓÌË ‚ËÍÎ˛˜ÌÓ Á ÓÒ¥ÈÒ¸ÍÓ˛
ÔÓÔÒÓ˛, ‚¥‰‰‡˛Ú¸ ÔÂÂ‚‡„Û ÓÒ¥ÈÒ¸ÍÓÏÓ‚ÌËÏ áåß
(˜‡ÒÚÓ ÌÂ Î¥Ô¯Ó„Ó ∂‡ÚÛÌÍÛ), Á‡ÒÏ¥˜Û˛Ú¸ Ò‚Ó˛ ÏÓ‚Û
ÛÒËÁÏ‡ÏË È Ú.Ô. «ç¥, – ÒÍ‡ÊÂ ‚¥Ì, – ˆÂ ÌÂ Ì‡ˆ¥ÓÌ‡-
Î¥ÒÚË, ‡ Á‚Ë˜‡ÈÌ¥ ÒÓ·¥ ‡ÒËÏ¥ÎflÌÚË. ï¥·‡ ˘Ó Ï‡ÌÂ‡
ÛÒËÙ¥Í‡ˆ¥ª ‚ ÌËı Ò‚Óπ¥‰Ì‡ – Á Ì‡ˆ¥ÓÌ‡Î¸ÌËÏË Ô‡-
ÔÓ‡ÏË ‚ ÛÍ‡ı ¥ ÔÓ‚ÒÚ‡ÌÒ¸ÍËÏË „¥ÏÌ‡ÏË Ì‡ ‚ÛÒ-
Ú‡ı». ñfl ‰Ë‚Ì‡ Ï‡ÌÂ‡ ÌÂ‡·ËflÍ ‰‡ÚÛπ ÓÚÓ‰ÓÍ-
Ò‡Î¸ÌËı «·‡Ú˛¯ÂÍ» åÓÒÍÓ‚Ò¸ÍÓ„Ó Ô‡Ú¥‡ı‡ÚÛ Ú‡
ÍÓÏÔ‡Ú¥ÈÌËı «ÚÓ‚‡Ë˘ÂÈ Ò ÑÓÌ·‡ÒÒ‡». èÓÚÂ ÔÓ-
ÒÚÛÔÓ‚¥ ªıÌ¸Óª ÒÔ‡‚Ë ¥ÒÚÓÚÌÓ ÌÂ ÔÂÂ¯ÍÓ‰Ê‡π.

ç‡ ˘Ó Ê ÏÓ„Î‡ · Á¥ÔÂÚËÒfl «„‡ÎËˆ¸Í‡ ¥‰Âfl»? ç‡
ÂÍÓÌÓÏ¥˜ÌÛ ÏÂÌ¯Ó‚‡Ú¥ÒÚ¸ ˜Ë ‚Ë„‡‰‡ÌËÈ Ì‡ˆ¥ÓÌ‡-
Î¥ÁÏ? ß ˜Ë Ï‡π ‚ÓÌ‡ ‚¥‰Ú‡Í ıÓ˜ flÍ¥Ò¸ ÔÂÒÔÂÍÚË‚Ë?

ç‡ ‰Ë‚Ó, ÏË ÒÔÓÏÓ„ÎËÒfl ÁÏ‡ÌÛ‚‡ÚË ˘Â ÌÂ ‚Ò¥
Ì‡¯¥ ¯‡ÌÒË! Ä‰ÊÂ ‚¥‰ÌÓ‚ÎÂÌÌfl „ÓÒÔÓ‰‡ÍË Ô¥ÒÎfl
ÍËÁÓ‚Óª ÛÈÌ‡ˆ¥ª Ú¥Î¸ÍË-ÌÓ ÔÓ˜‡ÎÓÒfl. ÑÓ ÚÓ„Ó Ê
ÂÍÓÌÓÏ¥˜ÌÂ ÁÓÒÚ‡ÌÌfl Ì‡‡Á¥ È‰Â «ÌÂÔ‡‚ËÎ¸ÌÓ».
ç‡·Ë‡˛Ú¸ Ó·ÂÚ¥‚ ÔÂÂ‚‡ÊÌÓ ÒÚ‡¥ ¥Ì‰ÛÒÚ¥‡Î¸Ì¥
„¥„‡ÌÚË, ‚ËÓ·ÌËÍË ‚Û„¥ÎÎfl, ÏÂÚ‡ÎÛ, ˆÂÏÂÌÚÛ Ú‡ ¥Ì-
¯Óª Ú‡‰Ëˆ¥ÈÌÓª ÛÍ‡ªÌÒ¸ÍÓª ÔÓ‰ÛÍˆ¥ª. í‡ÍËÈ ÔÓÒÚÛÔ
ÌÂ Ï‡π ÒÚ‡ÚÂ„¥˜ÌÓª ÔÂÒÔÂÍÚË‚Ë È ÛÊÂ ÌÂ‚‰Ó‚Á¥ ÈÓ„Ó
Î¥‰Â¥‚ ÒÔ¥ÚÍ‡˛Ú¸ ÁÌ‡˜Ì¥ ÚÛ‰ÌÓ˘¥. å¥Ê ÚËÏ Ï‡ÎËÈ
·¥ÁÌÂÒ ÚÛÔˆ˛π Ì‡ Ï¥Òˆ¥, ‚ËÒÓÍ¥ ÚÂıÌÓÎÓ„¥ª Á‡ÌÂ‰·‡-
ÌÓ, ÌÂ ÓÁ‚Ë‚‡˛Ú¸Òfl ÚÛËÁÏ, Ú‡ÌÒÍÓ‰ÓÌÌÂ ÒÔ¥‚-
Ó·¥ÚÌËˆÚ‚Ó... É‡ÎË˜‡ÌË ÓÚÊÂ Ï‡˛Ú¸ ˘Â ‰ÓÒÚ‡ÚÌ¥È
ÔÓÒÚ¥ ‰Îfl ‚Ëfl‚ÎÂÌÌfl Ò‚Óªı Î¥‰ÂÒ¸ÍËı ¥ÌÚÂÌˆ¥È.

çÂ ˆ¥ÎÍÓÏ ·ÂÁÌ‡‰¥ÈÌÓ ÒÚÓflÚ¸ ÒÔ‡‚Ë È Á „‡ÎËˆ¸-
ÍËÏ «Ô’πÏÓÌÚËÁÏÓÏ». á„‡‰‡ÈÏÓ, ˘Ó ÛÍ‡ªÌÒ¸Í¥ Ì‡-
ˆ¥fl, ÏÓ‚‡, ÍÛÎ¸ÚÛ‡, ¥ÒÚÓË˜Ì‡ ÒÔ‡‰˘ËÌ‡ ÙÓÏÛ‚‡-
ÎËÒfl ÔÂÂ‚‡ÊÌÓ ‚ Ô¥‚Ì¥˜ÌÓ-Á‡ı¥‰ÌÓÏÛ ÒÂÍÚÓ¥ ÒÛ-
˜‡ÒÌÓª ÚÂËÚÓ¥ª ‰ÂÊ‡‚Ë. á„Ó‰ÓÏ ÂÍÓÌÓÏ¥˜ÌËÈ Ú‡
‰ÂÏÓ„‡Ù¥˜ÌËÈ ÂÔ¥ˆÂÌÚ ÁÏ¥ÒÚË‚Òfl ‚ Ô¥‚‰ÂÌÌÓ-Òı¥‰-
ÌÓÏÛ Ì‡ÔflÏÍÛ. (èÓ Ï‡Ò¯Ú‡·Ë ÁÏ¥˘ÂÌÌfl Ò‚¥‰˜ËÚ¸

ÍÛ Ô¥‰ ˜‡Ò ÔÓ·‡˜ÂÌÌfl Á „¥ÏÌ‡ÁËÒÚÍÓ˛ íÂÂÁÓ˛. ßÌÍÎ˛Á ÔË
ˆ¸ÓÏÛ ÒÚË·‡‚ Û ÒÍËÌ¥ ¥ Ì‡‚¥Ú¸ (Á‡ Ò‚¥‰˜ÂÌÌflÏ „¥ÏÌ‡ÁËÒÚ-
ÍË) ‚ÂÂ˘‡‚.

ñ¥Í‡‚Ó ÚÂ, ̆ Ó ÁÓÎÓÚ¥ ÏÓÌÂÚË Ì¥ÍÓÎË ÌÂ ÒÚ‡˛Ú¸ ßÌÍÎ˛Á‡-
ÏË. òÎflıÂÚÌ¥ÒÚ¸ ÏÂÚ‡ÎÛ ‚¥‰‚ÂÚ‡π ‚¥‰ ÌËı ‰ÂÏÓÌ¥‚. ÑÛıÓ-
‚Ë‰Âˆ¸ ë‡ıÂ ï‡·¥· ‚‚‡Ê‡‚. ˘Ó ‰ÂÏÓÌË ÏÓÊÛÚ¸ ÓÔ‡ÌÓ‚Û-
‚‡ÚË ÎË¯Â ÌÂÚË‚Í¥ ¥ ÌÂ‰ÓÒÍÓÌ‡Î¥ Â˜¥ Ï‡ÚÂ¥‡Î¸ÌÓ„Ó Ò‚¥-
ÚÛ. ñÂ ÌÂ ‰Ë‚ÌÓ, ‡‰ÊÂ ÚÂÏÌ¥ ÒËÎË ÊË‚ÎflÚ¸Òfl ÔÂÂ‰˜ÛÚÚflÏ
ÒÏÂÚË. ëÔÓÒ¥· ªı ¥ÒÌÛ‚‡ÌÌfl – Á‡ÌÂÔ‡‰; ˜‡Ò Ú‡ ÔÓÒÚ¥ ªı
ÔÓ‰¥·ÌÂÌ¥ Ì‡ ÌÂˆ¥ÌÌ¥ Ù‡„ÏÂÌÚË. ç¥ Ó‰ÌÓÏÛ Á ‰ÂÏÓÌ¥‚ ÌÂ
‚‰‡πÚ¸Òfl Á‡ıÓÔËÚË ‚ÂÒ¸ ÔÓÒÚ¥ Ì‡ ÔÓ‚ÂıÌ¥ ÏÓÌÂÚË. î¥ÎÓ-
ÒÓÙ å‡Ú¥Ì É‡È‰Â∂∂Â ‚ËÁÌ‡˜‡‚ ÔÓÒÚ¥ flÍ ‚Ë‚¥Î¸ÌÂÌÌfl
Ï¥Òˆ¸, ¥ ÏË ‰‡πÏÓ ÒÓ·¥ Ô‡‚Ó ÔËÔÛÒÍ‡ÚË, ˘Ó ‚ Ï‡ÎÓÏÛ ßÌ-
ÍÎ˛Á¥ ˜ËÒÎÓ ‰ÛıÓ‚ÌËı ÓÒÂÎ¸ ·ÂÁÏÂÊÌÂ. ÑÓÔÂ‚ÌÂ ÚÓÏÛ, ˘Ó
„Ó¯¥ Ú‡Í ·ÎËÁ¸ÍÓ ÒÔ¥‚¥ÒÌÛ˛Ú¸ Á Î˛‰¸ÏË ¥ „¥˛Ú¸Òfl Ò‚Óπ˛
¥Ê‡‚Ó˛ ÌÂ‰ÓÒÍÓÌ‡Î¥ÒÚ˛ ÔÓ·¥Îfl Ì‡¯Ëı ·‡Ê‡Ì¸...

1992, Ï. ß‚‡ÌÓ-î‡ÌÍ¥‚Ò¸Í

1 èÓÏËÒÂÎ – ÔËÒÛÚÌ¥ÒÚ¸ ÅÓ„‡ Û Ò‚¥ÚÓ‚ÓÏÛ ÓÁ‚ËÚÍÛ.
2 Ä‚¥‰Û – ÓÁÌ‡˜ÂÌÌfl Ì‡¯Ó„Ó Ò‚¥ÚÛ ‚ Òı¥‰Ì¥È Ï¥ÒÚËˆ¥.
3 ä‡ÈÎ‡Ò‡ – Ò‚fl˘ÂÌÌ‡ „Ó‡ ßÌ‰ÛªÒÚ¥‚ Û á‡ı¥‰ÌÓÏÛ íË·ÂÚ¥.
4 Äı‡ÚË – ‚˜ËÚÂÎ¥ ¥ÒÚËÌË („ÛÛ), ˘Ó ‚ÓÎÓ‰¥˛Ú¸ Ì‡‰Ò‚¥‰ÓÏ¥ÒÚ˛
Ú‡ ÊË‚ÛÚ¸ ‚ËÍÎ˛˜ÌÓ ‰Îfl ·Î‡„‡ Î˛‰ÂÈ.
5 ÅÎ‡ÁÓÌ¥Í‡ – „‡ÎÛÁ¸ „Â‡Î¸‰Ë˜ÌÓª Ì‡ÛÍË, ˘Ó ‚Ë‚˜‡π „Â·Ó‚Û
Ú‡‰Ëˆ¥˛.
6 ÉÂÏÂÌÂ‚ÚËÍ‡ – „‡ÎÛÁ¸ Ù¥ÎÓÒÓÙ¥ª, ˘Ó ‚Ë‚˜‡π ÁÌ‡ÍÓ‚Ó-¥ÒÚÓ-
Ë˜ÌËÈ ·¥Í ÔÓÌflÚ¸ Ú‡ ‚ËÁÌ‡˜ÂÌ¸ ëÛ˘Ó„Ó.
7 ÄÒÚ‡Î – Ì‡È·ÎËÊ˜‡ ‰Ó Ï‡ÚÂ¥‡Î¸ÌÓ„Ó Ò‚¥ÚÛ ÒÙÂ‡ ‰ÛıÓ‚ÌÓª
Ì‡fl‚ÌÓÒÚË.

ВОЛОДИМИР
ЄШКІЛЕВ
КНЯЗЬ ЖАХУ
СПРОБА ВІЛЬНОЇ
ЕКЗЕГЕЗИ
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ıÓ˜‡ · ÚÂ, ˘Ó Á 6 Ì‡È·¥Î¸¯Ëı Ï¥ÒÚ ÒÛ˜‡ÒÌÓª ìÍ‡ª-
ÌË 5 π «ÌÓ‚Ó·Û‰Ó‚‡ÏË» XVII–XX ÒÚ., ‡ ·ÎËÁ¸ÍÓ 2/3
Á‡„‡Î¸ÌÓÌ‡ˆ¥ÓÌ‡Î¸ÌÓ„Ó ÇÇè ÔÓ‰ÛÍÛ˛Ú¸ ÌËÌ¥ Ì‡ ÚÂ-
ËÚÓ¥ª, ˘Ó Á‡ ˜‡Ò¥‚ ïÏÂÎ¸ÌË˜˜ËÌË ÌÂ ·ÛÎ‡ ÛÍ‡ªÌ-
Ò¸ÍÓ˛ Ì¥ ‡‰Ï¥Ì¥ÒÚ‡ÚË‚ÌÓ, ‡Ì¥ ÂÚÌ¥˜ÌÓ. (Ñ‡‚Ì¥ ÛÍ‡-
ªÌÒ¸Í¥ ÁÂÏÎ¥, ÁÓÍÂÏ‡ á‡ı¥‰ ¥ è¥‚Ì¥˜ ÎË¯ËÎËÒfl ‚¥‰Ú‡Í
Ì‡ ÛÁ·¥˜˜¥ ÓÁ‚ËÚÍÛ È ÓÁ·Û‰Ó‚Ë).

á‡ Ò‚ÓªÏË ‚ÂÎË˜ËÌÓ˛ È ÔÓÚÂÌˆ¥‡ÎÓÏ ã¸‚¥‚ π ÓÒ-
Ú‡ÌÌ¥Ï ¥Á ÚËı Ï¥ÒÚ ìÍ‡ªÌË, ̆ Ó ÏÓÊÛÚ¸ ÔÂÚÂÌ‰Û‚‡ÚË
Ì‡ Â∂¥ÓÌ‡Î¸ÌÂ Î¥‰ÂÒÚ‚Ó. á‡ÚÂ ‡Â‡Î Ú‡ÍÓ„Ó Î¥‰Â-
ÒÚ‚‡ π Ì‡ÈÓ·¯ËÌ¥¯ËÏ! ñÂÈ ÍÓÏÔ‡ÍÚÌËÈ, ·¥Î¸¯ËÈ
Á‡ ˆ¥ÎÛ èË·‡ÎÚËÍÛ ‡Â‡Î ÓıÓÔÎ˛π 10 Ó·Î‡ÒÚÂÈ,
ÚÛÚ ÏÂ¯Í‡π Ï‡ÈÊÂ ÍÓÊÌËÈ ÚÂÚ¥È ÛÍ‡ªÌÂˆ¸, ‡ å¥Ò-
ÚÓ ãÂ‚‡ ÌÂ Ï‡π ÍÓÌÍÛÂÌÚ¥‚ flÍ ÔËÓ‰ÌËÈ ÂÍÓÌÓ-
Ï¥˜ÌËÈ, ÔÓÎ¥ÚË˜ÌËÈ, ÓÒ‚¥ÚÌ¸Ó-¥ÌÚÂÎÂÍÚÛ‡Î¸ÌËÈ ̂ ÂÌÚ
ÚflÊ¥ÌÌfl. íÛÚ Ï‡ÈÊÂ ÔÓ‚Ò˛‰ÌÓ Á‚Û˜ËÚ¸ ÛÍ‡ªÌÒ¸Í‡
ÏÓ‚‡, ıÓ˜‡ È ÌÂ‡Á ÔÓÌ¥‚Â˜ÂÌ‡ Ú‡ Á‡ÌÂ‰·‡Ì‡. åÂÚ‡
ÒÔ¥Î¸ÌÓ„Ó ‚¥‰Ó‰ÊÂÌÌfl ÏÓÊÂ È ÏÛÒËÚ¸ Ó·’π‰Ì‡ÚË Ì‡Ò
¥Á ‚ÓÎËÌflÌ‡ÏË, ÔÓ‰ÓÎflÌ‡ÏË, ·ÛÍÓ‚ËÌˆflÏË... í‡Í, ÔË-
Ï¥ÓÏ, ‡„‡ÌÓ-ÔÓ‚¥Ìˆ¥ÈÌ‡ îÎ‡Ì‰¥fl Û 60-70-Ú¥ .
ÔÓ˜‡Î‡ Ó·„‡ÌflÚË Û Ò‚ÓπÏÛ ÓÁ‚ËÚÍÛ ¥Ì‰ÛÒÚ¥‡Î¸ÌÛ
Ç‡ÎÎÓÌ¥˛, Ô¥‰ÌÓÒfl˜Ë ‚ Ú‡ÍËÈ ÒÔÓÒ¥· ÒÚ‡ÚÛÒ ÙÎ‡Ï‡Ì‰-
Ò¸ÍÓª ÏÓ‚Ë È ÍÛÎ¸ÚÛË ‚ ÅÂÎ¸∂¥ÈÒ¸Í¥È ‰ÂÊ‡‚¥.

ÇËÒÓÍÓ˛ È „¥‰ÌÓ˛ ÏÂÚÓ˛ π «ÓÁ¯ËÂÌÌfl» Ú‡
ÔËÒÍÓÂÌËÈ ÔÓÒÚÛÔ É‡ÎË˜ËÌË, ¥‰ÂÈÌ‡ È ÂÍÓÌÓÏ¥˜Ì‡
ÍÓÌÒÓÎ¥‰‡ˆ¥fl Ì‡‚ÍÓÎÓ ÌÂª ‚¥‰Ó‰ÊÛ‚‡ÌÓ„Ó á‡ıÓ‰Û,
ÔÓflÚÛÌÓÍ flÍÓÏÓ„‡ ¯Ë¯Ó„Ó ÛÍ‡ªÌÒ¸ÍÓ„Ó ÚÂÂÌÛ
‚¥‰ ÛÒËÙ¥Í‡ÚÓÒ¸ÍÓª Á‡„Î‡‰Ë, flÍ‡, ÏÓÊÎË‚Ó, ‰Â¥Ì‰Â
Ì‡ ëıÓ‰¥ ‚ÊÂ ÒÚ‡‰‡ ÌÂÁ‚ÓÓÚÌÓ˛. ë‚Ó„Ó ˜‡ÒÛ Ì‡¯¥
Í‡flÌË Ì‡‰Ï¥ÌÓ ÓÔ¥ÍÛ‚‡ÎËÒfl ‚¥ÚÛ‡Î¸ÌÓ˛ «ÛÍ‡ªÌ¥-
Á‡ˆ¥π˛» äËÏÛ È ÑÓÌ·‡ÒÛ, Ï‡ÎÓ ‰·‡˛˜Ë ÔÓ ÒÚ‡Ì
ÒÔ‡‚ Ì‡ ÇÓÎËÌ¥, èÓÎ¥ÒÒ¥, á‡Í‡Ô‡ÚÚ¥. åÓ’, ‚‡ÚÓ
ÔÓÏ¥ÌflÚË Ô¥ÓËÚÂÚË È, Á‡ fl‚ÌËÏ ·‡ÍÓÏ ‰Ó·Ë‚ Ú‡
Ì‡Ò¥ÌÌfl, Ò¥flÚË ÒÔÂ¯Û Ú‡Ï, ‰Â ÏÓÊÂ ‚Ó‰ËÚË?

á‰Â·¥Î¸¯Ó„Ó ÍÓÊÌËÈ «ÌÂ„‡ÚË‚» Ï‡π È Á‚ÓÓÚÌËÈ
·¥Í. í‡Í, ‡ÛÚÒ‡È‰ÂÒÚ‚Ó É‡ÎË˜ËÌË Á‡‚‡‰ËÎÓ ÓÁ·Û-
‰Ó‚¥ Ì‡ Ì‡¯Ëı ÚÂÂÌ‡ı ÔÓÚÛÊÌËı ÓÎ¥„‡ı¥˜ÌËı ÍÎ‡-
Ì¥‚, ÔÓÚÂ„Ó‚‡ÌËı Ì‡È‚Ë˘Ó˛ ‚Î‡‰Ó˛ È ÒÔÓÏÓÊ-
ÌËı ‰ËÍÚÛ‚‡ÚË Ï¥ÒˆÂ‚¥È „ÓÏ‡‰¥ Ò‚Óª ÒˆÂÌ‡¥ª ÓÁ-
‚ËÚÍÛ. Ñ¥π‚ËÏË ˜ËÌÌËÍ‡ÏË ·ÎÓÍÛ‚‡ÌÌfl ÂÙÓÏ ¥ ÔÓ-
ÒÚÛÔÛ ÚÛÚ π ÔÂÂ‰Ó‚Ò¥Ï «ÒËÌ¸Ó-ÊÓ‚Ú‡» ·˛ÓÍ‡Ú¥fl
Ú‡ «˜Â‚ÓÌËÈ» ‰ËÂÍÚÓ‡Ú ÒÛÚÓ Â∂¥ÓÌ‡Î¸ÌÓ„Ó «‡-
‰¥ÛÒÛ ‰¥ª». éÔ¥ ˆËı ˜ËÌÌËÍ¥‚ ÒÔÓÏÓÊÌ‡ ÔÓ‰ÓÎ‡ÚË
Ó„‡Ì¥ÁÓ‚‡Ì‡ ÔÓÎ¥ÚË˜Ì‡ ÒËÎ‡, ˘Ó ‚ÓÎÓ‰¥π ‚Î‡‰ÌË-
ÏË ÔÓ‚ÌÓ‚‡ÊÂÌÌflÏË È Ï‡π ̃ ¥ÚÍÛ ÍÓÌˆÂÔˆ¥˛ ÔÂÂÚ‚Ó-
ÂÌ¸.
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îÓÏ‡Î¸ÌÓ Ú‡Í‡ ÒËÎ‡ Ì¥·ËÚÓ ¥ÒÌÛπ – Ï‡˛ Ì‡
Û‚‡Á¥ Ì‡ˆ¥ÓÌ‡Î¸ÌÓ-‰ÂÏÓÍ‡ÚË˜Ì¥ Ô‡Ú¥ª Ú‡ ªıÌ¥ Ù‡Íˆ¥ª
Û Ï¥ÒˆÂ‚Ëı ‡‰‡ı. é‰Ì‡Í ·¥‰‡ „‡ÎËˆ¸ÍÓ„Ó ÔÓÎ¥ÚËÍÛ-
ÏÛ ‚ ÚÓÏÛ, ˘Ó ‚¥Ì – ÔÎÓÚ¸ ‚¥‰ ÔÎÓÚ¥ Ò‚Ó„Ó Ì‡Ó‰Û,
ÚÓ„Ó Ì‡Ó‰Û, flÍËÈ Ò‚Óª Ï¥ÚËÌ„Ó‚¥ Ô‡„ÌÂÌÌfl ÒÚ‡ÎÓ
Á‡ÔÂÂ˜Ûπ ‚Î‡ÒÌÓ˛ ˘Ó‰ÂÌÌÓ˛ ÔÓ‚Â‰¥ÌÍÓ˛. íÓ„Ó
Ì‡Ó‰Û, ‚ flÍÓÏÛ Ï¥Ê «ÌËÁ‡ÏË» È «‚Âı‡ÏË» – ÌÂ
‚¥‰Ï¥ÌÌ¥ÒÚ¸, ‡ Ô¥‚‡ (ıÓ˜‡ «‚ÂıË» ÈÓ„Ó È ‚ËÈ¯ÎË
Ï‡ÈÊÂ ‚ËÍÎ˛˜ÌÓ Á «ÌËÁ¥‚»). íÓ„Ó Ì‡Ó‰Û, flÍËÈ ÌÂ
Á‚ËÍ ‰Ó „ÓÏ‡‰flÌÒ¸ÍÓª ÒÓÎ¥‰‡ÌÓÒÚË È ̃ Ëª ÔÂ‰ÒÚ‡‚-
ÌËÍË, Ò¥‚¯Ë Û ‚Î‡‰Ì¥ ÙÓÚÂÎ¥, ıÛÚÍÓ ÔÂÂÒÚ‡˛Ú¸ Ó-
ÁÛÏ¥ÚË ÔÓÒÔÓÎËÚËı ÁÂÏÎflÍ¥‚.

...ç‡ˆ¥ÓÌ‡Î¸ÌÓ-‰ÂÏÓÍ‡ÚË˜Ì¥ Ô‡Ú¥ª Û É‡ÎË˜ËÌ¥
Ï‡ÈÊÂ ÌÂ Ì‡Ï‡„‡ÎËÒfl ‚Ú¥Î˛‚‡ÚË ‚ ÊËÚÚfl ÒÍ¥Î¸ÍË-
ÌÂ·Û‰¸ ÒÂÈÓÁÌ¥ ÔÓ„‡ÏË, ÔÓÂÍÚË, ÍÓÌˆÂÔˆ¥ª. ÇÂ-
ı¥‚Í‡ ˆËı Ô‡Ú¥È ÓÁ„Îfl‰‡π «Ì‡ˆ¥ÓÌ‡Î¸ÌÂ Ò‚¥‰ÓÏËÈ»
á‡ı¥‰ ÌÂ flÍ ÔÓÎ¥„ÓÌ ‰Îfl Ó·Í‡ÚÍË ÂÙÓÏ‡ÚÓÒ¸ÍËı
¥‰ÂÈ Ú‡ ªı ÔÓÔ‡„‡Ì‰Ë ÔÂÂ‰ ̂ ¥ÎÓ˛ ìÍ‡ªÌÓ˛, ‡ π‰ËÌÓ
flÍ ÔÎ‡ˆ‰‡Ï ‰Îfl ¯ÚÛÏÛ ÍËª‚Ò¸ÍËı ‚Î‡‰ÌËı ‚ËÒÓÚ.
Ç¥‰Ú‡Í ¥ ÌÂ ÒÚ‡‚ËÚ¸ ÔÂÂ‰ Ò‚ÓªÏË ÔÂ‰ÒÚ‡‚ÌËˆÚ‚‡ÏË
Ì‡ Ï¥Òˆflı ¥Ì¯Ëı Ô‡ÍÚË˜ÌËı Á‡‰‡˜, Í¥Ï Á·Ë‡ÌÌfl
„ÓÎÓÒ¥‚ Ú‡ ‚Ë·Ó˛‚‡ÌÌfl Ï‡Ì‰‡Ú¥‚. è‡ÍÚË˜Ì‡ ‚Î‡-
‰‡ Á‡ÎË¯‡πÚ¸Òfl ‚ ÛÍ‡ı Ò‡ÏÓ‚¥‰Ú‚Ó˛‚‡ÌÓ„Ó ˜Ë-

ÌÓ‚ÌËˆ¸ÍÓ„Ó ‡Ô‡‡ÚÛ, flÍËÈ ·ÂÁ·ÓÎ¥ÒÌÓ ÔÂÂÚ‡‚-
Î˛π ‚ Ò‚ÓπÏÛ ÎÓÌ¥ «Ô‡Ú¥ÓÚË˜ÌÂ» ÔÓÔÓ‚ÌÂÌÌfl. ÅÎ‡-
„Ó ‰Îfl Ô‡‚‰Ë‚Ó„Ó „‡Î¥ˆ¥‡ÌÂ‡ ·ÎËÒÍ ‚Î‡‰Ë ÎÂ„ÍÓ
Á‡Ú¸Ï‡˛π ÔËÌ‡‰Ì¥ÒÚ¸ ·Û‰¸-flÍËı ¥‰ÂÈ Ú‡ Á‡Ò‡‰.

êÂ‡Î¸Ì‡ ÔÓ·ÎÂÏ‡ÚËÍ‡ «„‡ÎËˆ¸ÍÓ„Ó ÔÓÂÍÚÛ»
Á‚Ó‰ËÚ¸Òfl, Ú‡ÍËÏ ˜ËÌÓÏ, ‰Ó ÔÓ·ÎÂÏË ÙÓÏÛ‚‡ÌÌfl
È ÍÓÌÒÓÎ¥‰‡ˆ¥ª ‚ «Â‚‡Á¥ÈÒ¸ÍÓÏÛ» ÒÓˆ¥ÛÏ¥ Â‚ÓÔÂÈ-
Ò¸ÍË Ì‡Î‡¯ÚÓ‚‡ÌÓª ÏÂÌ¯ÓÒÚË, Ì‡‰¥ÎÂÌÓª ÔÓÎ¥ÚË˜ÌÓ˛
‚ÓÎÂ˛ Ú‡ ÓÁ·ÓπÌÓª ˜¥ÚÍÓ˛ ÔÓ„‡ÏÓ˛ ‰¥È. ç‡
‚ÒÂÛÍ‡ªÌÒ¸ÍÓÏÛ ¥‚Ì¥ ˆ˛ ÔÓ·ÎÂÏÛ ÓÁ‚’flÁ‡ÚË Ì‡-
‡Á¥ ÌÂ ‚‰‡ÎÓÒfl, ‡ÎÂ... ÇÂÎËÍ‡ ìÍ‡ªÌ‡ ÔÓ‰Ó‚ÊÛπ
ÏÓÎËÚËÒfl ¥‰ÓÎ‡Ï. É‡ÎË˜‡ÌË Ì‡ÚÓÏ¥ÒÚ¸ Ì‡„‡‰Û˛Ú¸ ÌËÌ¥
‰ËÍÛÌÒ¸ÍÂ ÔÎÂÏ’fl, ˘Ó Ô¥‰ ‚ÔÎË‚ÓÏ Ï¥Ò¥ÓÌÂ¥‚ ÔÓÌË-
˘ËÎÓ ÒÚ‡Ëı ¥‰ÓÎ¥‚ ¥ ÔÓ˜‡ÎÓ Â‚ÌÓ ‚¥‰‚¥‰Û‚‡ÚË ̂ Â-
Í‚Û, ÔË ÚÓÏÛ ÔÓ‰Ó‚ÊÛ˛˜Ë ÒÔÓÊË‚‡ÚË Î˛‰flÚËÌÛ È
Ô‡ÍÚËÍÛ‚‡ÚË ÔÓÎ¥„‡Ï¥˛ ÚÓ ÍÓ‚ÓÁÏ¥ÒÌËˆÚ‚Ó. èÂÂ‰
Ú‡ÍËÏË, Á‡Á‚Ë˜‡È, π ‰‚¥ ÏÓÊÎË‚ÓÒÚË: ‡·Ó ÁÂÍÚËÒfl
Í‡Ì¥·‡Î¥ÁÏÛ È ÓÁÔÛÒÚË, ‡·Ó Ê... Á’ªÒÚË Ï¥Ò¥ÓÌÂ¥‚ ¥
‚Î‡¯ÚÛ‚‡ÚË ÍÓÎÓ é·‡ÁÛ ÅÓÊÓ„Ó ÔÓ„‡ÌÒ¸ÍÛ Ó„¥˛.

БОГДАН
ВОЛОШИН
БУРАЧКОВИЦЬКІ
ХРОНІКИ

èÖêÖÑç∏ ëãéÇé
í‡Í ÒÚ‡ÎÓÒfl, ̆ Ó ÏÂÌ¥ ÔÂ¯ÓÏÛ ‚ËÔ‡ÎÓ ÓÁÔÓ‚¥ÒÚË ÚÓ·¥,

¯‡ÌÓ‚ÌËÈ óËÚ‡˜Û, ÔÓ ÅÛ‡˜ÍÓ‚Ë˜¥ ¥ ÈÓ„Ó Ì‡Ó‰. áÌ‡ÈÚË
ˆÂ „‡ÎËˆ¸ÍÂ Ï¥ÒÚÂ˜ÍÓ Ì‡ ÒÓ‚πˆ¸Í¥È Ï‡Ô¥ ÌÂÏÓÊÎË‚Ó. ãË¯
Ì‡ ‡‚ÒÚ¥ÈÒ¸Í¥È ÅÛ‡˜ÍÓ‚Ë˜¥ ÔÓÁÌ‡˜ÂÌ¥ Ï‡ÎÂÌ¸ÍËÏ ıÂÒ-
ÚËÍÓÏ, Ô‡‚‰‡, ÌÂ flÍ Ì‡ÒÂÎÂÌËÈ ÔÛÌÍÚ, ‡ flÍ Ï¥ÒˆÂ, ‰Â ‚
1914 Óˆ¥ ‡‚ÒÚ¥Èˆ¥ ÔË ÙÓÒÛ‚‡ÌÌ¥ ¥˜ÍË ëÚË‡ÌÍË ‚ÚÓ-
ÔËÎË ÚË ‚„Ó‰Ó‚‡ÌËı ÔÂ¯ÂÓÌË Á¥ Á·Ûπ˛ Ú‡ ‚Â¯ÌËÍ‡-
ÏË. íÓÊ Ï‡˛ Á‡ Ó·Ó‚’flÁÓÍ, ¯‡ÌÓ‚ÌËÈ óËÚ‡˜Û, ÔÂ¯ Ì¥Ê
ÚË Á‡ÌÛË¯Òfl Û ÔË„Ó‰Ë ·Û‡˜Í¥‚˜‡Ì, ÓÁÔÓ‚¥ÒÚË ÔÓ Ò‡Ï¥
ÅÛ‡˜ÍÓ‚Ë˜¥ ‰ÓÍÎ‡‰Ì¥¯Â.

üÍ ÒÚ‚Â‰ÊÛπ ‚Ú‡˜ÂÌËÈ Î¸‚¥‚Ò¸ÍÓ-Ô‡ËÁ¸ÍËÈ Î¥ÚÓÔËÒ,
ÒÚ‚ÓÂÌËÈ ÒÎ‡‚ÂÚÌËÏ ÛÓ‰ÊÂÌˆÂÏ ÅÛ‡˜ÍÓ‚Ë˜ ßπÓÌ¥ÏÓÏ
èÂÚÓ‚Ë˜ÂÏ è‡ÔÓˆ¸ÍËÏ, ̆ Ó Á‡ ä‡Î‡ ÇÂÎËÍÓ„Ó ÂÏ¥∂Û-
‚‡‚ ‰Ó è‡ËÊ‡ Ì‡ ÁÌ‡Í ÔÓÚÂÒÚÛ ÔÓÚË Á‡ÌÂÔ‡‰Û êËÏ-
Ò¸ÍÓª ¥ÏÔÂ¥ª ‚¥‰ ‚‡‚‡¥‚, ÒÎ‡‚ÌÂ Ï¥ÒÚÂ˜ÍÓ ÅÛ‡˜ÍÓ‚Ë˜¥
·ÛÎÓ Á‡ÒÌÓ‚‡ÌÂ ̃ Û‰Ó‚Ó„Ó Î¥ÚÌ¸Ó„Ó ‡ÌÍÛ, ‚ Ô’flÚÌËˆ˛, ̆ Â
‰Ó ÚÓ„Ó, flÍ Î˛·ËÚÂÎ¸ ÙÛÍÚ¥‚ Ä‰‡Ò¸ ·Û‚ ‚Ë„Ì‡ÌËÈ Á ‡˛
‡ÁÓÏ ¥Á ·ÂÁÔÛÚÌÓ˛ ÛÚËÏ‡ÌÍÓ˛ ∏‚Ó˛.

á‡‚ÍÎÛ·ÓÏ ÅÛ‡˜ÍÓ‚Ë˜ ÇÎÓ‰ÍÓ î‡ÌÂ∂‡ Ú‚Â‰ËÚ¸, ̆ Ó
Ï¥ÒÚÂ˜ÍÓ Ì‡ Î¥‚ÓÏÛ ·ÂÂÁ¥ Á‡ÒÌÛ‚‡ÎË ÔÂÂÒÂÎÂÌˆ¥-‰ËÌÓ-

Á‡‚Ë, ‚Ë„Ì‡Ì¥ Î¸Ó‰Ó‚ËÍÓÏ Á ÚÛÌ‰Ë ‰Ó É‡ÎË˜ËÌË. ç‡
Ô¥‰Ú‚Â‰ÊÂÌÌfl Ò‚Óªı ÒÎ¥‚ ÍË‚ËÈ î‡ÌÂ∂‡ Á‡‚Ê‰Ë ‰ÂÏÓÌ-
ÒÚÛπ ‚ÂÎËÍÛ, Ï‡·ÛÚ¸, „ÓÏ¥ÎÍÓ‚Û Í¥ÒÚÍÛ ‰ËÌÓÁ‡‚‡, ÁÌ‡È-
‰ÂÌÛ åÂÎ˛Ì¸ÓÏ Ì‡ ÒÚ‡ÓÏÛ ˆ‚ËÌÚ‡¥.

í‡ÍËÏ ˜ËÌÓÏ, ÅÛ‡˜ÍÓ‚Ë˜¥ Á‡ÒÌÛ‚‡ÎËÒ¸ ‰ÛÊÂ ‰‡‚ÌÓ ¥
ÁÌ‡ıÓ‰flÚ¸Òfl ‰ÂÒ¸ Ï¥Ê ã¸‚Ó‚ÓÏ ¥ á·Û˜ÂÏ. ç‡ÒÂÎÂÌÌfl ÚÛÚ
ÌÂÎ¥˜ÂÌÂ, ·Ó ‚¥‰ÒÛÚÌ¥ÒÚ¸ ÅÛ‡˜ÍÓ‚Ë˜ Ì‡ ÒÓ‚πˆ¸ÍËı Ï‡Ô‡ı
Á‚¥Î¸ÌflÎ‡ ·Û‡˜Í¥‚˜‡Ì ‚¥‰ ÔÂÂÔËÒ¥‚ ¥ ÔÓ‰‡ÚÍ¥‚. ÄÎÂ ‚¥ÈÚ
Ï¥ÒÚÂ˜Í‡ ¥ ÏÂ Ô‡Ì êÓÏ‡Ì á‡‰ÛÔÒ¸ÍËÈ, flÍËÈ Ú‡„¥˜ÌÓ ÔÓ-
Ô‡‚ ÔË ‚ÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌÌ¥ Ô‡Ï’flÚÌËÍ‡ òÂ‚˜ÂÌÍÛ, flÍÓÒ¸ Ì‡‰-
‚Â˜¥ ÔÓ‰ÛÏ‡‚, ˘Ó ·ÛÎÓ · ‰Ó·Â, flÍ·Ë ·Û‡˜ÍÓ‚Ëˆ¸ÍËÈ
Ì‡Ó‰ ˜ËÒÎÓÏ ÔÂÂ‚Ë˘Û‚‡‚ Ç¥‰ÂÌ¸. éÚÊÂ, ·Û‰ÂÏÓ ‚‚‡-
Ê‡ÚË, ˘Ó ·Û‡˜Í¥‚˜‡Ì ÚÓıË ÏÂÌ¯Â Á‡ ‚¥‰ÂÌˆ¥‚.

äÓËÒÌËı ÍÓÔ‡ÎËÌ Ô¥‰ ÅÛ‡˜ÍÓ‚Ë˜‡ÏË ‰ÛÊÂ ·‡„‡ÚÓ. ∏
ÚÛÚ ÁÓÎÓÚÓ, ̃ ËÏ‡ÎÓ ÔÎ‡ÚËÌË, Ì‡ÙÚË, ‡ÎÏ‡Á¥‚, Í¥Î¸Í‡ ‚ÚÓÔ-
ÎÂÌËı Ú‡ÌÍ¥‚ Û ÏÓ˜‡‡ı Á‡ ëÚË‡ÌÍÓ˛. ÄÎÂ ‚Ò¥ ÍÓÔ‡ÎËÌË
ÁÌ‡ıÓ‰flÚ¸Òfl ‰ÛÊÂ „ÎË·ÓÍÓ, ‰ÂÒ¸ ‡Ê ·¥Îfl Ï‡∂ÏË. ÅÛ‡˜Í¥‚-
˜‡ÌË ÔÓ‚‡‰flÚ¸ Ì‡ÚÛ‡Î¸ÌÂ „ÓÒÔÓ‰‡ÒÚ‚Ó ¥ Ï‡˛Ú¸ ‚ ÌÓÒ¥
Â‚ÓÔÂÈÒ¸ÍËÈ ÓÁÔÓ‰¥Î Ô‡ˆ¥. ëÎ‡‚Ì¥ ÅÛ‡˜ÍÓ‚Ë˜¥ Ò‡ÏÓ-
„ÓÌÍÓ˛, ̄ Í‚‡Í‡ÏË ¥ Á‰Ë˜‡‚¥ÎËÏË ÔÒ‡ÏË. íÛÚ ‰Ó·¥ ÔÓÎ˛-
‚‡ÌÌfl Ú‡ Ë·ÓÎÓ‚Îfl, Á‡‰Îfl flÍËı î‡Ìˆ-âÓÒËÙ ‰ÓÚfl„ÌÛ‚
‰Ó ÒÛÒ¥‰Ì¸Óª ãÓÔÛ¯ÌË ‚ÛÁ¸ÍÓÍÓÎ¥ÈÍÛ.
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чому галичина відстає?

або як довго ми ще будемо

відставати?

ÅÎËÁ¸Í¥ÒÚ¸ Ï¥ÒÚÂ˜Í‡ ‰Ó ¥ÁÌËı Â‚ÓÔÂÈÒ¸ÍËı ÍÓ‰ÓÌ¥‚
ÁÛÏÓ‚ËÎ‡ Â„ÛÎflÌÂ ÔÂÂ·Û‚‡ÌÌfl ·Û‡˜Í¥‚˜‡Ì Ô¥‰ ¥ÁÌË-
ÏË ‚Î‡‰‡ÏË: Û„Óˆ¥‚, ÛÏÛÌ¥‚, ÔÓÎflÍ¥‚, ÓÒ¥flÌ, ÏÓÌ„ÓÎ¥‚,
Ú‡Ú‡¥‚, ‡‚ÒÚ¥Èˆ¥‚ Ú‡ ËÏÒ¸ÍËı ÎÂ∂¥ÓÌÂ¥‚. Ä Ó‰ÌÓ„Ó ‡ÁÛ
ÅÛ‡˜ÍÓ‚Ë˜¥ Á‡„‡·‡ÎË Ò¥ÍıË, ̆ Ó ÒÎÛÊËÎË ‚ ‡Ì„Î¥ÈÒ¸ÍÓÏÛ
ÂÍÒÔÂ‰Ëˆ¥ÈÌÓÏÛ ÍÓÔÛÒ¥, flÍËÈ Á‡·ÎÛ‰Ë‚Òfl Ì‡ ñÂÈÎÓÌ¥ ¥
‚ÂÒ¸ ÓÒ¥‚ ‚ ÅÛ‡˜ÍÓ‚Ë˜‡ı. óÂÂÁ ˆÂ ·Û‡˜Í¥‚˜‡ÌË ÁÓ‚-
Ì¥¯Ì¸Ó Ï‡˛Ú¸ ËÒË Ï‡ÈÊÂ ‚Ò¥ı Ì‡Ó‰¥‚ Ò‚¥ÚÛ (Í¥Ï ‡·Ó-
Ë∂ÂÌ¥‚ Á çÓ‚Óª ¢‚¥ÌÂª Ú‡ ̃ ÓÌÓ¯Í¥Ëı ÁÛÎÛÒ¥‚), ‡ÎÂ Ú‚Â-
‰Ó ÚËÏ‡˛Ú¸Òfl Á‡ Ò‚Óπ ÒÔÓÍÓÌ‚¥˜ÌÂ ÒÍ¥ÙÓ-Ò‡Ï‡ÚÒ¸ÍÂ
ÛÍ‡ªÌÒ¸ÍÂ ÍÓ¥ÌÌfl.

éÒ¸ Ú‡Í ·ÛÎÓ · Ì‡ÔËÒ‡ÌÓ ÔÓ ÒÎ‡‚Ì¥ ÅÛ‡˜ÍÓ‚Ë˜¥ ‚
Ô¥‰Û˜ÌËÍÛ Á ÂÍÓÌÓÏ¥˜ÌÓª „ÂÓ„‡Ù¥ª ìÍ‡ªÌË, flÍ·Ë ̂ ÂÈ Ô¥‰-
Û˜ÌËÍ Ì‡ÔËÒ‡‚ ·Û‡˜Í¥‚˜‡ÌËÌ. í‡ÍÓ„Ó ÌÂ ÁÌ‡È¯ÎÓÒfl, ÚÓ,
¯‡ÌÓ‚ÌËÈ óËÚ‡˜Û, ÏÛÒË¯ ‚¥ËÚË ÏÂÌ¥ Ì‡ ÒÎÓ‚Ó. ß ·Û‡˜-
Í¥‚˜‡Ì‡Ï, flÍ¥ „Ó‚ÓflÚ¸ ‰Ó ÚÂ·Â Á¥ ÒÚÓ¥ÌÓÍ ˆ¥πª ÍÌË„Ë.

Ä‚ÚÓ

ÇéáÑÇàÜÖççü
IIIII
üÍ ÎÂ„ÍÓ ‰Ëı‡ÚË ‚ ÅÛ‡˜ÍÓ‚Ë˜‡ı ‚Î¥ÚÍÛ! ìÒ˛‰Ë

ÒÚ‡¯ÌÓ ÁÂÎÂÌÓ. Å‡„‡Ú˛˘‡ ÓÒÎËÌÌ¥ÒÚ¸ Ì‡ ÚÂÂ-
Ì‡ı ÅÛ‡˜Í¥‚˘ËÌË ‡Ê Ô¥ÌËÚ¸Òfl, Ú‡Í ‚ËÔÓ‰ÛÍÓ‚Ûπ ÍÓÊ-
ÌËÏ ÎËÒÚÓ˜ÍÓÏ ‰Ó·ÓflÍ¥ÒÌËÈ ÍËÒÂÌ¸, ‡ ÈÓ„Ó ‚ÊÂ Ì‡
ÔÓ‚Ì¥ „Û‰Ë ‚‰Ëı‡˛Ú¸ ÒÚ‡Ê‰ÂÌÌ¥ ·Û‡˜Í¥‚˜‡ÌË, flÍ¥
Ì‡‰‚Â˜¥’flÏ „ÛÚÛ˛Ú¸Òfl Ì‡ Î‡‚‡ı ÔË ‰ÓÓÁ¥.

ÄÎÂ Ò¸Ó„Ó‰Ì¥ ÌÂ ‚Â˜¥, ‡ ÏÛÍÓÚÌËÈ ÒÓÌfl˜ÌËÈ
‡ÌÓÍ, flÍËÈ ÔÂÂ‰Ûπ ÒÔÂÍÓÚÎË‚ÓÏÛ ‰Ì˛ ¥ ·Û‡˜Í¥‚-
˜‡ÌË, Û Ò‚ÓªÈ Ò‚¥‰ÓÏ¥È Ï‡Ò¥, ÔÓ‡˛Ú¸Òfl: Ì‡ „ÓÓ‰¥,
ÍÓÎÓ ıÛ‰¥·ÍË, Ì‡ ÔÓÎ¥, ‡ ‰ÂıÚÓ Ì‡‚¥Ú¸ ÍÓÎÓ Ê¥ÌÍË. ß
ÎË¯ Ó‰ËÌ ëÂÌ¸ÍÓ ÌÂ Ï‡‚ ÍÓÎÓ ˜Ó„Ó ÔÓ‡ÚËÒ¸ –
‰ÓÓ„Ó˛, ˘Ó ‚’˛ÌËÎ‡Ò¸ ‚¥‰ ãÓÔÛ¯ÌË ‰Ó ÅÛ‡˜ÍÓ-
‚Ë˜, ‚¥Ì Ì‡·ÎËÊ‡‚Òfl ‰Ó ÚËıÓ‚Ó‰Óª ëÚË‡ÌÍË, ˜ÂÂÁ
flÍÛ ·Û‚ ÔÂÂÍËÌÛÚËÈ „ÛÎÍËÈ ‰ÂÂ‚’flÌËÈ Ï¥ÒÚ.

ëÂÌ¸ÍÓ Á¥ Ò‚ËÒÚÓÏ ‚‰Ëı‡‚ ˆ¥Î˛˘Â ÔÓ‚¥Úfl. Ç¥Ì
·Û‚ ÒıÓÊËÈ Ì‡ Ï‡ÎÂÌ¸ÍÓ„Ó ·ÎËÒÍÛ˜Ó„Ó ÊÛÍ‡-·ÓÌ-
ÁÓ‚ËÍ‡, ·ÎËÒÍÛ˜Ó„Ó ‚¥‰ ÔÓÚÛ ¥ Ò¥Ó„Ó ‚¥‰ ÔËÎ˛„Ë. ç‡
ÒÛıÓÎfl‚¥È Ù¥„Ûˆ¥ ̃ ÓÎÓ‚¥˜Í‡ ÎÂ„ÍÓ ‚ËÒ¥Î‡ Î¥Í‡ÌflÌ‡
Ô¥Ê‡Ï‡, Û‚¥Ì˜‡Ì‡ Á¥‚’flÎËÏ Ú¥ÓÎ¸Ò¸ÍËÏ Í‡ÔÂÎ˛¯ÍÓÏ
¥Á ÒÎ¥‰‡ÏË Ô‡‚ËÌÓ„Ó Ô¥’fl.

© ê.ãÓÁËÌÒ¸ÍËÈ, 2001
èÓÒÚÛÔ, ‹137 (795), 8-9 ‚ÂÂÒÌfl 2001 .
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ÑË‚Ûπ ÚÂ, Ô¥‰ flÍËÏ ÍÛÚÓÏ ÔÓÒÚ‡‚ÎÂÌÓ ÔÓ·ÎÂÏÛ.
Ä‰ÊÂ ‚ÓÌ‡ Ó·„Ó‚Ó˛πÚ¸Òfl ‚ Ú‡ÍÓÏÛ ÍÓÌÚÂÍÒÚ¥: 10 ÓÍ¥‚
ÚÓÏÛ É‡ÎË˜ËÌ‡ ‚¥‰¥„‡‚‡Î‡ ÔÓ‚¥‰ÌÛ ÓÎ¸ ‚ ìÍ‡ªÌ¥, ‡
ÔÓÚ¥Ï ÔÓ˜‡Î‡ Ô‡ÒÚË Á‡‰Ì¥ı, Ì‡ ‚¥‰Ï¥ÌÛ ‚¥‰ ¥Ì¯Ëı Â∂¥Ó-
Ì¥‚. ì ÚÓÈ ÊÂ ˜‡Ò ‚¥‰ÒÚ‡‚‡ÌÌfl É‡ÎË˜ËÌË ‚¥‰ ·‡„‡Ú¸Óı
Â∂¥ÓÌ¥‚ ìÍ‡ªÌË, ÔÂÂ‰ÛÒ¥Ï ‚ ÂÍÓÌÓÏ¥˜ÌÓÏÛ ‚¥‰ÌÓ¯ÂÌÌ¥,
ÚÓ·ÚÓ ‚ Ì‡È‚‡ÊÎË‚¥¯ÓÏÛ ‡ÒÔÂÍÚ¥, ÓÒÍ¥Î¸ÍË Ò‡ÏÂ Ì‡ ÂÍÓ-
ÌÓÏ¥ˆ¥ Á‡‚’flÁ‡Ì¥ ·¥Î¸¯¥ÒÚ¸ ÒÙÂ ÒÛÒÔ¥Î¸ÌÓ„Ó ÊËÚÚfl, ·ÛÎÓ
Â‡Î¸Ì¥ÒÚ˛ ¥ 10, ¥ 20 ÓÍ¥‚ ÚÓÏÛ, ¥ ÁÌ‡˜ÌÓ ‡Ì¥¯Â. èË-
˜ÓÏÛ ̂ Â ÌÂ ·ÛÎÓ flÍÓ˛Ò¸ Á‡ÍËÚÓ˛ ÚÂÏÓ˛, Ú‡·Û. èÓ·-
ÎÂÏÛ ‰Ó‚ÓÎ¥ ÎÂ„ÍÓ ÏÓÊÌ‡ ÔÓÒÚÂÊËÚË, ÓÔÂÛ˛˜Ë Á‡-
„‡Î¸ÌÓ‰ÓÒÚÛÔÌËÏË Ï‡ÚÂ¥‡Î‡ÏË ˘Â ÒÓ‚πˆ¸ÍÓª ÒÚ‡ÚËÒ-
ÚËÍË.

ßçÑìëíêßÄãßáÄñßü â ìêÅÄçßáÄñßü
ÉÓÎÓ‚ÌÓ˛ ÔÓ·ÎÂÏÓ˛ É‡ÎË˜ËÌË, ‡ Ú‡ÍÓÊ ÛÒ¥ı ¥Ì-

¯Ëı Â∂¥ÓÌ¥‚ á‡ı¥‰ÌÓª ìÍ‡ªÌË, π ÁÌ‡˜ÌÓ ÌËÊ˜ËÈ ¥-
‚ÂÌ¸ ¥Ì‰ÛÒÚ¥‡Î¥Á‡ˆ¥ª, ÔÓ¥‚ÌflÌÓ ÔÂÂ‰ÛÒ¥Ï Á¥ ëıÓ‰ÓÏ ¥
èË‰Ì¥ÔÓ‚’flÏ. è¥‰Ú‚Â‰ËÚË ˆÂÈ Ù‡ÍÚ ÏÓÊÌ‡, ‰Îfl
ÔËÍÎ‡‰Û, Ú‡ÍËÏ ‚‡ÊÎË‚ËÏ ÂÍÓÌÓÏ¥˜ÌËÏ ÔÓÍ‡ÁÌËÍÓÏ,
flÍ ‚‡Ú¥ÒÚ¸ ÓÒÌÓ‚ÌËı ÙÓÌ‰¥‚ Û ÓÁ‡ıÛÌÍÛ Ì‡ Ó‰ÌÛ

ÓÒÓ·Û. ñÂÈ ÔÓÍ‡ÁÌËÍ Ì‡ ˜‡Ò Á‰Ó·ÛÚÚfl ìÍ‡ªÌÓ˛ ÌÂÁ‡-
ÎÂÊÌÓÒÚË ‚ É‡ÎË˜ËÌ¥ ·Û‚ Ì‡ ÚÂÚËÌÛ ÌËÊ˜ËÏ, ‡Ì¥Ê Û
ÒÂÂ‰Ì¸ÓÏÛ ‚ ìÍ‡ªÌ¥. Ä·Ó Ê Ú‡ÍËÈ ÍËÚÂ¥È, flÍ ÒÂ-
Â‰Ì¸ÓÏ¥Òfl˜Ì‡ Á‡Ó·¥ÚÌ‡ ÔÎ‡Ú‡. ì É‡ÎË˜ËÌ¥ ÒÂÂ‰ Ô‡-
ˆ¥‚ÌËÍ¥‚ ÛÒ¥ı ·ÂÁ ‚ËÌflÚÍÛ Í‡ÚÂ„Ó¥È Á‡ÈÌflÚÓ„Ó Ì‡ÒÂ-
ÎÂÌÌfl ‚ÓÌ‡ Ú‡ÍÓÊ ·ÛÎ‡ Ì‡ 10 – 20 % ÌËÊ˜Ó˛. èË˜Ó-
ÏÛ Ì‡‚¥Ú¸ Ú‡ÍËÈ ¥‚ÂÌ¸ ‰ÓÒfl„‡‚Òfl ÁÌ‡˜ÌÓ˛ Ï¥Ó˛ ÍÓ¯-
ÚÓÏ ÔÓÏËÒÎÓ‚ÓÒÚË ã¸‚¥‚˘ËÌË, ÁÓÍÂÏ‡ ã¸‚Ó‚‡, ‡
Ú‡ÍÓÊ ¥Ì¯Ëı Ó·Î‡ÒÌËı ˆÂÌÚ¥‚, Û ÓÁ‚ËÚÓÍ flÍËı Û ÒÓ-
‚πˆ¸ÍËÈ ˜‡Ò ‚ÍÎ‡‰‡ÎÓÒfl Ì‡È·¥Î¸¯Â ÍÓ¯Ú¥‚. íÓ‰¥ flÍ Û
‡ÈÓÌ‡ı É‡ÎË˜ËÌË ˆÂÈ ÔÓÍ‡ÁÌËÍ ·Û‚ Ì‡·‡„‡ÚÓ ÌËÊ-
˜ËÏ. éÒÓ·ÎË‚Ó ÚÛÚ ‚Ë‰¥ÎflÎ‡Òfl íÂÌÓÔ¥Î¸˘ËÌ‡, ÁÓÍÂ-
Ï‡ ªª Ô¥‚‰ÂÌÌ‡ ˜‡ÒÚËÌ‡, flÍ‡ ‚Á‡„‡Î¥ ‚ ÂÍÓÌÓÏ¥˜ÌÓÏÛ
‚¥‰ÌÓ¯ÂÌÌ¥ π ‰ÂÔÂÒ¥ÈÌÓ˛ ÚÂËÚÓ¥π˛ ÛÊÂ ÔÓÌ‡‰ 150
ÓÍ¥‚. Ä ·¥‰Ì¥ÒÚ¸ Ì‡ÒÂÎÂÌÌfl „¥Ò¸ÍËı ‡ÈÓÌ¥‚ É‡ÎË˜ËÌË
‚ ÒÓ‚πˆ¸ÍËÈ ˜‡Ò ÔÓÒÚÓ ÔË„ÓÎÓÏ¯Û‚‡Î‡...

üÒÍ‡‚Ó ‚¥‰Ó·‡Ê‡π ÂÍÓÌÓÏ¥˜ÌÛ ‚¥‰ÒÚ‡Î¥ÒÚ¸ Û ÒÓ-
‚πˆ¸ÍËÈ ÔÂ¥Ó‰ É‡ÎË˜ËÌË ÒÚÛÔ¥Ì¸ ÓÁ‚ËÚÍÛ „‡ÎËˆ¸ÍËı
Ï¥ÒÚ ¥ ÒÂÎË˘ Ï¥Ò¸ÍÓ„Ó ÚËÔÛ. ÑÛÊÂ ·‡„‡ÚÓ Á ÌËı ·ÛÎË (¥
Á‡ÎË¯ËÎËÒfl) ÌÂ‚ÂÎËÍËÏË ÔÓÒÂÎÂÌÌflÏË, Û flÍËı ÏÂ¯-
Í‡ÎË ÎË¯Â ‰ÂÍ¥Î¸Í‡ ÚËÒfl˜ ˜ÓÎÓ‚¥Í ¥ Ô‡ˆ˛‚‡ÎË ÓÍÂÏ¥
‰¥·Ì¥ ÔÓÏËÒÎÓ‚¥ Ô¥‰ÔËπÏÒÚ‚‡. ó‡ÒÚËÌ‡ ÔÓÒÂÎÂÌ¸
ÛÁ‡„‡Î¥ Á·ÂÂ„ÎË ÒÚ‡ÚÛÒ Ï¥ÒÚ Ú¥Î¸ÍË Á‡‚‰flÍË ‰‡‚Ì¸ÓÏÛ

ë¸Ó„Ó‰Ì¥ ëÂÌ¸ÍÓ ·Û‚ ˘‡ÒÎË‚ËÈ – ‚¥Ì Ì‡Â¯Ú¥
‚ËÈ¯Ó‚ Á‡ ÏÂÊ¥ ãÓÔÛ¯ÌflÌÒ¸ÍÓ„Ó ÍÎfl¯ÚÓÛ, ÍÛ‰Ë
‡ÁÓÏ ¥Á ÒÓ‚πˆ¸ÍÓ˛ ‚Î‡‰Ó˛ ‚ÒÂÎËÎËÒ¸ ‰Û¯Â‚ÌÓı‚Ó¥.
í¥ÒÌÂ ÔÓ‰‚¥’fl Î¥Í‡Ì¥, Ó·ÏÂÊÂÌÂ ÏÓÌ‡ÒÚËÒ¸ÍËÏË
ÏÛ‡ÏË Ú‡ Ù¥„Û‡ÏË Ò‚flÚËı, ÛÊÂ ·ÛÎÓ Á‡Ú¥ÒÌÂ ‰Îfl
ÌÂÛÔÓÍÓπÌÓª ‰Û¯¥ ëÂÌ¸Í‡. çÂ Ú‡Í Ì‡‚¥Ú¸ ‰Îfl ‰Û¯¥,
flÍ ‰Îfl ÈÓ„Ó ÔÓ‰‚ËÊÌËˆ¸ÍÓª Ô‡ˆ¥ – ëÂÌ¸ÍÓ ‚ÒÂ ÊËÚ-
Úfl ¯ÛÍ‡‚ ‚ ÓÍÓÎËˆflı ÅÛ‡˜ÍÓ‚Ë˜ Ì‡ÙÚÛ ‰Îfl ‰ÂÊ‡-
‚Ë. ÇÁËÏÍÛ, ‚ÓÒÂÌË, ‚Î¥ÚÍÛ ¥, Ì‡‚¥Ú¸, ‚ÂÒÌÓ˛ ‚¥Ì ·Ó-
‰Ë‚ ÚÂÂÌ‡ÏË ·Î‡„ÓÒÎÓ‚ÂÌÌÓª ÅÛ‡˜Í¥‚˘ËÌË, ˘Ó-
ÍÓÍÛ ÍÓÎ˛˜Ë ÁÂÏÎ˛ ‰Ó‚„ËÏ ˘ÛÔÓÏ ¥Á ÒÚ‡Î¸ÌÓ„Ó
‰ÓÚÛ. ÇÎ‡ÒÌÂ Á‡ ˆ˛ ÒÔÓ‰‚ËÊÌËˆ¸ÍÛ Ô‡ˆ˛ È ‚Ú‡-
ÔË‚ ˜ÓÎÓ‚¥Í ‰Ó ÔÒËı¥‡ÚË˜ÌÓ„Ó ÍÎfl¯ÚÓÛ.

ß ÚÛÚ ëÂÌ¸ÍÓ ÌÂ ÔÓÎË¯Ë‚ Ò‚Ó„Ó Á‡ÌflÚÚfl: ÒÍÓÎÓ‚
ÍÓÊÂÌ Ò‡ÌÚËÏÂÚ Î¥Í‡ÌflÌÓª ÁÂÏÎËˆ¥. Ä ÍÓÎË ‚Òfl
‚ÓÌ‡ ‚ÊÂ ·ÛÎ‡ ÔÓ‰Á¸Ó·‡Ì‡, ˜ÓÎÓ‚¥Í ÒÚ‡‚ ÔÓ‰ÛÏÛ-
‚‡ÚË ÔÓ ·ÓÊÂ‚¥ÎÎfl. ÄÎÂ, Ì‡ ˘‡ÒÚfl, ÔËÈ¯Ó‚ Ò¸Ó-
„Ó‰Ì¥¯Ì¥È ‰ÂÌ¸, ‰ÂÌ¸ ‚ËÁ‚ÓÎÂÌÌfl!

á Ò‡ÏÓ„Ó ‡ÌÍÛ „ÓÎÓ‚ÌËÈ Î¥Í‡ Î¥˜ÌËˆ¥ ÔÓÁ·Ë-
‡‚ Ì‡ ÔÓ‰‚¥’ª ı‚ÓËı ¥ ÔÂÒÓÌ‡Î.

– ÇÒ¸Ó! – ÎÂ‰‚Â ÒÚËÏÛ˛˜Ë ÒÎ¸ÓÁË, ÏÓ‚Ë‚. – ì
‰ÂÊ‡‚Ë ‚ÊÂ ÌÂÏ‡ „Ó¯ÂÈ ‰Îfl ‚‡’flÚ¥‚. íÓ ‚Ë„ÓÎÓ-

¯Û˛ Ï¥È ÛÍ‡Á, ̆ Ó ÔÂÒÓÌ‡Î ‚ÂÒ¸ Á‚¥Î¸ÌÂÌËÈ, ‡ ı‚Ó-
¥ Ó„ÓÎÓ¯Û˛Ú¸Òfl Á‰ÓÓ‚ËÏË ¥ ÓÁÔÛÒÍ‡˛Ú¸Òfl ÔÓ
‰ÓÏ¥‚Í‡ı!

üÍËÈÒ¸ ˜‡Ò ÛÒ¥ ÚËÏ‡ÎËÒ¸ Á‡ Á‚Ë˜ÍÓ˛ ÍÎfl¯ÚÓ‡,
‡ÎÂ ëÂÌ¸ÍÓ ‚¥‰‡ÁÛ Û¯Ë‚ Á‡ ·‡ÏÛ. ß ÓÒ¸ ÛÊÂ ‰‚¥
„Ó‰ËÌË ‚¥Ì ÁÓÒÂÂ‰ÊÂÌÓ ÍÓÎÓ‚ ÁÂÏÎ˛ ‰ÓÓ„Ó˛ ‰Ó
ÅÛ‡˜ÍÓ‚Ë˜.

ç‡Â¯Ú¥ Ô¥‰ ̃ ÓÎÓ‚¥ÍÓÏ Á‡„Û‰¥‚ Ï¥ÒÚ. ëÂÌ¸ÍÓ ÒÚ‡‚
Ì‡ Ò‡Ï¥È ÒÂÂ‰ËÌ¥, ÔÓ‰Ë‚Ë‚Òfl Ô¥‰ ÌÓ„Ë.

å¥Ê ÔÓ˜ÓÌ¥ÎËÏË ÓÔÓ‡ÏË ÏÓÒÚÛ ÔÎ‡‚ÌÓ ÒÔÎË-
‚‡Î‡ ÒÓÍÓÏ ëÚË‡ÌÍ‡. ÑÓ‚„¥ ÍÓÒË ‚Ó‰ÓÓÒÎ¥‚ ÍÓÎË-
‚‡ÎËÒ¸ Û ÒÓÌfl˜ÌÓÏÛ Ï‡Â‚¥ ˜ËÒÚÓª ‚Ó‰Ë, ıÓ‚‡˛˜Ë Û
Ô‡ÒÏ‡ı Ò¥·Ì¥ ÔÓÎËÒÍË Ë· Ú‡ ÒËÌ¥ ÒÔËÌË ÛÒ‡ÎÓÍ.

– í¸ÙÛ, – ÔÎ˛ÌÛ‚ Û ‚Ó‰Û ̃ ÓÎÓ‚¥Í ¥ ‡‰¥ÒÌÓ Á‡ÒÏ¥-
fl‚Òfl, ÍÓÎË ÒÎ˛Ì‡, ‰ÓÎÂÚ¥‚¯Ë ‰Ó ‚Ó‰Ë, ÁÓ·ËÎ‡ ‚Â-
ÒÂÎÍÓ‚Û ‰¥Ó˜ÍÛ Û ëÚË‡Ìˆ¥, flÍ‡ ÓÁÚfl„Î‡Ò¸ Ô¥‰ ÒÓÌ-
ˆÂÏ. ëÂÌ¸ÍÓ ÛÒÏ¥ı‡‚Òfl ¥˜ˆ¥, ‡ ¥˜Í‡ ÛÒÏ¥ı‡Î‡Òfl ÈÓÏÛ.

IIIIIIIIII
êÓÏ‡Ì á‡‰ÛÔÒ¸ÍËÈ ÔÓÍËÌÛ‚Òfl, Ì‡˜Â Ì‡Ó‰Ë‚Òfl.

Ç¥Ì ‰Ó·Â ÁÌ‡‚, ˘Ó ÈÓÏÛ ˘ÓÒ¸ ÒÌËÎÓÒ¸, ‡ÎÂ ˘Ó
Ò‡ÏÂ – ÌÂ Ô‡Ï’flÚ‡‚. ôÓÒ¸ ÚË‚ÓÊÌÂ, Ì¥·Ë å‡¥ÈÍ‡

БОГДАН
ВОЛОШИН
БУРАЧКОВИЦЬКІ
ХРОНІКИ
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¥ÒÚÓË˜ÌÓÏÛ ÏËÌÛÎÓÏÛ, ‚ÔÓ‰Ó‚Ê flÍÓ„Ó ‚ÓÌË ÌÂÓ‰-
Ï¥ÌÌÓ ‚ËÒÚÛÔ‡ÎË flÍ Ï¥ÒÚ‡ ˜Ë Ï¥ÒÚÂ˜Í‡. ßÒÌÛπ ˜ËÏ‡ÎÓ
Ú‡ÍËı, flÍ¥ Á‡ ˜ËÒÂÎ¸Ì¥ÒÚ˛ ÏÂ¯Í‡Ìˆ¥‚, ‡ ‰ÂflÍ¥ – Á‡ ÒÚÛ-
ÔÂÌÂÏ ÂÍÓÌÓÏ¥˜ÌÓ„Ó ÓÁ‚ËÚÍÛ, Ú‡Í ¥ ÌÂ Òfl„ÌÛÎË ‰Ó‚Ó-
πÌÌÓ„Ó ¥‚Ìfl. ÅÂÎÁ, Å¥·Í‡, ÅÓËÒÎ‡‚, ê‡‚‡-êÛÒ¸Í‡,
ëÍÓÎÂ, ëÚ‡ËÈ ë‡Ï·¥, íÛÍ‡ – ˆÂ ÎË¯Â Ì‡È‚¥‰ÓÏ¥¯¥
Á ÌËı. ÑÂflÍ¥ Ï¥Ò¸Í¥ Ì‡ÒÂÎÂÌ¥ ÔÛÌÍÚË ‚ÒÂ ˘Â ÌÂ ÁÏÓ„ÎË
‚¥‰Ó‰ËÚËÒfl Á ˜‡Ò¥‚ èÂ¯Óª ë‚¥ÚÓ‚Óª ‚¥ÈÌË.

É‡ÎË˜ËÌ‡ π ÛÊÂ ‰ÛÊÂ ‰‡‚ÌÓ Ó‰ÌËÏ ¥Á Ì‡È·¥Î¸¯
ÂÍÓÌÓÏ¥˜ÌÓ ‚¥‰ÒÚ‡ÎËı Â∂¥ÓÌ¥‚ Ö‚ÓÔË. èË˜ËÌË ÒÎ¥‰
¯ÛÍ‡ÚË ‚ ¥ÒÚÓË˜ÌÓÏÛ ÏËÌÛÎÓÏÛ Í‡˛. ìÚ¥Ï, ˆÂ π ÚÂ-
ÏÓ˛ ÓÍÂÏÓª ÓÁÏÓ‚Ë. ëÎ¥‰ Ì‡„ÓÎÓÒËÚË, ˘Ó, ÔÓÔË
ÔÓÎ¥ÚË˜ÌÛ ÌÂÓ‰ÌÓÁÌ‡˜Ì¥ÒÚ¸ Ú‡ÍÚÛ‚‡ÌÌfl Ù‡ÍÚÛ ÔËπ‰-
Ì‡ÌÌfl Û 1939 . ‰Ó ëÓ‚πˆ¸ÍÓ„Ó ëÓ˛ÁÛ á‡ı¥‰ÌÓª ìÍ‡-
ªÌË, ̂ ÂÈ Â∂¥ÓÌ Ì‡ ÚÓÈ ̃ ‡Ò Á‡ ÒÚÛÔÂÌÂÏ ¥Ì‰ÛÒÚ¥‡Î¥Á‡ˆ¥ª
ÁÌ‡˜ÌÓ ÔÓÒÚÛÔ‡‚Òfl ·‡„‡Ú¸ÓÏ ÚÂËÚÓ¥flÏ ëÓ‚πˆ¸ÍÓª
ìÍ‡ªÌË. (ßÌ¯Â ÔËÚ‡ÌÌfl, flÍÛ ˆ¥ÌÛ Ú‡Ï ·ÛÎÓ Á‡ÔÎ‡˜ÂÌÓ
Á‡ ¥Ì‰ÛÒÚ¥‡Î¥Á‡ˆ¥˛?). ß Ú¥Î¸ÍË Á‡ «ÒÓ‚¥Ú¥‚» ÔÓ˜‡ÎË Ó-
·ËÚËÒfl Â‡Î¸Ì¥ ÍÓÍË ‰Îfl ‚Ë¥¯ÂÌÌfl ˆ¥πª ÔÓ·ÎÂÏË.
ÄÎÂ ÓÒÚ‡ÚÓ˜ÌÓ Î¥Í‚¥‰Û‚‡ÚË ‚¥‰ÒÚ‡‚‡ÌÌfl Á‡ı¥‰ÌÓÛÍ‡ªÌ-
Ò¸ÍËı Ó·Î‡ÒÚÂÈ Ú‡Í ¥ ÌÂ ‚‰‡ÎÓÒfl.

èÓÏËÒÎÓ‚¥ÒÚ¸ É‡ÎË˜ËÌË ¥Á ‚ıÓ‰ÊÂÌÌflÏ ìÍ‡ªÌË
Û Ò‚¥ÚÓ‚ËÈ ËÌÓÍ ÔÓÒÚ‡Ê‰‡Î‡ ̃ Ë ÌÂ Ì‡È·¥Î¸¯Â. Ä‰ÊÂ

ÒÔÂˆ¥‡Î¥ÁÛ‚‡Î‡Òfl ‚ÓÌ‡ Ì‡ Ï‡¯ËÌÓ·Û‰Û‚‡ÌÌ¥, „‡ÎÛÁ¥,
ÔÓ‰ÛÍˆ¥fl flÍÓª ‚ ëÓ‚πˆ¸ÍÓÏÛ ëÓ˛Á¥ ·ÛÎ‡ ̃ Ë ÌÂ Ì‡ÈÌÂ-
ÍÓÌÍÛÂÌÚÌ¥¯Ó˛, ÔÓ¥‚ÌflÌÓ ¥Á Á‡ı¥‰ÌËÏË ‡Ì‡ÎÓ„‡ÏË.
èÓ‰ÛÍˆ¥fl Ï‡¯ËÌÓ·Û‰Û‚‡ÌÌfl, flÍ‡ ‚ËÓ·ÎflÎ‡Ò¸ Û É‡-
ÎË˜ËÌ¥, ÏÓ„Î‡ Ï‡ÚË ÔÓÔËÚ ÎË¯Â Ì‡ ÒÓ‚πˆ¸ÍÓÏÛ ËÌÍÛ.
ì ÚÓÈ ÊÂ ˜‡Ò Á·Â¥„Òfl ÔÓÔËÚ Ì‡ ‚ËÓ·Ë ÏÂÚ‡ÎÛ„¥ª, Ì‡
flÍËı ÒÔÂˆ¥‡Î¥ÁÛ‚‡ÎËÒfl ÑÓÌ·‡Ò ¥ èË‰Ì¥ÔÓ‚’fl. ÇÓÌË
‚Ëfl‚ËÎËÒfl ÔÓÚ¥·ÌËÏË flÍ Á‡ı¥‰ÌËÏ Í‡ªÌ‡Ï, Ú‡Í ¥ ÔÓÒ-
ÚÒÓ‚πˆ¸ÍÓÏÛ ÔÓÒÚÓÛ. ßÌ¯¥ ‚‡‰Ë ÒÓ‚πˆ¸ÍÓª ÂÍÓÌÓÏ¥ÍË
– Ó¥πÌÚ‡ˆ¥fl ‚ËÓ·ÌËˆÚ‚‡ Ì‡ ‚¥ÈÒ¸ÍÓ‚Ó-ÔÓÏËÒÎÓ‚ËÈ
ÍÓÏÔÎÂÍÒ ¥ ‚¥‰ÒÛÚÌ¥ÒÚ¸ Á‡ÏÍÌÛÚËı ÚÂıÌÓÎÓ„¥˜ÌËı ˆËÍÎ¥‚
‚ËÓ·ÌËˆÚ‚‡ ÔÓ‰ÛÍˆ¥ª – ·ÛÎË Ì‡Èı‡‡ÍÚÂÌ¥¯ËÏË
Ò‡ÏÂ ‚ É‡ÎË˜ËÌ¥. íÓÏÛ ÁÓ‚Ò¥Ï ÌÂ ‰Ë‚ÌÓ, ˘Ó ã¸‚¥‚Ò¸Í‡
Ó·Î‡ÒÚ¸ Û 1998 Óˆ¥ ‰ÓÒfl„ÌÛÎ‡ Ì‡ÈÌËÊ˜Ó„Ó ‚ ‰ÂÊ‡‚¥
ÔÓÍ‡ÁÌËÍ‡ Ô‡‰¥ÌÌfl Ó·Òfl„¥‚ ÔÓÏËÒÎÓ‚Óª ÔÓ‰ÛÍˆ¥ª: 27%
‚¥‰ ¥‚Ìfl 1990 ÓÍÛ, ÚÓ‰¥ flÍ Û ÒÂÂ‰Ì¸ÓÏÛ ‚ ìÍ‡ªÌ¥ ‚¥Ì
ÒÚ‡ÌÓ‚Ë‚ 50%.

ÄÉêÄêçÄ èÖêÖçÄëÖãÖçßëíú
ßÌ¯‡ ÂÍÓÌÓÏ¥˜Ì‡ ÔÓ·ÎÂÏ‡ – ˆÂ ‡„‡Ì‡ ÔÂÂÌ‡-

ÒÂÎÂÌ¥ÒÚ¸ Â∂¥ÓÌÛ. èÓ·ÎÂÏ‡, flÍ‡ ÔÂÂÒÎ¥‰Ûπ É‡ÎË˜ËÌÛ
‚ÊÂ ÓÍ¥‚ 200, flÍ˘Ó ÌÂ ·¥Î¸¯Â. ß ‚Ë¥¯ËÚË ªª ‰ÛÊÂ
‚‡ÊÍÓ. ç‡ ̂ Â ÔÓÚ¥·Ì¥ ‚ÂÎËÍ¥ ÍÓ¯ÚË È ÂÍÓÌÓÏ¥˜Ì¥ ÔÓ„-

РОМАН
ЛОЗИНСЬКИЙ

ЧОМУ ГАЛИЧИНА
ВІДСТАЄ?

АБО ЯК ДОВГО
МИ ЩЕ БУДЕМО

ВІДСТАВАТИ?

ÁÎ¥ÔËÎ‡ ‚‡ÂÌËÍË, ‡ ‚ÓÌË ‚ÒÂÂ‰ËÌ¥ ·ÛÎË Ì‡˜ËÌÂÌ¥
ÏÛ¯ËÌËÏË ÎË˜ËÌÍ‡ÏË.

è‡Ì êÓÏ‡Ì ·Ë‰ÎË‚Ó ÔÂÂÒÏËÍÌÛ‚ Á‡ÒÔ‡ÌËÏË
ÔÎÂ˜ËÏ‡, Ì‡ flÍËı ÁËÏÓ‚ËÏ ‚¥ÁÂÛÌÍÓÏ ‚¥‰·ËÎ‡Ò¸
ÔÓ‰Û¯Í‡.

– å‡¥ÈÍ‡! íË ‚‡ÂÌËÍË Ó·Ë¯? – Ì‡ ‚ÒflÍ ‚Ë-
Ô‡‰ÓÍ „ÓÎÓÒÌÓ Á‡ÔËÚ‡‚ Í¥ÏÌ‡ÚÛ á‡‰ÛÔÒ¸ÍËÈ.

– É‡? – ÔÓ˜ÛÎÓÒ¸ Á ‚ÛÎËˆ¥. òËÓÍÓÎËˆfl å‡¥È-
Í‡ „Ó‰Û‚‡Î‡ ÍÛÂÈ ¥ ÔÓÒÎÛı‡Î‡ Á‡ÔËÚ‡ÌÌfl ̃ ÓÎÓ‚¥Í‡.

– Ç‡ÂÌËÍË Ó·Ë¯, ̃ Ë Ì¥? – Ô‡Ì êÓÏ‡Ì ÒÚ‡‚ Ì‡
∂‡ÌÍÛ Û ÔÓ‚ÂÌ ¥ÒÚ Ò¥ÏÂÈÌËı ÚÛÒ¥‚ ¥ ıËÊÓ ÔÓÁ¥ıÌÛ‚.

– í‡, êÓÏˆ˛, flÍ ÚË Ú‡Í ÔÓÒË¯... á‡‡Á ·Û‰ÛÚ¸.
– ôÓ, ‚‡ÂÌËÍË ‚‰ÓÒ‚¥Ú‡?! á‰Û¥Î‡ ·‡·‡ ̃ ËÒÚÓ!
è‡Ì êÓÏ‡Ì Ï‡‚ ‚Ô‡ÒÚË Û Á‚Ë˜Ì¥ ÌÂ‚Ë, ¥ Ô‡Ì¥

å‡¥fl ‚ÍÓÚÂ ‚ËÒÎÛı‡Î‡ · „ÓÒÚÛ ÎÂÍˆ¥˛ Á ÔË‚Ó‰Û
ªª ÌÂÌÁÌÓ„Ó ÔÓıÓ‰ÊÂÌÌfl Á ÒÂÎ‡ èÓÏÓÌπÚ‡, ‰Â Ì‡‚¥Ú¸
·‡Á‡Û ÌÂ ·ÛÎÓ, ¥ ˘Ó ‚ÓÌ‡ ‰¥ÚÂÈ ÌÂ Ï‡π, ·Ó ·ÛÎ‡
Á„ÛÎflÌ‡, ‡ÎÂ êÓÏ‡Ì á‡‰ÛÔÒ¸ÍËÈ ÒÚËÏ‡‚Òfl. ß ÌÂ ÚÓÏÛ,
˘Ó Ì‡‰ÚÓ Î˛·Ë‚ ‰ÛÊËÌÛ (flÍ˘Ó È Î˛·Ë‚, ÚÓ ‚ËÍ-
Î˛˜ÌÓ ıËÒÚËflÌÒ¸ÍÓ˛ Î˛·Ó‚’˛), ‡ Á ¥Ì¯Óª, ‚‡„ÓÏ¥-
¯Óª ÔË˜ËÌË – Ò¸Ó„Ó‰Ì¥ ÅÛ‡˜ÍÓ‚Ë˜¥ ‚¥‰ÍË‚‡ÎË Ô‡Ï’-
flÚÌËÍ òÂ‚˜ÂÌÍÛ.

ß‰Âfl ‚ÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌÌfl Ù¥„ÛË ÔÓÂÚÛ Ì‡ ˆÂÌÚ‡Î¸ÌÓ-
ÏÛ Å‡Á‡ÌÓÏÛ Ï‡È‰‡Ì¥ ÅÛ‡˜ÍÓ‚Ë˜ Ì‡Ó‰ËÎ‡Ò¸ ÒÂ-
Â‰ „ÓÏ‡‰flÌ ̂ ¸Ó„Ó ‚¥Î¸ÌÓ„Ó Û ‚Ò¥ı ‚¥‰ÌÓ¯ÂÌÌflı Ï¥Ò-
ÚÂ˜Í‡ ˘Â Á‡ î‡Ìˆ‡-âÓÒËÙ‡. ìÊÂ È „Ó¯¥ flÍ¥Ò¸
·ÛÎË Á¥·‡Ì¥, ‚ ÚÓ‚‡ËÒÚ‚¥ «èÓÒ‚¥Ú‡» ÔÓÍÓªÎ‡Ò¸
Ï‡ÎÂÌ¸Í‡ Ù¥„ÛÍ‡ äÓ·Á‡fl, ‡ÎÂ... flÍËÈÒ¸ Ì‡‚¥ÊÂÌËÈ
ÒÂ·Ò¸ÍËÈ ÒÚÛ‰ÂÌÚ Á‡ÒÚ¥ÎË‚ Û ë‡‡π‚Ó ÔËÌˆ‡
îÂ‰¥Ì‡Ì‰‡, ¥ î‡Ìˆ-âÓÒËÙ Á åËÍÓÎÓ˛ II ÔÓ˜‡ÎË
ÊÂÚËÒfl. Ä ‰¥ÒÚ‡ÎË, flÍ Á‡‚Ê‰Ë – ÅÛ‡˜ÍÓ‚Ë˜¥. ì Ï¥Ò-
ÚÂ˜Í‡, flÍÂ ‚ÂÒ¸ ˜‡Ò ÒÚ‡‚‡ÎÓ ÚÓ ÓÒ¥ÈÒ¸ÍËÏ, ÚÓ ‡‚-
ÒÚ¥ÈÒ¸ÍËÏ ¥, ‚Â¯Ú¥, ÔÓÎ¸Ò¸ÍËÏ, ÛÊÂ ÌÂ ÒÚ‡ÎÓ Ì¥ „Ó-
¯ÂÈ, Ì¥ ÏÓÊÎË‚ÓÒÚË Û‚¥ÍÓ‚¥˜ËÚË „ÂÌ¥‡Î¸ÌÓ„Ó ÔÓÂÚ‡.
á‡ ÒÓ‚πˆ¸ÍËı ˜‡Ò¥‚ ·Û‡˜Í¥‚˜‡Ì‡Ï Á‡Ï¥ÒÚ¸ òÂ‚˜ÂÌ-
Í‡ ÔÓÒÚ‡‚ËÎË „¥ÔÒÓ‚Ó„Ó ëÚ‡Î¥Ì‡, ÔÓÏ‡Î¸Ó‚‡ÌÓ„Ó
Ò¥·ÎflÌÍÓ˛. ÄÎÂ ¥ ÚÓÈ Á„ËÌÛ‚ Ô¥ÒÎfl XX Á’ªÁ‰Û.

ÄÊ ÚÂÔÂ ·Û‡˜Í¥‚˜‡ÌË ‰¥ÒÚ‡ÎË ÏÓÊÎË‚¥ÒÚ¸ ÒÛ·Î¥-
ÏÛ‚‡ÚË Ô¥‰Ò‚¥‰ÓÏÂ ·‡Ê‡ÌÌfl Ï‡ÚË ÔÓÏ¥Ê ÒÂ·Â äÓ·Á‡fl.

èÂ¯ËÏ Ì‡ ‚ÒÂÌ‡Ó‰ÌÓÏÛ ‚¥˜¥ ÏÂ¯Í‡Ìˆ¥‚ ÅÛ‡˜-
ÍÓ‚Ë˜, ÔËÒ‚fl˜ÂÌÓÏÛ ̂ ¥È ÚÂÏ¥, ‚ËÒÚÛÔË‚ ‚¥ÈÚ, ‡·Ó ÏÂ
Ï¥ÒÚÂ˜Í‡ Ô‡Ì êÓÏ‡Ì á‡‰ÛÔÒ¸ÍËÈ.

– ç‡Â¯Ú¥ Ì‡¯‡ Ï¥fl ‚¥ÍÓ‚¥˜Ì‡ Á‰¥ÈÒÌËÚ¸Òfl! –
ÍË˜‡‚ á‡‰ÛÔÒ¸ÍËÈ ‚ ÎËˆÂ Î˛‰flÏ. – ÇË ‰Ë‚¥Ú¸Òfl: Û
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‡ÏË, ÓÁ‡ıÓ‚‡Ì¥ Ì‡ ÚË‚‡ÎËÈ ˜‡Ò. ç‡‰Ï¥Ì‡ Í¥Î¸-
Í¥ÒÚ¸ ÚÛ‰Ó‚Ëı ÂÒÛÒ¥‚ Û Ò¥Î¸Ò¸Í¥È Ï¥ÒˆÂ‚ÓÒÚË – ˆÂ ÌÂ
ÎË¯Â ÂÍÓÌÓÏ¥˜Ì¥ Ú‡ ÒÓˆ¥‡Î¸Ì¥ ÔÓ·ÎÂÏË ÒÂÎ‡, ˆÂ È ‚Â-
ÎËÍ¥ ‚Ú‡ÚË Á‡„‡ÎÓÏ Û „ÓÒÔÓ‰‡ÒÚ‚¥ Â∂¥ÓÌÛ. éÍ¥Ï ÚÓ„Ó,
‡„‡Ì‡ ÔÂÂÌ‡ÒÂÎÂÌ¥ÒÚ¸ ÌÂ ÎË¯Â ‰ÂÒÚ‡·¥Î¥ÁÛπ ÂÍÓÌÓ-
Ï¥ÍÛ Í‡˛, ‚ÓÌ‡ ‚¥‰Ó·‡Ê‡πÚ¸Òfl Ì‡ Á‡„‡Î¸ÌÓÏÛ ÒÚ‡ÌÓ-
‚Ë˘¥ „‡ÎËˆ¸ÍÓ„Ó ÒÛÒÔ¥Î¸ÒÚ‚‡, Ó·ÛÏÓ‚Î˛˛˜Ë ÒÓˆ¥ÓÍÛÎ¸-
ÚÛÌ¥ ‰ÂÙÓÏ‡ˆ¥ª, ÌÂ„‡ÚË‚ÌÓ ‚ÔÎË‚‡˛˜Ë Ì‡ ÏÂÌÚ‡Î¥ÚÂÚ
Ì‡ÒÂÎÂÌÌfl.

ÅÂÁÔÓÒÂÂ‰Ì¥Ï Ì‡ÒÎ¥‰ÍÓÏ ÂÍÓÌÓÏ¥˜ÌÓ„Ó ‚¥‰ÒÚ‡‚‡Ì-
Ìfl È ‡„‡ÌÓª ÔÂÂÌ‡ÒÂÎÂÌÓÒÚË Â∂¥ÓÌÛ π ·ÂÁÓ·¥ÚÚfl,
¥‚ÂÌ¸ flÍÓ„Ó, flÍ ‚¥‰ÓÏÓ, Ì‡‚¥Ú¸ Á‡ Á‡ÌËÊÂÌËÏË ‰‡ÌË-
ÏË ÓÙ¥ˆ¥ÈÌÓª ÒÚ‡ÚËÒÚËÍË, Û É‡ÎË˜ËÌ¥ – Ó‰ËÌ ¥Á Ì‡È‚Ë-
˘Ëı ‚ ìÍ‡ªÌ¥. èËıÓ‚‡ÌÂ ·ÂÁÓ·¥ÚÚfl ‚ Ò¥Î¸Ò¸Í¥È Ï¥Ò-
ˆÂ‚ÓÒÚ¥ Í‡˛ ·ÛÎÓ È Û ÒÓ‚πˆ¸ÍËÈ ̃ ‡Ò, Ú‡Í Ò‡ÏÓ flÍ, ‰Îfl
ÔËÍÎ‡‰Û, ‚ÓÌÓ ¥ÒÌÛ‚‡ÎÓ ÚÓ‰¥ ‚ ëÂÂ‰Ì¥È ÄÁ¥ª. ß ˆ¥πª
ÔÓ·ÎÂÏË ÒÓ‚πˆ¸Í¥ ÂÍÓÌÓÏ¥ÒÚË ÁÓ‚Ò¥Ï ÌÂ ÔËıÓ‚Û‚‡-
ÎË, ÓÒÍ¥Î¸ÍË ªª ÔË˜ËÌÓ˛ ·ÛÎË ÌÂ ÂÍÓÌÓÏ¥˜Ì¥ ÔÓÏËÎÍË
ÒÓ‚πˆ¸ÍÓ„Ó ÔÂ¥Ó‰Û, ‡ ‚¥‰ÒÚ‡‚‡ÌÌfl Â∂¥ÓÌÛ ‚ ‰ÓÒÓ‚πˆ¸-
ÍËÈ ÔÂ¥Ó‰. É‡ÎË˜‡ÌË, flÍ¥ ÏÂ¯Í‡˛Ú¸ Û ÒÂÎ‡ı, ÔÂÍ‡Ò-
ÌÓ Ô‡Ï’flÚ‡˛Ú¸, ˘Ó ‰ÛÊÂ ·‡„‡ÚÓ ªıÌ¥ı Ó‰ÌÓÒÂÎ¸ˆ¥‚, flÍ¥
ÌÂ Ï‡ÎË ÏÓÊÎË‚ÓÒÚË Á‡Ó·ËÚË „Ó¯¥ Û ÒÂ·Â ‚‰ÓÏ‡,
˘ÓÎ¥Ú‡ ªÁ‰ËÎË Ì‡ è¥‚‰ÂÌ¸ ìÍ‡ªÌË ‰ÓÔÓÏ‡„‡ÚË Á·Ë‡-

ÚË ‚ÓÊ‡ª, ·Ó Ú‡Ï Ó·Ó˜Ëı ÛÍ ÌÂ ‚ËÒÚ‡˜‡ÎÓ. ß Á‡‡Á
Ú‡ÍÓÊ ªÁ‰flÚ¸.

ß˘Â Ó‰ÌËÏ ÂÁÛÎ¸Ú‡ÚÓÏ ‡„‡ÌÓ„Ó ÔÂÂÌ‡ÒÂÎÂÌÌfl
É‡ÎË˜ËÌË ·ÛÎË Ï‡flÚÌËÍÓ‚¥ ÚÛ‰Ó‚¥ ÔÓªÁ‰ÍË, ÍÓÎË Î˛‰Ë
Á¥ Ò¥Î ˘Ó‰Ìfl ªÁ‰ËÎË Ì‡ Ó·ÓÚÛ ‚ Ó·Î‡ÒÌ¥ ˆÂÌÚË, Á‡
‰ÂÒflÚÍË Í¥ÎÓÏÂÚ¥‚ ‚¥‰ Ï¥Òˆfl ÔÓÊË‚‡ÌÌfl.

èÂÂı¥‰ ‰Ó ËÌÍÓ‚Óª ÂÍÓÌÓÏ¥ÍË ¥ÁÍÓ Á‡„ÓÒÚË‚ ¥Ò-
ÌÛ˛˜¥ ‚ É‡ÎË˜ËÌ¥ ÂÍÓÌÓÏ¥˜Ì¥ ÔÓ·ÎÂÏË, ÓÒÍ¥Î¸ÍË ÒÓ-
‚πˆ¸Í‡ ÔÎ‡ÌÓ‚‡ ÂÍÓÌÓÏ¥Í‡ ÔÂ‚ÌÓ˛ Ï¥Ó˛ ªı Á„Î‡‰ÊÛ-
‚‡Î‡. í‡Í, ÏÂÌ¯‡ Á‡Ó·¥ÚÌ‡ ÔÎ‡Ú‡ ÌÂ ÒÔË˜ËÌflÎ‡ ¥Á-
ÍÓ„Ó ÁÌËÊÂÌÌfl ¥‚Ìfl ÊËÚÚfl, ÓÒÍ¥Î¸ÍË ‚ ‰ÂÊ‡‚¥ ¯ÚÛ˜-
ÌÓ ÛÚËÏÛ‚‡ÎËÒfl ÌÂ‚ËÒÓÍ¥ ˆ¥ÌË Ì‡ Ì‡È‚‡ÊÎË‚¥¯¥ ÔÓ-
‰ÛÍÚË ı‡˜Û‚‡ÌÌfl Ú‡ Ì‡ ÍÓÏÛÌ‡Î¸Ì¥ ÔÓÒÎÛ„Ë. çËÁ¸Í‡
‚‡Ú¥ÒÚ¸ Ú‡ÌÒÔÓÚÌËı ÔÂÂ‚ÂÁÂÌ¸ ÒÚËÏÛÎ˛‚‡Î‡ ‚ÊÂ
Á„‡‰‡Ì¥ Ï‡flÚÌËÍÓ‚¥ Ï¥∂‡ˆ¥ª. èÓ‰ÓÓÊ˜‡ÌÌfl ÂÌÂ„ÓÌÓ-
Ò¥ª‚ ¥ Ô¥‰‚Ë˘ÂÌÌfl ‚‡ÚÓÒÚË ÔÓÒÎÛ„ Ú‡ÌÒÔÓÚÛ ‚ 90-ı
ÓÍ‡ı Ó‰‡ÁÛ Ê ÔËÔËÌËÎÓ ªı. ì É‡ÎË˜ËÌ¥ Ï‡ÈÊÂ ÌÂ
‚¥‰˜Û‚‡‚Òfl ‰ÂÙ¥ˆËÚ ·‡„‡Ú¸Óı ÔÓ‰Ó‚ÓÎ¸˜Ëı ÚÓ‚‡¥‚,
ı‡‡ÍÚÂÌËÈ ‰Îfl ÒÓ‚πˆ¸ÍÓª ÂÍÓÌÓÏ¥ÍË, ÓÒÍ¥Î¸ÍË ‚ ÒÂÎ¥
Ï‡ÈÊÂ ÍÓÊÂÌ Ï‡‚ Ò‚Óπ ÔËÒ‡‰Ë·ÌÂ „ÓÒÔÓ‰‡ÒÚ‚Ó.
á‡‚‰flÍË ÈÓÏÛ „‡ÎËˆ¸ÍËÈ ÒÂÎflÌËÌ ÌÂ ÎË¯Â Á‡·ÂÁÔÂ-
˜Û‚‡‚ ÒÂ·Â ÔÓ‰ÛÍÚ‡ÏË, ‡ È ‰ÓÔÓÏ‡„‡‚ Ó‰Ë˜‡Ï, ÍÓÚ-
¥ ÊËÎË ‚ Ï¥ÒÚË. Ç¥Ì ‚Ú‡ÚË‚ ÛÒ¥ ˆ¥ ÔÂÂ‚‡„Ë Á ÔÂÂıÓ-

ã¸‚Ó‚¥ òÂ‚˜ÂÌÍÓ ÒÚÓªÚ¸, Û äËπ‚¥ π, Ì‡‚¥Ú¸ ãÓÔÛ¯Ì‡
·˛ÒÚ äÓ·Á‡˛ ‚Ò‡‰ËÎ‡! Ä ÏË ˘Ó, Ï‡ÌÍÛÚË?!

ëÔÓÎÓ¯ÂÌËÈ Ì‡¥‰ Ì‡ Ï‡È‰‡Ì¥ Ó·ÛÂÌÓ Á‡ÍË-
˜‡‚, ˘Ó ‚¥Ì Ì¥flÍ¥È ÌÂ Ï‡ÌÍÛÚ. Ç¥‰‡ÁÛ ·ÛÎÓ ÔÓ„Ó-
ÎÓÒÓ‚‡ÌÓ Á‡ ÔÓ·Û‰Ó‚Û Ô‡Ï’flÚÌËÍ‡.

í‡ ÔÂÂ‰ Î˛‰Ë ‚ËÈ¯Ó‚ ÒÚÓÓÊ ÒÚ‡Ìˆ¥ª ÔÂÂÎË-
‚‡ÌÌfl ÍÓ‚¥ ã‡‰Á¸∂Ó åËÍÛÎË˜ËÌ.

– ü Ú‡Í ÒÓ·¥ ‰ÛÏ‡˛, ˘Ó flÍ ÒÚ‡‚ËÚË Ô‡ÏÌflÚÌËÍ,
ÚÓ ˘Ó· ·Û‚ Ô‡ÏÌflÚÌËÍ, ‡ ÌÂ „Û¯Í‡. ôÓ· ÈÓ„Ó ‚
flÒÌÛ ÔÓ„Ó‰Û Á¥ ã¸‚Ó‚‡ ‚Ë‰ÍÓ ·ÛÎÓ!

– è‡‚ËÎ¸ÌÓ! – Á‡ÍË˜‡ÎË ‚Ò¥, ¥ ÚË˜¥ ÔÓÎÛÌ‡-
ÎÓ Ì‡‰Ë‚ÌÂ «ëÎ‡‚‡!»

ÄÎÂ „Ó¯ÂÈ Û Í‡Ò¥ ÅÛ‡˜ÍÓ‚Ë˜ ÌÂ ·ÛÎÓ Ì‡‚¥Ú¸
Ì‡ Ô‡Ï’flÚÌËÍ ÒÓ·‡ˆ¥ ÇÎÓ‰Í‡ î‡ÌÂ∂Ë, flÍ‡ Á‡„ËÌÛÎ‡
‚ ·Óflı ¥Á ÎÓÔÛ¯ÌflÌÒ¸ÍËÏË ıÓÚ‡ÏË. ß ÚÓ‰¥ Á’fl‚ËÎ‡Ò¸
Ì‡ Ò‚¥Ú ÅÓÊËÈ ˜ËflÒ¸ ‡ÌÓÌ¥ÏÌ‡ ÔÓÔÓÁËˆ¥fl ÁÓ·ËÚË
Ù¥„ÛÛ Ì‡‰Û‚ÌÓ˛, ·Ó Ì‡ ÔÂ¯¥È ·Ë„‡‰¥ Ì‡Á·Ë‡-
Î‡Ò¸ ˆ¥Î‡ ÍÛÔ‡ ÒÚ‡Ëı ÒÍ‡Ú¥‚ ‚¥‰ Ú‡ÍÚÓ¥‚.

– íÓ ‰Ó·Â, ˘Ó ·Û‰Â ‚ÂÎËÍËÈ. ÄÎÂ ÚÂ·‡ Ú‡Í
ÁÓ·ËÚË, ̆ Ó·Ë ÈÓ„Ó ÏÓÌ‡ ·ÛÎÓ ‚ÓÁËÚË ÔÓ ÒÂÎ‡ı, ‰Â
˘Â ÌÂÏ‡ Ô‡ÏÌflÚÌËÍ¥‚. ç‡È Î˛‰Ë Ï‡˛Ú¸ Ì‡ ı‡ÏÓ‚¥
Ò‚flÚ‡ ‰Â Í‚¥ÚË ÔÓÍÎ‡ÒÚË... – ‚ÒÚ‡‚Ë‚ Ò‚Óª Ô’flÚ¸ ÍÓÔ¥-

ÈÓÍ ã‡‰Á¸∂Ó, flÍËÈ Á‡‚Ê‰Ë ·Û‚ ‚ ÓÔÓÁËˆ¥ª ‰Ó ·Û‰¸-
flÍÓª ‚Î‡‰Ë.

Ç¥‰‡ÁÛ ·Û‡˜ÍÓ‚Ëˆ¸Í‡ „ÓÏ‡‰‡ ÓÁ‰¥ÎËÎ‡Ò¸ Ì‡
‰‚‡ Ú‡·ÓË: ‚¥ÈÚ Á ‡‰Ï¥Ì¥ÒÚ‡ˆ¥π˛ Ï¥ÒÚÂ˜Í‡ ·ÛÎË Á‡
Ì‡‰Û‚ÌÓ„Ó òÂ‚˜ÂÌÍ‡, ‡ Ï¥ÒˆÂ‚¥ Ï‡∂¥Ì‡ÎË Ì‡ ̃ ÓÎ¥ Á
ã‡‰Á¸∂ÓÏ åËÍÛÎË˜ËÌËÏ ‚ËÒÚÛÔ‡ÎË Á‡ ‰ÂÂ‚’flÌËÈ
Ô‡Ï’flÚÌËÍ Ì‡ „ÛÊÓ‚¥È ÚflÁ¥. ëËÚÛ‡ˆ¥˛ Ô¥‰¥„¥Î‡ È Ú‡
Ó·ÒÚ‡‚ËÌ‡, ˘Ó Ô‡Ú¥ª Ô¥‰ÚËÏÛ‚‡ÎË ¥ÁÌ¥ ÍÓÌÙÂÒ¥ª.
å¥Ê ¥Ì¯ËÏ, Ó·Ë‰‚¥ ıËÒÚËflÌÒ¸Í¥.

åËÌÛÎÓ ‰‚‡ Ï¥Òflˆ¥ ÌÂÎÂ„ÍÓª Ô‡ˆ¥ Ì‡‰ Ú‚Ó‡ÏË
ÏËÒÚÂˆÚ‚‡. «ç‡‰Û‚ÌflÍË» (Ú‡Í Ì‡ÁË‚‡ÎË ‚¥ÈÚÓ‚Û Ô‡-
Ú¥˛) ¯‚Ë‰¯Â ‚ÔÓ‡ÎËÒ¸ Á ¯Â‰Â‚ÓÏ ¥ ÎË¯ ÏÓÎËÎË
ÅÓ„‡, ˘Ó· Û ‰ÂÌ¸ ‚¥‰ÍËÚÚfl ÌÂ ÁÌfl‚Òfl ‚¥ÚÂ Á ãÓ-
ÔÛ¯ÌË, ·Ó ÚÓ‰¥ ÏÓÊÛÚ¸ ÌÂ ‚ËÚËÏ‡ÚË Í‡Ì‡ÚË, flÍËÏË
·Û‰Â ÔËÔÌflÚËÈ Ì‡‰Û‚ÌËÈ òÂ‚˜ÂÌÍÓ ‰Ó ÁÂÏÎ¥.

Ä «‰ÂÂ‚ÌflÍË», flÍËı Ó˜ÓÎ˛‚‡‚ ÂÌÂ„¥ÈÌËÈ ã‡-
‰Á¸∂Ó, Á„ÛÚÓ‚‡ÌËÏ ÚÓ‚‡ËÒÚ‚ÓÏ ÒÚÛ„‡ÎË Ì‡ ‚ËÒ¥Î-
Í‡ı ÚËÏÂÚÓ‚Û Ù¥„ÛÛ äÓ·Á‡fl, „ÓÎÓÒÌÓ ÔÎ˛˛˜Ë ‚
·¥Í «Ì‡‰Û‚ÌflÍ¥‚», ÍÓÎË ıÚÓÒ¸ Á ÌËı ÔÓıÓ‰Ë‚ ÔÓ‚Á
ÒËÎÓÒÌÛ flÏÛ, ‰Â, Ì‡˜Â Ì‡ ‚ÂÙ¥, ¥Ò ÒÓ·¥ ÔÓÂÚ.

– ç‡È ‚ÓÌË „ÓflÚ¸ ÒËÌ¥Ï ‚Ó„ÌÂÏ, Ú¥ Ú‚Óª ‚‡ÂÌË-
ÍË! – Ó·¥‚‡‚ ÔÎËÌ ÒÔÓ„‡‰¥‚ Ô‡Ì êÓÏ‡Ì, – ÌËÌ¥ Ú‡ÍÂ

БОГДАН
ВОЛОШИН
БУРАЧКОВИЦЬКІ
ХРОНІКИ
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РОМАН
ЛОЗИНСЬКИЙ

ЧОМУ ГАЛИЧИНА
ВІДСТАЄ?

АБО ЯК ДОВГО МИ
ЩЕ БУДЕМО

ВІДСТАВАТИ?

‰ÓÏ ‰Ó ËÌÍÓ‚Óª ÂÍÓÌÓÏ¥ÍË, flÍ‡ ÌÂ ÁÌ‡π ÔÓ·ÎÂÏ ‰Â-
Ù¥ˆËÚÛ, ‡ÎÂ ÒÚ‡Ê‰‡π Ì‡ ÔÂÂ‚ËÓ·ÌËˆÚ‚Ó, ÍÓÌÍÛÂÌ-
ˆ¥˛ Û Á·ÛÚ¥ ÔÓ‰ÛÍˆ¥ª.

êÖ¢ßéçÄãúçß ÇßÑåßççéëíß
íÛÚ ‰ÓÂ˜ÌÓ Á‡‰‡ÚË ÔËÚ‡ÌÌfl: «üÍËÏ ˜ËÌÓÏ É‡ÎË-

˜ËÌ‡ ÔÓ‚ËÌÌ‡ ·ÛÎ‡ ÔÓÍ‡Á‡ÚË ÔËÍÎ‡‰ ÛÒ¥È ìÍ‡ªÌ¥ 10
ÓÍ¥‚ ÚÓÏÛ, flÍ˘Ó ÂÍÓÌÓÏ¥˜ÌÓ„Ó Ô¥‰∂ÛÌÚfl ‰Îfl ˆ¸Ó„Ó
ÌÂ ·ÛÎÓ?» óË ÌÂ π‰ËÌ‡ ÔÂÂ‚‡„‡, flÍ‡ ·ÛÎ‡ ‚ É‡ÎË˜Ë-
ÌË, – ˆÂ ∂ÂÓ„‡Ù¥˜ÌÂ ÔÓÎÓÊÂÌÌfl, ·ÎËÁ¸Í¥ÒÚ¸ ‰Ó Í‡ªÌ
ñÂÌÚ‡Î¸ÌÓª È ëı¥‰ÌÓª Ö‚ÓÔË Ú‡ ÓÁÚ‡¯Û‚‡ÌÌfl Ì‡
ÔÂÂıÂÒÚ¥ ‚‡ÊÎË‚Ëı Â‚ÓÔÂÈÒ¸ÍËı ¯Îflı¥‚. ÄÎÂ Ù‡Í-
ÚÓ ‚¥‰‰‡Î¥ ‚¥‰¥„‡π ÔÓ‚¥‰ÌÛ ÓÎ¸ ÎË¯Â ÚÓ‰¥, ÍÓÎË ÏÓ‚‡
È‰Â ÔÓ ÚËÒfl˜¥ È ‰ÂÒflÚÍË ÚËÒfl˜ Í¥ÎÓÏÂÚ¥‚. ç‡ ÏÂÌ¯Ëı
‚¥‰ÒÚ‡Ìflı ÈÓ„Ó ÓÎ¸ ÏÓÊÂ Ì¥‚ÂÎ˛‚‡ÚËÒfl Ú‡ÍËÏË ÔÓ-
Í‡ÁÌËÍ‡ÏË, flÍ ¥‚ÂÌ¸ ÓÁ‚ËÚÍÛ ¥ÌÙ‡ÒÚÛÍÚÛË, flÍ¥ÒÚ¸
ÚÛ‰Ó‚Ëı ÂÒÛÒ¥‚, Ì‡fl‚Ì¥ÒÚ¸ Ù¥Ì‡ÌÒÓ‚Ëı ÂÒÛÒ¥‚, flÍ¥
‚ ¥Ì¯Ëı Â∂¥ÓÌ‡ı ìÍ‡ªÌË π ÒÔËflÚÎË‚¥¯ËÏË. éÍ¥Ï
ÚÓ„Ó, É‡ÎË˜ËÌ‡, ·Û‰Û˜Ë ÌÂ Ì‡‰ÚÓ ÂÍÓÌÓÏ¥˜ÌÓ ÓÁ‚Ë-
ÌÛÚÓ˛, ̆ Â È Á ÛÒ¥ı ·ÓÍ¥‚ ÏÂÊÛπ Á ÂÍÓÌÓÏ¥˜ÌÓ ‚¥‰ÒÚ‡ÎË-
ÏË Í‡flÏË ìÍ‡ªÌË Ú‡ ÒÛÒ¥‰Ì¥ı ‰ÂÊ‡‚.

ëÓ‚πˆ¸ÍÂ ÔÓÍÓÎ¥ÌÌfl Á Ô¥‰Û˜ÌËÍ¥‚ ¥ÒÚÓ¥ª ÁÌ‡ÎÓ ÔÓ
Í‡ı Ò‚¥ÚÓ‚Óª ÒËÒÚÂÏË ÍÓÎÓÌ¥‡Î¥ÁÏÛ ‚ 50 – 60 ÓÍ‡ı

ÏËÌÛÎÓ„Ó ÒÚÓÎ¥ÚÚfl ¥ ÒÔËÈÏ‡ÎÓ ̂ Â flÍ Ì‡ˆ¥ÓÌ‡Î¸ÌÓ-‚ËÁ-
‚ÓÎ¸ÌÛ ·ÓÓÚ¸·Û. èÓÚÂ ‚ Ô¥‰Û˜ÌËı ÌÂ ÔËÒ‡ÎË, ˘Ó
‚ÂÎËÍ‡ Í¥Î¸Í¥ÒÚ¸ Í‡ªÌ, flÍ¥ Á‰Ó·ÛÎË ÌÂÁ‡ÎÂÊÌ¥ÒÚ¸, ÌÂ
Ú¥Î¸ÍË ÌÂ ‰ÓÒfl„ÌÛÎË ÂÍÓÌÓÏ¥˜ÌÓ„Ó ÔÓˆ‚¥Ú‡ÌÌfl, ‡ Ì‡-
‚¥Ú¸ Ì‡‚Ô‡ÍË – ªı ÂÍÓÌÓÏ¥˜ÌËÈ ÒÚ‡Ì ÔÓ„¥¯Ë‚Òfl. èË-
˜ÓÏÛ Ì‡È·¥Î¸¯Â ÔÓÒÚ‡Ê‰‡ÎË ‚¥‰ÒÚ‡Î¥ Â∂¥ÓÌË. ÇÓÌË
ÓÔËÌËÎËÒfl ˘Â ‰‡Î¥. ß Á‡‡Á Ó‰Ì¥π˛ Á ÔË˜ËÌ ÛıÛ ÔÓ-
ÚË‚ÌËÍ¥‚ ∂ÎÓ·‡Î¥Á‡ˆ¥ª π Ò‡ÏÂ ÔÓ‰‡Î¸¯Â ÁÓÒÚ‡ÌÌfl ÏÂÊ¥
Ï¥Ê ·¥‰ÌËÏË Ú‡ ·‡„‡ÚËÏË Â∂¥ÓÌ‡ÏË Ú‡ Í‡ªÌ‡ÏË.

Ç ìÍ‡ªÌ¥ Ó‰ÌËÏ ¥Á „ÓÎÓ‚ÌËı Ì‡·ÛÚÍ¥‚ ÔÂ¯Ëı 10
ÓÍ¥‚ ÌÂÁ‡ÎÂÊÌÓÒÚË Ú‡ÍÓÊ π ÁÓÒÚ‡ÌÌfl Â∂¥ÓÌ‡Î¸ÌËı
‚¥‰Ï¥ÌÌÓÒÚÂÈ Û ¥‚Ì¥ ÂÍÓÌÓÏ¥˜ÌÓ„Ó ÓÁ‚ËÚÍÛ. èÓÚÛÊÌ¥¯¥
ÚÂËÚÓ¥ª ‰ÂÊ‡‚Ë, Ï‡˛˜Ë ÔÓÏ¥ÚÌÓ ‚Ë˘ËÈ ÒÚÛÔ¥Ì¸ Ò‡-
ÏÓÓ„‡Ì¥Á‡ˆ¥ª Ú‡ Ò‡ÏÓÂ„ÛÎflˆ¥ª ÂÍÓÌÓÏ¥ÍË, ¯‚Ë‰¯Â
‡‰‡ÔÚÛ‚‡ÎËÒfl ‰Ó ÁÏ¥ÌË ÒÓˆ¥‡Î¸ÌÓ-ÂÍÓÌÓÏ¥˜ÌËı ÛÏÓ‚.
åÂÌ¯ ÓÁ‚ËÌÛÚ¥ Â∂¥ÓÌË ‚¥‰ÒÚ‡ÎË ˘Â ·¥Î¸¯Â. Ö‚ÓÎ˛ˆ¥fl
É‡ÎË˜ËÌË Á‡ ÓÒÚ‡ÌÌ¥ 10 ÓÍ¥‚ ˆ¥ÎÍÓÏ Ô¥‰Ú‚Â‰ÊÛπ ˆ˛
Á‡ÍÓÌÓÏ¥Ì¥ÒÚ¸. É‡ÎË˜ËÌ‡ flÍ ·ÛÎ‡ Â∂¥ÓÌÓÏ ÔÂÂ‚‡ÊÌÓ
‡„‡ÌËÏ, Ú‡ÍÓ˛ ¥ Á‡ÎË¯ËÎ‡Òfl. ôÂ È Û 90-ı ÓÍ‡ı
ÁÓÒÎ‡ ÓÎ¸ Ò¥Î¸Ò¸ÍÓ„Ó „ÓÒÔÓ‰‡ÒÚ‚‡ ‚ Â∂¥ÓÌ¥ (ÛÔÂ-
¯Â Á‡ ‚ÂÒ¸ ÔÓ‚ÓπÌÌËÈ ˜‡Ò).

É‡ÎË˜ËÌ‡ ·‡„‡ÚÓ ‚ ˜ÓÏÛ ÔÓÒÚÛÔ‡Î‡Òfl Ú‡ ÔÓÒÚÛÔ‡-
πÚ¸Òfl ¥Ì¯ËÏ Â∂¥ÓÌ‡Ï ìÍ‡ªÌË Á‡ ÒÓˆ¥‡Î¸ÌËÏË ÔÓÍ‡Á-

Ò‚flÚÓ, ‡ ÚË ‚ÒÂ ÏÂÌ¥ ‰Ó Í‡¯¥ Ì‡ÔÎ˛π¯. ÑÂ ÏÓfl ÒÓ-
Ó˜Í‡?

èÓÍ¥Ì‡ å‡¥ÈÍ‡ Á „Û‰¸ÏË, ˘Ó ‚ËÒ¥ÎË, flÍ ‰‚¥
ÏÂ‰‡Î¥ Á‡ ‚¥‰‚‡„Û, ÔËÚ¸ÏÓÏ ÔËÌÂÒÎ‡ ‚¥ÈÚÓ‚Û Ô‡-
‡‰ÌÛ ÒÓÓ˜ÍÛ, Ì‡ flÍ¥È ÊË‚Ó„Ó Ï¥Òˆfl ÌÂ ÎË¯ËÎÓÒ¸
– ‚Òfl ·ÛÎ‡ Á‡¯ËÚ‡ ‚Ë¯ËÚÚflÏ ˜Â‚ÓÌËÏË ¥ ˜ÓÌËÏË
ÌËÚÍ‡ÏË. í¥Î¸ÍË Ô¥‰ Ô‡ı‡ÏË ÊÓ‚Ú¥ÎË ‰‚¥ ‚ÂÎÂÚÂÌÒ¸Í¥
ÔÎflÏË: ÍÓÎË ‚¥ÈÚ ı‚ËÎ˛‚‡‚Òfl, ÚÓ ÒÚ‡¯ÌÓ Ô¥‚. Ä
flÍ˘Ó Û ˆ˛ ı‚ËÎËÌÛ ˘Â È ÔÓ˜ËÌ‡‚ ‰ÛÏ‡ÚË, ÚÓ ÔË
Ì¸ÓÏÛ Ì‡‚¥Ú¸ Û ÔÓÚË„‡Á¥ ÌÂÏÓÊÎË‚Ó ·ÛÎÓ ‚ÒÚÓflÚË!

– ôÓ· ¥‚ÌÓ ÓÔÓÎÛ‰Ì¥ ÒÚÓflÎ‡ Á‡ ÏÌÓ˛ Ì‡ ÚË-
·ÛÌ¥ ¥ Ó·ËÎ‡ ‚¥ÚÂ, ·Ó Î˛‰Ë ÍÓÎÓ ÏÂÌÂ ÔÓÔ‡‰‡-
˛Ú¸! – ‚ÓÒÚ‡ÌÌπ ÍËÌÛ‚ Á‡ ÔÎÂ˜¥ Ì‡Ô‡ÒÓ‚‡ÌËÈ Ô‡Ì
á‡‰ÛÔÒ¸ÍËÈ ¥ ‚ËÈ¯Ó‚ Ì‡ ‰ÓÓ„Û. Ä ÌÂ˛ ‚ÊÂ ÔÓÒÚÛ-
‚‡‚ Ì‡ÚÓ‚Ô Á ıÓÛ„‚‡ÏË, ÁÌ‡ÏÂÌ‡ÏË ¥ ÒÔ¥‚‡ÏË. ß¯ÎË
flÍ‡Á Ò‚Óª, «Ì‡‰Û‚ÌflÍË».

– ûÁ¸ÍÓ òÓÔ‡ ‰Â? – ÒÛ‚ÓÓ Á‡ÔËÚ‡‚ ÁÌ‡ÏÂÌÓ-
ÌÓÒˆfl Ô‡Ì ‚¥ÈÚ.

– Ç¥Ì Á ıÎÓÔ‡Í‡ÏË ‚ÊÂ Ì‡ Ï‡È‰‡Ì¥! – ·‡‰¸ÓÓ
‡ÔÓÚÛ‚‡‚ ̃ ÓÎÓ‚¥Í,– Á Ò‡ÏÓ„Ó ‡Ìfl ÔÓÏÔÛ˛Ú, ̆ Ó·
Ì‡ ‰‚‡Ì‡Èˆ¥ÚÛ Ô‡Ï’flÚÌËÍ ÒÚÓfl‚, flÍ ¯ÚËÍ. ãË¯ ·Ë
‚¥ÚÛ ÌÂ ·ÛÎÓ...

á ‰Û„Ó„Ó Í¥Ìˆfl ÅÛ‡˜ÍÓ‚Ë˜, ÍÛÚËÏ ÒıËÎÓÏ äÓ-
Á‡ˆ¸ÍÓ„Ó „Ó·‡, ÔÓÔË ı‡ÚÛ ÔÓ‚¥ª ä‡ÚÂËÌË, flÍ‡ Á
Ê‡Î˛ ‰Ó ÏÛÊ˜ËÌ Ì¥ÍÓÏÛ ÌÂ ÏÓ„Î‡ ‚¥‰ÏÓ‚ËÚË, ÒÛÌÛÎ‡
ÔÓˆÂÒ¥fl «‰ÂÂ‚ÌflÍ¥‚». â ‚ÓÊ‰¸ Û Ô‡‡‰Ì¥È ÙÓÏ¥
ÌÂ‚¥‰ÓÏÓª ‡Ï¥ª „Ó‰Ó ÒË‰¥‚ Ì‡ ÔÂÂ‰ÍÛ ¥ ÛÓ˜ËÒÚÓ
ˆ¸‚Óı‡‚ ÔÓ ‚„Ó‰Ó‚‡ÌËı Á‡‰Í‡ı ÍÓÌÂÈ. á‡ ÌËÏ ‚ËÒÓ-
˜¥Î‡ ÓÁÏ‡Î¸Ó‚‡Ì‡ flÒÍ‡‚ËÏË Ù‡·‡ÏË Ù¥„Û‡ ‰Â-
Â‚’flÌÓ„Ó òÂ‚˜ÂÌÍ‡ ‚ Ô‡‚‰Ë‚¥È ÒÏÛ¯Â‚¥È ¯‡Ôˆ¥,
Á-Ô¥‰ flÍÓª ÔÓ ÔÎÂ˜‡ı ÓÁ‚Ë‚‡ÎÓÒ¸ ÍÓ¯Î‡ÚÂ ‚ÓÎÓÒÒfl
Á¥ ÒÚÛÊÍË.

– Ä fl Í‡Á‡‚ ‚‡Ï, Ô‡ÌÂ ã‡‰Á¸∂Ó, ˘Ó òÂ‚˜ÂÌÍÓ
·Û‚ ÎËÒËÏ, ‡ ‚Ë ÈÓÏÛ ÚËÒË Ô¥‰ ̄ ‡ÔÍÛ ÔÓÌ‡ÔËı‡ÎË...
– ‰Ó¥Í‡‚ ÒÚ‡ÓÏÛ Á‡‚ÍÎÛ·ÓÏ ÇÎÓ‰ÍÓ î‡ÌÂ∂‡.

– ëÚÛÎ¸ ÔËÒÍ‡, Ï‡ÚÓÎÍÛ! çÂ ÏÓÊÂ ·ÛÚË Ô‡ÏÌflÚ-
ÌËÍ ÎËÒËÏ. ç‡¯ òÂ‚˜ÂÌÍÓ – ÏÓÎÓ‰ËÈ! Ä ÒÚ‡Ó„Ó
Ì‡È «Ì‡‰Û‚ÌflÍË» Ó·ÎflÚ...

èÓ ÚËı ÒÎÓ‚‡ı Ì‡‚ÍÓÎË¯Ì¥È Ì‡¥‰ Á‡Úfl„ÌÛ‚ «êÂ‚Â
Ú‡ ÒÚÓ„ÌÂ».

IIIIIIIIIIIIIII
ÑÓÍË ‰‚¥ ÔÓˆÂÒ¥ª Ï‡ÎË Á¥ÈÚËÒfl Ì‡ Å‡Á‡ÌÓÏÛ

Ï‡È‰‡Ì¥, ÔÓ‚ÂÌÂÏÓÒ¸ ‰Ó ¯ÛÍ‡˜‡ Ì‡ÙÚË.
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ÌËÍ‡ÏË. ê¥‚ÂÌ¸ ÓÒ‚¥ÚË ‚ É‡ÎË˜ËÌ¥ ‚ËÒÓÍËÏ ·Û‚ ÎË¯Â
Ì‡ ã¸‚¥‚˘ËÌ¥, ¥ ÁÌÓ‚Û Ê Ú‡ÍË – ÔÂÂ‰ÛÒ¥Ï ÍÓ¯ÚÓÏ ã¸‚Ó-
‚‡. í‡Í, Û íÂÌÓÔ¥Î¸Ò¸Í¥È Ó·Î‡ÒÚ¥, Á‡ ‰‡ÌËÏË ÔÂÂÔËÒÛ
1989 ÓÍÛ, 30% Ì‡ÒÂÎÂÌÌfl ‚¥ÍÓÏ 15 ÓÍ¥‚ ¥ ÒÚ‡¯Â ‡·Ó
‚Á‡„‡Î¥ ÌÂ Ï‡ÎË ÓÒ‚¥ÚË, ‡·Ó Ú¥Î¸ÍË ÔÓ˜‡ÚÍÓ‚Û. ä‡È
‚¥‰ÒÚ‡‚‡‚ ¥ Á‡ ¥‚ÌÂÏ ÒÂÂ‰Ì¸Óª ÒÔÂˆ¥‡Î¸ÌÓª ÓÒ‚¥ÚË,
ÓÒÍ¥Î¸ÍË ÏÂÂÊ‡ ÔÓÙÂÒ¥ÈÌÓ-ÚÂıÌ¥˜ÌËı Á‡ÍÎ‡‰¥‚ Û Â-
∂¥ÓÌ¥ ˘Â Á ‡‚ÒÚ¥ÈÒ¸ÍËı ˜‡Ò¥‚ ÓÁ‚Ë‚‡Î‡Òfl ‰ÛÊÂ ÔÓ-
‚¥Î¸ÌÓ. üÍ¥ÒÚ¸ Á‡„‡Î¸ÌÓª ÒÂÂ‰Ì¸Óª ÓÒ‚¥ÚË ÌËÊ˜‡, ‡Ì¥Ê
‚ ¥Ì‰ÛÒÚ¥‡Î¥ÁÓ‚‡ÌËı Â∂¥ÓÌ‡ı. ß Ì‡‚¥Ú¸ ÔÓÍ‡ÁÌËÍ Í¥Î¸-
ÍÓÒÚË ÓÒ¥· ¥Á ‚Ë˘Ó˛ ÓÒ‚¥ÚÓ˛ ÁÌ‡˜ÌÓ˛ Ï¥Ó˛ ‰ÓÒfl„ÌÛ-
ÚËÈ Á‡‚‰flÍË ÌÂÏ¥ÒˆÂ‚ÓÏÛ Ì‡ÒÂÎÂÌÌ˛, flÍÂ ÔË·ÛÎÓ Á
¥Ì¯Ëı Â∂¥ÓÌ¥‚ Ú‡ ÔÓÊË‚‡π Û ‚ÂÎËÍËı Ï¥ÒÚ‡ı. ëÛÚÚπ‚Ó
ÌËÊ˜ËÏ π ¥‚ÂÌ¸ ÓÒ‚¥ÚË „‡ÎËˆ¸ÍËı ÛÍ‡ªÌˆ¥‚.

ëãÄÅäßëíú Öãßíà
ì ÍÛÎ¸ÚÛÌÓÏÛ ÔÎ‡Ì¥ ÓÎ¸ É‡ÎË˜ËÌË ‚ ÒÓ‚πˆ¸ÍËÈ

˜‡Ò Ú‡ÍÓÊ ÌÂ ·ÛÎ‡ ÔÓ‚¥‰ÌÓ˛. íÛÚ ÔÓÒÚÓ Á‡‚‰flÍË ‡„-
‡ÌÓÒÚË Á·ÂÂ„Î‡Òfl Ú‡‰Ëˆ¥ÈÌ‡ Ì‡Ó‰Ì‡ ÍÛÎ¸ÚÛ‡, flÍ‡
Ì‡ ¥Ì¯Ëı ÛÍ‡ªÌÒ¸ÍËı ÁÂÏÎflı ÛÊÂ ‚Ú‡˜ÂÌ‡. Ä Ú‡Í‡
ÍÛÎ¸ÚÛ‡ ‚ËÍÎËÍ‡π Û Ò‚¥Ú¥ ÒÚ‡ÎÂ Á‡ˆ¥Í‡‚ÎÂÌÌfl ı¥·‡ ̆ Ó ‚
Ì‡ÛÍÓ‚ˆ¥‚-ÂÚÌÓ„‡Ù¥‚ ¥ ÚÛËÒÚ¥‚. ì ÒÓ‚πˆ¸ÍËÈ ̃ ‡Ò Û Ì‡Ò
ÌÂ ·ÛÎÓ Ì¥ Ò‚Ó„Ó ‚ËÒÓÍÓıÛ‰ÓÊÌ¸Ó„Ó ÚÂ‡ÚÛ, Ì¥ ÓÔÂË

˜Ë Í¥ÌÂÏ‡ÚÓ„‡ÙÛ. ì Ì‡Ò Ì‡‚¥Ú¸ ̂ ËÍÛ Ò‚Ó„Ó ÌÂ ·ÛÎÓ, ‡
„‡ÒÚÓÎÂË ÔËªÊ‰Ê‡ÎË. Å¥Î¸¯Â ÚÓ„Ó, Ì‡‚¥Ú¸ flÍ ˆÂÌÚ
ÛÍ‡ªÌÒ¸ÍÓª ÍÛÎ¸ÚÛË ã¸‚¥‚ Û ÒÓ‚πˆ¸ÍËÈ ˜‡Ò ·Û‚ ‚¥‰Ó-
ÏËÈ ÁÌ‡˜ÌÓ˛ Ï¥Ó˛ Á‡‚‰flÍË ÚÓÏÛ, ˘Ó ‚ Ì¸ÓÏÛ Ô‡-
ˆ˛‚‡ÎË ‚Ë‰‡ÚÌ¥ ÓÒÓ·ËÒÚÓÒÚ¥ Á ¥Ì¯Ëı Â∂¥ÓÌ¥‚ ìÍ‡ªÌË.
É‡ÎË˜‡ÌË Ê Ì‡ ªıÌ¸ÓÏÛ ÚÎ¥ Á‡ÈÏ‡ÎË ‰Û„¥, Ì‡‚¥Ú¸ ÚÂÚ¥
Ï¥Òˆfl. í‡Í Ò‡ÏÓ ¥ ·‡„‡ÚÓ ÔÓÎ¥ÚËÍ¥‚, flÍ¥ Û Í¥Ìˆ¥ 80-ı – Ì‡
ÔÓ˜. 90-ı ÓÍ¥‚ ÒÚ‡‚‡ÎË ‚¥‰ÓÏËÏË Á‡‚‰flÍË „‡ÎË˜‡Ì‡Ï,
Ó‰ÓÏ ·ÛÎË Á ¥Ì¯Ëı Í‡ª‚.

íÛÚ ‰ÓÂ˜ÌÓ ÔÂÂÈÚË ‰Ó ÔÓ·ÎÂÏË „‡ÎËˆ¸ÍÓª ÂÎ¥-
ÚË, flÍ‡ π ÒÎ‡·ÍÓ˛ ¥ ÌÂÒÚÛÍÚÛÓ‚‡ÌÓ˛. ÖÎ¥Ú‡ É‡ÎË˜ËÌË
ÔÓ‚ÓπÌÌÓ„Ó ÔÂ¥Ó‰Û, ÔÂÂ‰ÛÒ¥Ï ÛÔ‡‚Î¥ÌÒ¸Í‡, ¥ÌÊÂÌÂ-
ÌÓ-ÚÂıÌ¥˜Ì‡ Ú‡ Ì‡ÛÍÓ‚‡ ‚ Ó·Î‡ÒÌËı ˆÂÌÚ‡ı – ˆÂ Á‰Â-
·¥Î¸¯Ó„Ó ÌÂÏ¥ÒˆÂ‚‡ Á‡ ÔÓıÓ‰ÊÂÌÌflÏ „ÓÏ‡‰Ò¸Í¥ÒÚ¸,
ÒÙÓÏÓ‚‡Ì‡ Á ÓÒ¥flÌ, π‚Âª‚ Ú‡ ÛÍ‡ªÌˆ¥‚.

èÂÂÏÓ„‡ Ì‡ˆ¥ÓÌ‡Î¸ÌÓ-‰ÂÏÓÍ‡ÚË˜ÌËı ÒËÎ Û É‡-
ÎË˜ËÌ¥ Ì‡ ÔÓ˜‡ÚÍÛ 90-ı ÓÍ¥‚ ÛÒÛÌÛÎ‡ ̂ ˛ ÂÎ¥ÚÛ ‚¥‰ ‚Î‡-
‰Ë. ã˛‰Ë, flÍ¥ ÔËÈ¯ÎË Ì‡ ÁÏ¥ÌÛ, ÁÓ‚Ò¥Ï ÌÂ Ï‡ÎË ‰ÓÒ-
‚¥‰Û, Ì‡Ò‡ÏÔÂÂ‰ ÂÍÓÌÓÏ¥˜ÌÓ„Ó È ÛÔ‡‚Î¥ÌÒ¸ÍÓ„Ó. íÓÏÛ
Á‡Ï¥ÒÚ¸ ÌËı Û ÒÂÂ‰ËÌ¥ 90-ı ÔËÈ¯ÎË ¥Ì¯¥ – Á‰Â·¥Î¸-
¯Ó„Ó ÍÓÎË¯Ì¥ ÛÔ‡‚Î¥Ìˆ¥ ‡ÈÓÌÌÓ„Ó ¥‚Ìfl. á‡ 10 ÓÍ¥‚
ÌÂÁ‡ÎÂÊÌÓÒÚË ÌÂ ÏÓ„Î‡ ÔÓÒÚ‡ÚË ÒËÎ¸Ì‡ Â∂¥ÓÌ‡Î¸Ì‡
ÂÎ¥Ú‡, ÓÒÍ¥Î¸ÍË ˆÂÈ Í‡È – ÂÍÓÌÓÏ¥˜ÌÓ ‚¥‰ÒÚ‡ÎËÈ, ÔÓ-

ëÂÌ¸ÍÓ, Ì‡˜Û‰Û‚‡‚¯ËÒ¸ Á ‚Î‡ÒÌÓ„Ó Ó·ÎË˜˜fl, flÍÂ
Ï¥ÌÎË‚Ó ‚¥‰·Ë‚‡ÎÓÒ¸ Û Á‡ÒË‰ÊÂÌ¥È ÛÒ‡ÎÍ‡ÏË ëÚË-
‡Ìˆ¥, Ú‡ÍË Û‚¥È¯Ó‚ ‰Ó ÅÛ‡˜ÍÓ‚Ë˜. ß ‚¥‰‡ÁÛ Ì‡-
Ú‡ÔË‚ Ì‡ å‡¥˛ á‡‰ÛÔÒ¸ÍÛ.

– ëÂÌ¸ÍÛ! – Á‡˜Û‰Ó‚‡ÌÓ ‚Ë„ÛÍÌÛÎ‡ Ê¥ÌÍ‡. – Ä fl
˜ÛÎ‡, ˘Ó ÚÂ·Â ‰Ó ÍÎfl¯ÚÓÛ ‚ ãÓÔÛ¯Ì¥ Á‡ÔÓ‚‡‰Ë-
ÎË!

– ì„Û, – ̆ ÓÒ¸ ÔÓÏË˜‡‚ ̃ ÓÎÓ‚¥Í. á‡ ̃ ‡Ò ÔÓ¯ÛÍ¥‚
Ì‡ÙÚË ‰Îfl ‰ÂÊ‡‚Ë ‚¥Ì Ï‡ÈÊÂ ÓÁ¥‚˜Ë‚Òfl „Ó‚ÓËÚË.
ÅÓ Ú‡ÍÓª ÌÂÓ·ı¥‰ÌÓÒÚË ÌÂ Ï‡‚.

– ëÎÛı‡È, ëÂÌ¸ÍÛ, – ‚ÁflÎ‡ Ô¥‰ ÛÍÛ ÍÓÎË¯Ì¸Ó„Ó
Ó‰ÌÓÍÎ‡ÒÌËÍ‡ Ô‡Ì¥ ‚¥ÈÚÓ‚‡, – ‚ ÅÛ‡˜ÍÓ‚Ë˜‡ı ÌËÌ¥
Ò‚flÚÓ, Ô‡Ï’flÚÌËÍ òÂ‚˜ÂÌÍÛ ‚¥‰ÍË‚‡˛Ú¸. ÄÊ ‰‚‡! íÓ
fl ÚÂ·Â Á ÒÓ·Ó˛ ‚ÓÁ¸ÏÛ..

Ü¥ÌÍ‡ Ï‡Î‡ ‰Ó·Â ÒÂˆÂ, flÍÂ ÌÂ ÒÚ‚Â‰ÎÓ Û
ÒÔ¥‚ÊËÚÚ¥ Á ‰ÂÒÔÓÚË˜ÌËÏ á‡‰ÛÔÒ¸ÍËÏ, ̃ ËÈ Ï‡ÎËÈ Á¥ÒÚ,
‚ÂÎËÍ¥ „Û·Ë Ü‡Í‡ ÅÂÎfl ¥ „‡˜ÍÛ‚‡ÚËÈ ‰Á¸Ó· ÉÂÌ¥ı‡
IV ÔÓÒÚ¥ÈÌÓ ÒÔË˜ËÌflÎË ∂‚‡ÎÚË ‚ ı‡Ú¥ – Ô‡Ì êÓÏ‡Ì
ÒÚ‡Ê‰‡‚ ÍÓÏÔÎÂÍÒ‡ÏË ÌÂÔÓ‚ÌÓˆ¥ÌÌÓÒÚË. ìÒ¥Ï‡, flÍ¥
‚¥‰ÓÏ¥ áË∂ÏÛÌ‰Û îÓÈ‰Û.

Ä Ô‡Ì¥ å‡¥fl ÌÂ Ï‡Î‡ Ì¥ ÍÓÏÔÎÂÍÒ¥‚, Ì¥ ‰¥ÚÂÈ, Ì¥
˘‡ÒÚfl. ß, ‚‰Ë‚Îfl˛˜ËÒ¸ Û ÁÓÒÂÂ‰ÊÂÌÂ Ó·ÎË˜˜fl ëÂÌ¸-

Í‡, flÍËÈ Ì‡ÚıÌÂÌÌÓ ‰ÎÛ·‡‚ ÒÍ‡Ï’flÌ¥ÎÛ ‰ÓÓ„Û, ‚¥‰˜Û-
Î‡ „ÎË·ÓÍËÈ Ê‡Î¸ Á‡ ÁÏ‡ÌÓ‚‡ÌËÏË Î¥Ú‡ÏË.

äÓÎË Ó·Óπ ‰¥ÒÚ‡ÎËÒ¸ Å‡Á‡ÌÓ„Ó Ï‡È‰‡ÌÛ, Ú‡Ï
Ì‡ ÔÓ‚ÂÌ „ÓÎÓÒ ‚ËÛ‚‡ÎË ‰‚‡ Ï¥ÚËÌ„Ë: Ó‰ËÌ ·¥Îfl
‚ÂÎÂÚÂÌÒ¸ÍÓª „ÛÏÓ‚Óª ÎflÎ¸ÍË, ˘Ó Á‰‡ÎÂÍÛ Ì‡„‡‰Û‚‡-
Î‡ ÔÓÏ‡Î¸Ó‚‡ÌÛ Ì‡ ̃ ÓÌÓ ‡ÍÂÚÛ ëë-20, ‡ ‰Û„ËÈ,
ÚÓıË ÏÂÌ¯ËÈ, ·¥Îfl ‚ÂÎËÍÓ„Ó ‚ÓÁ‡, Ì‡ ÔÎ‡ÚÙÓÏ¥
flÍÓ„Ó „ÂÚ¸ Á‡Ï‡πÌËÈ Í‚¥Ú‡ÏË Ú‡ Û¯ÌËÍ‡ÏË ÒÚÓfl‚ Á
„ÓÎÛ·ËÏË Ó˜ËÏ‡ äÓ·Á‡.

ëÚÓÓÊ ÒÚ‡Ìˆ¥ª ÔÂÂÎË‚‡ÌÌfl ÍÓ‚¥ Ì‡ Ì¥ÏÓ ‚¥‰-
ÍË‚‡‚ ÓÚ‡ ÔÂÂ‰ Ó‰ÌÓ‰ÛÏˆflÏË. Ç¥Ì ‡„ÂÒË‚ÌÓ
Ï‡ı‡‚ ÛÍ‡ÏË, ÒÛÍ‡‚ ‰ÛÎ¥ Û ·¥Í ‰Û„Ó„Ó Ï¥ÚËÌ„Û, ÍÛ-
ÚË‚, flÍ Ô‡ÔÛ„‡, „ÓÎÓ‚Ó˛ ‚ ÙÛ‡Êˆ¥, ÔÓˆflˆ¸ÍÓ‚‡Ì¥È
¥ÁÌËÏË ÍÓÍ‡‰‡ÏË, ‡ÎÂ Ì‡Ï‡ÌÓ – Ô‡Ú¥fl Ô‡Ì‡
êÓÏ‡Ì‡ á‡‰ÛÔÒ¸ÍÓ„Ó ‚ËÔËÒ‡Î‡ Á¥ ã¸‚Ó‚‡ Ï‡¯ËÌÛ Á
„Û˜ÌÓÏÓ‚ˆflÏË. ÉÓÎÓÒ ÓÒÚ‡ÌÌ¸Ó„Ó „ËÏ¥‚ Ì‡‰ ÅÛ‡˜-
ÍÓ‚Ë˜‡ÏË, flÍ ËÍ ÌÂÏÂÈÒ¸ÍÓ„Ó ÎÂ‚‡, ˘Ó ‚ËÔ‡‰ÍÓ‚Ó
Á‡ÁËÌÛ‚ Ì‡ Ò‚flÚÓ.

– ß ÏË ÌËÌ¥ ‚¥‰ÍË‚‡πÏ ˆÂÈ ‚ÂÎË˜ÌËÈ Ô‡Ï’flÚÌËÍ
Ì‡¯ÓÏÛ „ÂÌ¥˛ Ì‡ ‚¥ÍË ‚¥Í¥‚, ¥ Ì¥flÍ¥ ÂÌÂ∂‡ÚË ÌÂ ÁÏÓ-
ÊÛÚ¸ Á¥ÔÒÛÚË Ì‡Ï Ô‡ÁÌËÍ‡ ¯‡ÌË ¥ Ú¥ÛÏÙÛ Ì‡ ‚¥ÍË
‚¥Í¥‚!

БОГДАН
ВОЛОШИН
БУРАЧКОВИЦЬКІ
ХРОНІКИ
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РОМАН
ЛОЗИНСЬКИЙ

ЧОМУ ГАЛИЧИНА
ВІДСТАЄ?

АБО ЯК ДОВГО МИ
ЩЕ БУДЕМО

ВІДСТАВАТИ?

¥‚ÌflÌÓ Á äËπ‚ÓÏ, èË‰Ì¥ÔÓ‚’flÏ ˜Ë ÑÓÌ·‡ÒÓÏ, ¥ ÚÛÚ
Ì¥ÍÓÎË ÌÂ ·ÛÎÓ ‚ÂÎËÍËı „Ó¯ÂÈ. Ç¥‰ÒÛÚÌ¥ÒÚ¸ ÒËÎ¸ÌÓª
Â∂¥ÓÌ‡Î¸ÌÓª ÂÎ¥ÚË, Ú‡Í Ò‡ÏÓ flÍ ¥ ÔÓÎ¥ÚË˜Ì‡ ÌÂÏ¥˜Ì¥ÒÚ¸
É‡ÎË˜ËÌË, – ˆÂ, ÔÓ-ÔÂ¯Â, Ì‡ÒÎ¥‰ÓÍ ÂÍÓÌÓÏ¥˜ÌÓª ‚¥‰-
ÒÚ‡ÎÓÒÚË. ì ÚÓÈ Ò‡Ï ˜‡Ò Ì‡ ÒÚÓ¥ÌÍ‡ı „‡ÎËˆ¸ÍÓª ÔÂÒË
˜‡ÒÚÓ ÔË˜ËÌË Ú‡ Ì‡ÒÎ¥‰ÍË ‚ ˆ¸ÓÏÛ ÔËÚ‡ÌÌ¥ Ï¥Ìfl˛Ú¸
Ï¥ÒˆflÏË. èÓ·ÎÂÏ‡ ‚Ú‡ÚË ÔÓÎ¥ÚË˜ÌÓ„Ó Î¥‰ÂÒÚ‚‡ É‡-
ÎË˜ËÌÓ˛ Ú‡ÍÓÊ ‚ËÏ‡„‡π ÛÚÓ˜ÌÂÌ¸. èÓ‚¥‰Ì‡ ÓÎ¸ Ì‡-
¯Ó„Ó Í‡˛ ‚ ÔÓÎ¥ÚË˜ÌÓÏÛ ÊËÚÚ¥ ‰ÂÊ‡‚Ë ‚ Í¥Ìˆ¥ 80-ı
– Ì‡ ÔÓ˜‡ÚÍÛ 90-ı ÓÍ¥‚ π ·‡„‡ÚÓ ‚ ˜ÓÏÛ ¥Î˛Á¥π˛. É‡-
ÎË˜ËÌ‡ ‰¥ÈÒÌÓ ‚Ë‰¥ÎflÎ‡Òfl Á-ÔÓÏ¥Ê ¥Ì¯Ëı Â∂¥ÓÌ¥‚ ‚Ë-
ÒÓÍÓ˛ ÔÓÎ¥ÚË˜ÌÓ˛ ‡ÍÚË‚Ì¥ÒÚ˛ Ì‡ÒÂÎÂÌÌfl, ÔÓÚÂ ÓÎ¸
„‡ÎË˜‡Ì Û ÔËÈÌflÚÚ¥ ¥¯ÂÌ¸, ˘Ó ÒÚÓÒÛ‚‡ÎËÒfl ‰ÓÎ¥ ìÍ-
‡ªÌË, Ì¥ÍÓÎË ÌÂ ·ÛÎ‡ ÔÓ‚¥‰ÌÓ˛.

«åÄçßü ÇÖãàóß»
10 ÓÍ¥‚ ÚÓÏÛ É‡ÎË˜ËÌ‡ ÛÚËÏÛ‚‡Î‡ ÔÂ¯¥ÒÚ¸ Á‡

Í¥Î¸Í¥ÒÚ˛ ÔÓÎ¥ÚË˜ÌËı Á‡ıÓ‰¥‚, Á‡ ÒÚÛÔÂÌÂÏ ÔÓÎ¥ÚËÁÓ‚‡-
ÌÓÒÚË Ì‡ÒÂÎÂÌÌfl. ë‡ÏÂ ‚ É‡ÎË˜ËÌ¥ ‚ËÌËÍ‡ÎË ÔÂ¯¥
‡Î¸ÚÂÌ‡ÚË‚Ì¥ ÓÙ¥ˆ¥ÈÌËÏ „ÓÏ‡‰Ò¸Í¥ Ó„‡Ì¥Á‡ˆ¥ª Ú‡
ÔÓÎ¥ÚË˜Ì¥ Ô‡Ú¥ª. Ä ˘Ó Á‡‡Á? É‡ÎË˜ËÌ‡ È ‰‡Î¥, flÍ ¥ 10
ÓÍ¥‚ ÚÓÏÛ, Ì‡È·¥Î¸¯ ÔÓÎ¥ÚËÁÓ‚‡ÌËÈ Â∂¥ÓÌ. á‡ Í¥Î¸Í¥Ò-
Ú˛ Á‡ÂπÒÚÓ‚‡ÌËı Ó·Î‡ÒÌËı ÓÒÂÂ‰Í¥‚ Ô‡Ú¥È ‚ÓÌ‡

ÔÓÒÚÛÔ‡πÚ¸Òfl ı¥·‡ ˘Ó äËπ‚Û, flÍ ¥ Á‡ Í¥Î¸Í¥ÒÚ˛ Ï¥ÚËÌ„¥‚,
Ô¥ÍÂÚ¥‚ ¥ ‚¥˜. í¥Î¸ÍË ÂÁÛÎ¸Ú‡ÚË‚Ì¥ÒÚ¸ ªı – Ï‡ÈÊÂ ÌÛÎ¸Ó‚‡.

ßÌÍÓÎË, ÍÓÎË Á‡ıÓ‰ËÚ¸ ÏÓ‚‡ ÔÓ ÓÎ¸ É‡ÎË˜ËÌË ‚
ìÍ‡ªÌ¥, Á‰‡πÚ¸Òfl, ˘Ó ıÚÓÒ¸ ¯ÚÛ˜ÌÓ „‡ÎË˜‡Ì‡Ï Ì‡ÍË-
‰‡π «Ï‡Ì¥˛ ‚ÂÎË˜¥» Ú‡, ‡ÔÂÎ˛˛˜Ë ‰Ó ˆ¸Ó„Ó, ‚ËÍÓËÒ-
ÚÓ‚Ûπ ªı Û Ò‚Óªı ¥ÌÚÂÂÒ‡ı. ìÊÂ Ú‡‰Ëˆ¥ÈÌ‡ ÔÓÒÚ‡ÌÓ‚Í‡
ÔËÚ‡ÌÌfl ‚¥‰ÒÚ‡ÎÓÒÚË É‡ÎË˜ËÌË – ·ÛÎ‡ è’πÏÓÌÚÓÏ ¥ Á‚Â-
Î‡Òfl Ì‡Ì¥‚Âˆ¸ – Ï‡ÎÓ ÚÓ„Ó, ˘Ó ıË·Ì‡, ‚ÓÌ‡ ‚ ìÍ‡ªÌ¥
‚Ò¥Ï, ÓÍ¥Ï „‡ÎË˜‡Ì, π ‚Ë„¥‰ÌÓ˛. óÓÏÛ Ê ÏË Ò‡Ï¥ Ô¥‰-
ÚËÏÛπÏÓ ˆ˛ ÚÂÁÛ?

ëÔ‡‚‰¥Ê, Û ˜‡Ò Á‰Ó·ÛÚÚfl ÌÂÁ‡ÎÂÊÌÓÒÚË, Û ÔÂ¥Ó‰
Í‡‰ËÌ‡Î¸ÌËı ÁÏ¥Ì É‡ÎË˜ËÌ‡ ‚‚¥È¯Î‡, ÌÂ Ï‡˛˜Ë Ì‡
ÛÍ‡ı Ï‡ÈÊÂ ÊÓ‰ÌËı ÍÓÁË¥‚, ÓÍ¥Ï Ô‡Ú¥ÓÚËÁÏÛ. ß Á‡-
‡Á ÏË ÔÓÛ¯ÛπÏÓ ÔËÚ‡ÌÌfl «óÓÏÛ É‡ÎË˜ËÌ‡ ‚¥‰ÒÚ‡π?»
ÔÓÒÚÓ ÚÓÏÛ, ˘Ó 10 ÓÍ¥‚ ÚÓÏÛ Ì¥ıÚÓ ÌÂ ÓÁ‡ıÓ‚Û‚‡‚
Ô‡„Ï‡ÚË˜ÌÓ ‚Ò¥ ÔÂÂ‚‡„Ë Ú‡ ‚Ú‡ÚË, flÍ¥ ‰‡ÒÚ¸ ˆ¸ÓÏÛ
Í‡˛ ÌÂÁ‡ÎÂÊÌ¥ÒÚ¸ ìÍ‡ªÌË Ú‡ ÔÂÂı¥‰ ‰Ó ËÌÍÓ‚Ëı
ÛÏÓ‚ „ÓÒÔÓ‰‡˛‚‡ÌÌfl.

É‡ÎË˜ËÌ‡ π ‚¥‰ÒÚ‡ÎËÏ, ÔÓ·ÎÂÏÌËÏ ÛÔÓ‰Ó‚Ê ÒÓ-
ÚÂÌ¸ ÓÍ¥‚ ‡ÈÓÌÓÏ. á‚Ë˜‡ÈÌÓ, ÍÓÊÂÌ Â∂¥ÓÌ, ÛÒfl ìÍ-
‡ªÌ‡ Ï‡˛Ú¸ ·ÂÁÎ¥˜ ÔÓ·ÎÂÏ, ‡ÎÂ Á‡ ÒÚÛÔÂÌÂÏ ÔÓ·-
ÎÂÏÌÓÒÚË Á Ì‡ÏË ÏÓÊÛÚ¸ ÔÓÁÏ‡„‡ÚËÒfl ı¥·‡ á‡Í‡Ô‡ÚÚfl
Ú‡ óÂÌ¥‚Â˜˜ËÌ‡. èË˜ÓÏÛ ‚ É‡ÎË˜ËÌ¥ Ì‡ÌËÁ‡Ì¥ Ó‰Ì‡

è‡Ì á‡‰ÛÔÒ¸ÍËÈ ÔÓÒÚÓ ÍÛÔ‡‚Òfl Û ‚Î‡ÒÌÓÏÛ „Ó-
ÎÓÒ¥. âÓÏÛ Á‰‡‚‡ÎÓÒ¸, ˘Ó ‚¥Ì Ò‡Ï ÒÚ‡‚ flÍ Ô‡Ï’flÚ-
ÌËÍ – ‚ËÒÓÍËÈ ¥ ‚ÂÎË˜ÌËÈ. Ç¥ÈÚ Û Á‡Ô‡Î¥ ‚ËÚfl„Òfl Ì‡
ÌËÚÍÛ, ÒÚ‡‚ Ì‡‚¯ÔËÌ¸ÍË. ß ÌÂ ÔÓÏ¥ÚË‚, ˘Ó ÔÓ˜ÂÒÌ‡
ÔÂÁË‰¥fl Ì‡‚ÍÓÎÓ Ì¸Ó„Ó ÔÓ˜‡Î‡ ‚¥‰ÒÚÛÔ‡ÚË, ‚¥‰ÒÓ-
‚Û˛˜ËÒ¸ ‚ÒÂ ‰‡Î¥ ‚¥‰ Ô‡ıÛ˜Ó„Ó Ì‡˜‡Î¸ÌËÍ‡. è‡Ì êÓ-
Ï‡Ì ‚¥‰˜Û‚ ÒÂ·Â, flÍ ÔÂÒ òÌËˆÂÎ¸, ÍÓÎË ÈÓÏÛ Ì‡„ÎÓ
‚¥‰ÏÓ‚ËÎ‡ ÒÛÍ‡ Å‡·¥.

– ÑÂ ÚË Î‡ÁË¯, ∂ÌËÓ... – Á‡ÒË˜‡‚ ‰Ó ‰ÛÊËÌË,
– Ï‡ı‡È, Ï‡ı‡È, ·‡·Ó, ·Ó Ú¥ ‚‰ÓÏ‡ ÓÁ¥‚Û!

á‡ıÂÍ‡Ì‡ å‡¥fl ‚¥‰ÔÛÒÚËÎ‡ ÛÍÛ ëÂÌ¸Í‡ ¥ ÔÓ˜‡-
Î‡ ‡ÍÚË‚ÌÓ Ó·ËÚË ‚¥ÚÂ ÔÓ‰ÓÎÍÓÏ Ì‡‚ÍÓÎÓ ˜ÓÎÓ-
‚¥Í‡. ç¥ıÚÓ È ÌÂ ÔÓÏ¥ÚË‚ ÍÛ‰Ë ÁÌËÍ ÔË·ÎÛ‰‡.

ì ÚÓÈ Ò‡ÏËÈ ̃ ‡Ò ̂ ¥ÎÍÓÏ Ó„ÎÛıÎËÈ ã‡‰Á¸∂Ó åËÍÛ-
ÎË˜ËÌ Ô¥¯Ó‚ ‚‡-·‡ÌÍ. Ç¥Ì ‡ÔÚÓ‚Ó ÁÌËÍ ‚ Ú‡πÏÌ¥È
ÍÓÏ¥˜ËÌ¥, flÍ‡ Ï¥ÒÚËÎ‡Ò¸ Û ¯Ú‡Ìflı ÓÁÏ‡Î¸Ó‚‡ÌÓ„Ó
Ô‡Ï’flÚÌËÍ‡. ì Ì‡Ô¥‚ÚÂÏfl‚¥ Ô‡Ì ã‡‰Á¸∂Ó ÓÁ‰Ë‚Ë‚Òfl:
Ì‡‚ÍÓÎÓ Ì¸Ó„Ó ‚ËÒ¥ÎË ¥ÁÌ¥ ¯ÌÛÍË Á Û˜Í‡ÏË, flÍ¥Ò¸
‚‡ÊÂÎ¥, ÍÓ·‡ Á ıÓ·‡˜ÍÓ‚Ó˛ ÔÂÂ‰‡˜Â˛. ÇÓÊ‰¸
«‰ÂÂ‚ÌflÍ¥‚» ÔÂÂıÂÒÚË‚Òfl ¥ Á‡ÒÏËÍ‡‚, Á‡„‡‚ Û-
Í‡ÏË Ì‡ ‚Ò¥È Ì‡‚ÍÓÎË¯Ì¥È ‡Ô‡‡ÚÛ¥, ÓÒÓ·ÎË‚Ó
Ì‡Îfl„‡˛˜Ë Ì‡ ÍÓ·Û Á ıÓ·‡˜ÍÓ‚Ó˛ ÔÂÂ‰‡˜Â˛.

èÂ¯ËÏË ÔÓÏ¥ÚËÎË ˘ÓÒ¸ ÌÂ‰Ó·Â ÌÂÔËÍ‡flÌ¥
·Û‡˜ÍÓ‚Ëˆ¸Í¥ ‰¥ÚË.

– å‡ÏÓ, Ï‡ÏÓ – òÂ‚˜ÂÌÍÓ ÊË‚ËÈ! – Á‡ÔÎ‡Í‡-
Î‡, Á‡„ÓÎÓÒËÎ‡ ‚ËÏ‡˘ÂÌ‡ ·ÛÁËÌÓ‚ËÏ ÒÓÍÓÏ Ô‡Ô-
‡‚ÌÛ˜Í‡ ÒÎÛÊ‡ÌÍË è¥ÎÒÛ‰Ò¸ÍÓ„Ó Ï‡Î‡ ∏‚Í‡. á‡ ÌÂ˛
„‡Î‡Ò Á‰¥ÈÌflÎ‡ Â¯Ú‡ Ì‡˘‡‰Í¥‚ ·Û‡˜Í¥‚˜‡Ì. ÑÂÂ‚’fl-
Ì‡ Ù¥„Û‡ òÂ‚˜ÂÌÍ‡ ÒÔ‡‚‰¥ ÒÔ‡‚ÎflÎ‡ ÌÂÁ‡·ÛÚÌπ
‚‡ÊÂÌÌfl. è‡Ï’flÚÌËÍ Ô¥‰Ì¥Ï‡‚ ¥ ÓÔÛÒÍ‡‚ ÛÍË, ÔÓ‚Â-
Ú‡‚ „ÓÎÓ‚Û ‚ ¥ÁÌ¥ ·ÓÍË, Ì‡˜Â ‚¥Ú‡˛˜Ë ÔËÒÛÚÌ¥ı, ¥
Ì‡‚¥Ú¸ ÚÛÔ‡‚ Ô‡‚Ó˛ ÌÓ„Ó˛. ì Î¥‚¥È ÒË‰¥‚ ã‡‰Á¸∂Ó
åËÍÛÎË˜ËÌ. ïÓ˜ Ô¥Ú ÈÓÏÛ Á‡ÎË‚‡‚ Ó˜¥, ‡ÎÂ ‚¥Ì ÒÔÓÏ¥„-
Òfl Á‡ÁËÌÛÚË ‚ Á‡Ï‡ÒÍÓ‚‡ÌÛ ̄ Ô‡ËÌÛ, ̆ Ó· ÔÂÂÒ‚¥‰-
˜ËÚËÒ¸ – Ò˛ÔËÁ ÔÓ‰¥fl‚, ÛÒfl „ÓÏ‡‰‡ ÅÛ‡˜ÍÓ‚Ë˜,
‚¥‰ÍË‚¯Ë ̆ Â·‡Ú¥ ÓÚË, ‚‰Ë‚ÎflÎ‡Ò¸ Û ÛıÓÏÛ Ù¥„ÛÛ.
íÓ‰¥ ÒÚÓÓÊ åËÍÛÎË˜ËÌ Í¥Î¸Í‡ ‡Á¥‚ Ì‡ÚËÒ ÌÓ„Ó˛
Ì‡ Á‡ÔÓ‚¥ÚÌËÈ ÔÂ‰‡Î, flÍËÈ ÔËÔ‡Ò Ì‡ Ò‡Ï Í¥ÌÂˆ¸
‚ËÒÚ‡‚Ë. ëÎÛıÌflÌ‡ ‰ÂÂ‚’flÌ‡ ÔÓÒÚ‡Ú¸, Ì‡˜Â ÒÔ‡‚‰¥
ÊË‚‡, Á‡ÍÎ¥Ô‡Î‡ „ÓÎÛ·ËÏË Ó˜ËÏ‡ ÔÓÓÍ‡, ‡Ê ‚¥‰-
ÎÂÚ¥Î‡ Ó‰Ì‡ ‚¥fl, ÁÓ·ÎÂÌ‡ Á Í¥Î¸ÍÓı ˘¥ÚÓÍ ‰Ó ‚ÁÛÚÚfl.

ÅÛ‡˜Í¥‚˜‡ÌË ·ÛÎË ‚‡ÊÂÌ¥ ÒÔÓÛ‰Ó˛, flÍÛ ÒÔÓ-
ÏÓ„ÎËÒfl ÁÓ·ËÚË «‰ÂÂ‚ÌflÍË». ÇÓÌË ÔÓÒÚÓ ÌÂ ÁÌ‡-
ÎË, ˘Ó ÒÍ‡Á‡ÚË. íÓÊ ‰¥ÚË ‚¥‰‡ÁÛ ÔÓÎ¥ÁÎË Ì‡ ‚ÓÁ‡,
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Ì‡ Ó‰ÌÛ Ì‡È¥ÁÌÓÏ‡Ì¥ÚÌ¥¯¥ ÔÓ·ÎÂÏË: ÂÍÓÌÓÏ¥˜Ì¥, ÔÓ-
Î¥ÚË˜Ì¥, ÒÓˆ¥‡Î¸Ì¥, ÂÎ¥„¥ÈÌ¥, ÒÓˆ¥ÓÍÛÎ¸ÚÛÌ¥. ÇÓÌË Á‡ÎË-
¯ËÎËÒfl Ì‡Ï Û ÒÔ‡‰ÓÍ ‚¥‰ ¥ÁÌËı ¥ÒÚÓË˜ÌËı ÔÂ¥Ó‰¥‚,
¥ÁÌËı ‰ÂÊ‡‚, ‰‚Óı ÂÍÓÌÓÏ¥˜ÌËı ÒËÒÚÂÏ – Í‡Ô¥Ú‡Î¥Ò-
ÚË˜ÌÓª Ú‡ ÒÓˆ¥‡Î¥ÒÚË˜ÌÓª, ‡ ÌÂÁ‡ÎÂÊÌ¥ÒÚ¸ ÔÓÓ‰ÊÛπ ˘Â
È ÌÓ‚¥ ÔÓ·ÎÂÏË. ë‡ÏÂ ‚¥‰ÒÚ‡‚‡ÌÌfl É‡ÎË˜ËÌË Ï‡π ·ÛÚË
‚¥‰Ô‡‚ÌÓ˛ ÚÓ˜ÍÓ˛ ÔË ÔÓ‰‡Î¸¯Ëı ÓÁ‰ÛÏ‡ı ˘Ó‰Ó
Ï‡È·ÛÚÌ¸Óª ‰ÓÎ¥ É‡ÎË˜ËÌË Ú‡ ªª Ï¥Òˆfl ‚ ìÍ‡ªÌ¥, ‡ Ú‡-
ÍÓÊ ÔË ÔÓ·Û‰Ó‚¥ ÏÓ‰ÂÎÂÈ ÓÁ‚ËÚÍÛ Â∂¥ÓÌÛ. ë‡ÏÂ Á
‚¥‰ÒÚ‡ÎÓÒÚË ÒÎ¥‰ ÔÓ˜ËÌ‡ÚË ... ß ·ÛÚË ‰ÛÊÂ Ó·ÂÂÊÌËÏ ¥
‚Ë‚‡ÊÂÌËÏ.

‰Â ÒÚÓfl‚ Ô‡Ï’flÚÌËÍ, ̆ Ó· ÛÒÂ ÔÓÏ‡ˆ‡ÚË Û˜ÂÌ¸Í‡ÏË,
Ê¥ÌÍË ÔÓÔÓÎÓÚÌ¥ÎË ¥ ÔÓ‰ÂÍÛ‰Ë ÔÓ‚Ú‡˜‡ÎË Ò‚¥‰ÓÏ¥ÒÚ¸,
‡ ˜ÓÎÓ‚¥ÍË ÔÓÏ‡ÎÛ „ÛÚÛ‚‡ÎËÒ¸ Û ÔÂÂ‰˜ÛÚÚ¥ ÒÂ-
ÈÓÁÌÓª, ‡ „ÓÎÓ‚ÌÂ, ˆ¥ÎÍÓÏ Á‡ÒÎÛÊÂÌÓª ‚ËÔË‚ÍË.

ç‡ÔÂ‚ÌÂ, Ì‡ ˆ¸ÓÏÛ ÛÒÂ · ¥ Á‡‚Â¯ËÎÓÒ¸ – „ÓÛ
‚ÁflÎË ÏËÍÛÎË˜ËÌˆ¥ ¥, ıÓ˜-ÌÂ-ıÓ˜, ‡ÎÂ ÒÚ‡ÓÏÛ ã‡-
‰Á¸∂Ó‚¥ ‰Ó‚ÂÎÓÒ¸ ·Ë Á‡ÎË¯ËÚË ÒÚÓÓÊÛ‚‡ÌÌfl Ú‡
ÍÓÊÛı‡ ¥ ÔÂÂ·‡ÚË Ì‡ ÒÂ·Â Ó·Ó‚’flÁÍË ÏÂ‡ ÅÛ-
‡˜ÍÓ‚Ë˜, ‡ÁÓÏ Á Ï‡ÌÚ¥π˛ Ú‡ Î‡Ìˆ˛„ÓÏ Ì‡ „Û‰Ë.
èËÌ‡ÈÏÌ¥, ÛÒ¥ ÔËÒÛÚÌ¥ Ì‡ Å‡Á‡ÌÓÏÛ Ï‡È‰‡Ì¥ Û
ˆ¸ÓÏÛ ÌÂ ÒÛÏÌ¥‚‡ÎËÒ¸. ä¥Ï Ó‰Ì¥πª Î˛‰ËÌË.

ëÂÌ¸ÍÓ ÌÂ ·‡‚ ÒÓ·¥ ‰Ó „ÓÎÓ‚Ë Ô‡Ï’flÚÌËÍÓ‚¥
ÁÏ‡„‡ÌÌfl, ‡ ‚Ú¥¯‡˛˜ËÒ¸ ÒÓÌˆÂÏ Ú‡ Î‡‰ÌÓ˛ ÔÓ„Ó-
‰Ó˛, ÔÓ‰Ó‚ÊÛ‚‡‚ ‰Á¸Ó·‡ÚË ˘ÛÔÓÏ ÁÂÏÎ˛ Ì‡ Ï‡È-
‰‡Ì¥. ÑÁ¸Ó·‡‚-‰Á¸Ó·‡‚ ¥ ÔÓ‰Á¸Ó·‡‚ „ÛÏÓ‚ËÈ ˜ÂÂ-
‚ËÍ Ì‡‰Û‚ÌÓ„Ó ÔÓÂÚ‡.

ä¥Á¸ ÓÚ‚¥ ¥Á Ò‚ËÒÚÓÏ ‚Ë‚‡ÎÓÒ¸ ÔÓ‚¥Úfl, ‡ ˘Ó
ÔÓÚÛÊÌËÈ ÒÚÛÏ¥Ì¸ ÈÓ„Ó Á·¥Î¸¯Û‚‡‚Òfl, ÚÓ È ÁÓÒÎ‡
Â‡ÍÚË‚Ì‡ Úfl„‡ Û Ù¥„ÛË.

– íËÏ‡ÈÚÂ, ¯ÌÛÍË ÚËÏ‡ÈÚÂ! – Á‡ÍË˜‡‚ êÓ-
Ï‡Ì á‡‰ÛÔÒ¸ÍËÈ Ì‡ ‚ÂÒ¸ ·Û‡˜ÍÓ‚Ëˆ¸ÍËÈ ‰ËÒÚËÍÚ.
– íËÏ‡ÈÚÂ, ·Ó Á‡‡Á Ô‡Ï’flÚÌËÍ Á¥‚Â!

ç‡¥‰ ÒÔÓ˜‡ÚÍÛ ÌÂÓıÓ˜Â, ‡ ÔÓÚ¥Ï ‚ÂÒÂÎ¥¯Â Û-
¯Ë‚ ‰Ó Í‡Ì‡Ú¥‚, flÍËÏË òÂ‚˜ÂÌÍÓ ·Û‚ ÔËÔÌflÚËÈ ‰Ó
ÁÂÏÎ¥. ë‡Ï ‚¥ÈÚ „Û‰¸ÏË ÍËÌÛ‚Òfl Á‡ÚÛÎflÚË ‰¥ÍÛ Ì‡
˜ÂÂ‚ËÍÛ ÔÓÂÚ‡.

á‡Ô¥ÁÌÓ. î¥„ÛÓ˛ ÒËÎ¸ÌÓ ¯‡ÔÌÛÎÓ, ¥ ‚ÓÌ‡ Á¥
Ò‚ËÒÚÓÏ ‚ÓÁÌÂÒÎ‡Ò¸ ‚ ÌÂ·Ó, ÔËıÓÔË‚¯Ë ¥Á ÒÓ·Ó˛
Ï‡ÎÓ ÌÂ ‚ÒÂ ‰ÓÓÒÎÂ Ì‡ÒÂÎÂÌÌfl ÅÛ‡˜ÍÓ‚Ë˜, flÍÂ
Ï¥ˆÌÓ ÚËÏ‡ÎÓÒ¸ Á‡ Í‡Ì‡ÚË.

ÉÓÒÔÓ‰Ë, flÍ Û ̂ ˛ ı‚ËÎ˛ ÒÏ¥fl‚Òfl ã‡‰Á¸∂Ó åËÍÛÎË-
˜ËÌ! ÜÓ‚Ú¥ ÒÎ¸ÓÁË ·ËÁÍ‡ÎË Á ÈÓ„Ó Ô¥‰ÒÎ¥ÔÛ‚‡ÚËı
Ó˜ÂÈ. ôÓ· ÚÓıË ‚„‡ÏÛ‚‡ÚË ÂÌÂ„¥˛ Ú¥ÛÏÙÛ, flÍ‡
ÌÂ ‰‡‚‡Î‡ ÈÓÏÛ ‚ÔÓ‚Ì¥ Ì‡ÒÓÎÓ‰ËÚËÒ¸ ÔÂÂÏÓ„Ó˛
Ì‡‰ ‚ÓÓ„‡ÏË, ã‡‰Á¸∂Ó ‡Á ÔÓ ‡Á ÚËÒÌÛ‚ Ì‡ ÔÂ-
‰‡Î, ‡ òÂ‚˜ÂÌÍÓ ÒÎÛıÌflÌÓ ÎÛÔ‡‚ „ÓÎÛ·ËÏË Ó˜ËÏ‡.

í‡ Á‡ flÍÛÒ¸ ı‚ËÎ˛, Á‰Ë‚Ó‚‡Ì¥ ¥ÁÍËÏ Ì‡·ÓÓÏ
‚ËÒÓÚË, ·Û‡˜Í¥‚˜‡ÌË, flÍ ÒÎË‚ÍË, flÒÌÓ ÔÓ‚‡ÎËÎË Á-
Á‡ ıÏ‡. íÓ‰¥ Ì‡ Ï‡È‰‡Ì¥ ÁÌfl‚Òfl Ú‡ÍËÈ ÎÂÏÂÌÚ, ˘Ó
ÍÓÌ¥, flÍ¥ ÔÂÂ‚ÓÁËÎË ‰ÂÂ‚’flÌËÈ Ô‡Ï’flÚÌËÍ, Áı‡‡-
ÔÛ‰ËÎËÒ¸ ¥ ÔÓÌÂÒÎË! ÇÓÌË Ï˜‡ÎË ˜ÂÂÁ Î‡ÌË, ÎÂ‚‡-
‰Ë, ÔÓ ÏÓ¥ÊÍÛ ¥ Á·¥ÊÊ˛, ˜ÂÂÁ ·‡ÎÍË ¥ ÔÂÂÎ‡ÁË,
‰ÓÓ„‡ÏË ¥ ÔÎ‡flÏË, ‡Ê ÔÓÍË ÌÂ ‚ÎÂÚ¥ÎË Á¥ ‚Ò¸Ó„Ó
Ï‡ıÛ Ô¥‰ Ï¥ÒÚ ˜ÂÂÁ ëÚË‡ÌÍÛ.

БОГДАН
ВОЛОШИН
БУРАЧКОВИЦЬКІ
ХРОНІКИ
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чи можливий проект

westukraina.eu?

ãË¯ ÚÓ‰¥ ·Û‡˜Í¥‚˜‡ÌË ÒÔÓÏÓ„ÎËÒfl ‚ËflÚÛ‚‡ÚË
¥Á ̃ ÂÂ‚‡ Ù¥„ÛË Ó·ÏÓÚ‡ÌÓ„Ó ̄ ÌÛÍ‡ÏË ÛÔ‡‚Î¥ÌÌfl
ã‡‰Á¸∂‡ åËÍÛÎË˜ËÌ‡. ÑÂÂ‚’flÌ‡ Ê ÔÓÒÚ‡Ú¸ Ú‡Í Ï¥ˆÌÓ
‚ÍÎËÌËÎ‡Ò¸ Û Ï¥ÒÚ, ˘Ó ‚¥‰ÚÓ‰¥ ÁÓ·ËÎ‡Òfl ÈÓ„Ó ÓÔÓ-
Ó˛. Ä òÂ‚˜ÂÌÍÓ ÒÚ‡‚ Á‚Ë˜‡ÈÌËÏ ‡ÚÎ‡ÌÚÓÏ, flÍËÈ
ÚËÏ‡‚ ÍÓÊÌÓ„Ó, ıÚÓ ÏËÌ‡‚ Ï¥ÒÚ ˜ÂÂÁ ëÚË‡ÌÍÛ.

íËÏ‡‚ ‚¥Ì ¥ ëÂÌ¸Í‡, flÍËÈ, ÌÂ ÁÌ‡È¯Ó‚¯Ë Ì‡ÙÚË
‚ ÅÛ‡˜ÍÓ‚Ë˜‡ı, Û¯Ë‚ ‰‡Î¥ Û Ò‚¥ÚË. ìÊÂ ÌÂ Ò‡Ï –
Ì‡˜Â Á„‡‰‡‚¯Ë ÏÓÎÓ‰¥ÒÚ¸, Á‡ ÌËÏ ÎÂ„ÍÓ ‰¥·ÓÚ¥Î‡
å‡¥fl á‡‰ÛÔÒ¸Í‡, Ó‰ÌÓÍÎ‡ÒÌËˆfl. ÇÓÌ‡ ÌÂ Á‡‰ËÎ‡
‚¥ÈÚÓ‚¥, Ì¥. èÓÒÚÓ ‚¥Ì ÌÂ Á’fl‚Îfl‚Òfl ‚ ÅÛ‡˜ÍÓ‚Ë˜‡ı
Á ÚÓ„Ó Ò‡ÏÓ„Ó ‰Ìfl, flÍ ÔÓÔ‡‚ Á‡ ÌÂ·ÓÍ‡πÏ ‡ÁÓÏ
Á Ô‡Ï’flÚÌËÍÓÏ. ä‡ÊÛÚ¸, ·‡˜ËÎË ÈÓ„Ó ‚ ä‡ÍÓ‚¥ Ì‡
·‡Á‡¥, ÚÓ„Û‚‡‚ ∂ÛÏ‡Í‡ÏË.

Ä å‡¥˛ ÔÓÏ‡ÌËÎ‡ ˘ÛÔÓÏ ÎÂ„ÍÓ‚‡ÊÌ‡ ÏÛÁ‡
Ï‡Ì‰¥‚. ß ‚ÊÂ Ì¥ ‚ÓÌ‡, Ì¥ ªª ‚ËÁ‚ÓÎËÚÂÎ¸ ëÂÌ¸ÍÓ ÌÂ
‰Ó‚¥‰‡˛Ú¸Òfl, ̆ Ó ̃ ÂÂÁ Í¥Î¸Í‡ ‰Ì¥‚ Ô¥ÒÎfl ÓÔËÒÛ‚‡ÌËı
ÔÓ‰¥È, „ÓÏ‡‰‡ ÅÛ‡˜ÍÓ‚Ë˜ Ú‡ÍË ÔÓÒÚ‡‚ËÎ‡ Ô‡Ï’flÚ-
ÌËÍ Ì‡ Å‡Á‡ÌÓÏÛ Ï‡È‰‡Ì¥. á „ÎËÌË. ÑÊÓ‰ÊÛ Ç‡-
¯ËÌ„ÚÓÌÛ Ì‡ ÍÓÌ¥.

åËÌÛ‚ Ï¥Òflˆ¸, ¥ ‚ ÅÛ‡˜ÍÓ‚Ë˜‡ı Á ÔËÒ¥ÎÍ‡ÏË
ÛÊÂ Ì¥ıÚÓ ÌÂ Ô‡Ï’flÚ‡‚, ÍÓÏÛ ‚¥Ì ÒÚÓªÚ¸. Ä ˘Â ˜ÂÂÁ

‰‚‡ – ÏÓÎÓ‰flÚ‡ ‚ ‰ÂÌ¸ ‚ÂÒ¥ÎÎfl ÔÓÍÎ‡‰‡ÎË Í‚¥ÚË ‰Ó
Ô’π‰ÂÒÚ‡ÎÛ, Ì‡ flÍÓÏÛ ̂ ‚flıÓÏ ıÚÓÒ¸ ‚Ë‰flÔ‡‚: «¢ÂÌ¥˛
ìÍ‡ªÌË – Ì‡Ó‰ ÅÛ‡˜ÍÓ‚Ë˜». Ç‡¯ËÌ„ÚÓÌ ÌÂ Ó·‡-
Ê‡‚Òfl.

© é.ï‡‚Ë˜, 2001
èÓÒÚÛÔ, ‹166 (824), 1-7 ÎËÒÚÓÔ‡‰‡ 2001 .

ОЛЕГХАВИЧ,ЗАХІДНОУКРАЇНЕЦЬ
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До речi, проект украина.ru навiть матерiалiзувався в

Інтернетi. На вiдмiну вiд американського, у цього проек-

ту i iсторiя довша (принаймнi, з 1654), i ресурс, видiле-

ний останньо проектувальникам, бiльший. Очевидно,

просто настав час публiчно заявити про свої досягнення.

І те, що презентацiя однойменного сайту, по-садистськи

органiзована 23 серпня 2001 року, не була сприйнята в

Українi як втручання в її внутрiшнi справи – тiльки пiд-

твердження успiшностi проекту в цiлому. (Американцi,

котрi i ранiше вiдставали вiд росiян за ступенем впливу

на Україну, пiсля 11 вересня взагалi, здається, сприйма-

ють її виключно як «повiтряний простiр». Що робиться

на суходолi – їх цiкавить тiльки в загальних рисах. Ос-

таннi комплiменти п. К.Паскуаля щодо рiшень українських

парламентарiв, ухвалених iз безпрецедентними порушен-

нями демократичних процедур, не кажучи вже про влас-

нi українськi норми, межують iз позицiєю щодо якого-

небудь центральноафриканського режиму: добре, мов-

ляв, що хоч людей не їсте). А досягнення у проекту є, i

чималi. Причому i вищезгаданий сайт (котрий вже випе-

реджує в рейтингах бiльшiсть українських полiтичних i

новинних проектiв), i депутатське об’єднання «В Европу

– з Росiєю» – тiльки верхiвка айсбергу, на якому вже

париж – львів – харків

© å.äË‚ÂÌÍÓ, 2001

1 листопада 1918 року було створено Захiдно-Ук-

раїнську Народну Республiку. Сьогоднi питання про

вiдновлення (в рiзноманiтних формах) цiєї держави

знову на порядку денному.

Нiчого дивного, адже «проект Україна», про який «так

багато говорили полiттехнологи», дiйсно ще не написа-

ний. Що тут казати про його втiлення! Тимчасом здiйсню-

ються два зовсiм iншi проекти – украина.ru i ukraine.us.

Проект ukraine.eu, очевидно, помер не народившись. Зно-

ву ж таки, нiчого дивного – проект такого масштабу мо-

жуть «потягнути» тiльки держави або з необмеженими

¶еополiтичними амбiцiями, або з такими ж необмежени-

ми фiнансовими ресурсами. Нi того, нi iншого (нехай на-

вiть в обмежених кiлькостях) у т.зв. української елiти не

помiчено. Що ж залишається тому десятку з хвостиком

мiльйонiв громадян України (безумовно погоджуюсь, що

число надто оптимiстичне), котрi не мислять свого май-

бутнього без: 1) української мови та культури; 2) член-

ства своєї держави в Европейському Союзi? Вiдповiдь,

враховуючи iсторiю, географiчну локалiзацiю та менталь-

нiсть цих мiльйонiв, напрошується сама собою: розпочи-

нати реалiзацiю проекту westukraina.eu.

М А Р І Я К Р И В Е Н К О
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давно покоїться дiряве судно пiд назвою «¶асударства

Украiна».

І проблема не тiльки в росiйськiй економiчнiй експан-

сiї, що стала вже «притчею во язицех». (У самому лиш

фактi контролю ТНК над економiкою будь-якої країни

нiчого страшного немає. Проблема в тому, що москов-

ськi бiзнес-монстри – це не бiзнес в нормальному сенсi,

а продовження/складова державного механiзму). Го-

ловне досягнення росiйських полiтпроектувальникiв –

майже тотальний контроль над iнформацiйним просто-

ром України з боку Москви. І питання не тiльки в росiй-

ських теле- i радiоканалах, котрi дивляться/слухають

бiльшiсть жителiв українських мiст (причому не лише зав-

дяки кабельним мережам, але й в ефiрi). Значна частина

фiльмiв i програм, якi транслюються найбiльш рейтинго-

вими українськими теле- (Інтер, 1+1, Новий, СТБ, ICTV)

i радiоканалами (Русскоє (!), ХiтФМ, Наше, Просто, До-

вiра) – росiйськомовнi. Недалеко втекло i держтелеба-

чення, подiбна ситуацiя на мiсцевих теле- i радiостанцi-

ях. Єдине виключення – дротове радiо, але навiть у сiль-

ськiй мiсцевостi воно втратило свою роль єдиного поста-

чальника iнформацiї. Ще трагiчнiша ситуацiя в газетно-

журнальному середовищi – тут московськi видання (у

виглядi клонiв) навiть формально не обмеженi жодним

законом, на вiдмiну вiд ТБ i радiо. Результат очевидний:

потужний процес повернення (а часто i переходу) україн-

цiв до вживання i розвитку рiдної мови, котрий почався

наприкiнцi 80-х, зупинено i повернуто назад. Причому не

лише в Києвi i Схiднiй, але й у Захiднiй Українi – там, де

навiть за часiв СССР бiльшiсть населення спiлкувалося

українською. Вбивство у Львовi композитора І.Бiлозора

– лише символ повзучої (в Захiднiй Українi) i войовничої

(в Українi Схiднiй) русифiкацiї. З подачi Росiї пiд цей про-

цес не лише пiдводиться iдеологiчна база, але й прово-

дяться iсторичнi паралелi з тiсно пов’язаними держава-

ми: Австрiя∆–Нiмеччина, Канада–США. Але єдиним ко-

ректним прикладом (адже нi Австрiї, нi Канадi не дово-

дилося жертвувати своєю мовою i культурою) може слу-

жити тiльки пара Ірландiя–Велика Британiя. Дiйсно, не-

залежна Ірландiя iснує, але чи iснує iрландська мова i лi-

тература, та й взагалi iдентичнiсть? Виключно як вiрту-

альна реальнiсть. Як тiльки Ольстер стане частиною Ір-

ландської республiки, щезне остання реальна складова

цiєї iдентичности. Очiкувати пiсля цього початку її вiдро-

дження, як це сталося у Валлiї та Шотландiї, а трохи ранi-

ше – в Ізраїлi, не доводиться: ¶лобалiзацiя крокує плане-

Побувати у травнi у Харковi – все одно, що у Парижi.
У тому сенсi, що як Париж, так i Харкiв вiд Львова вiд-
даленi бiльше, нiж на тисячу кiлометрiв, тiльки у рiзних
напрямках: Париж на захiд, Харкiв на схiд. Тепер, коли
безробiття серед жiнок стало нормальною рiччю, а по-
шук засобiв до iснування – приватною справою, рiдко
хто може собi дозволити подорож чи у Париж, чи у Хар-
кiв чисто заради задоволення чи з цiкавости. Я мала
таку нагоду – мандри у Харкiв без особливо обтяжли-
вих службових обов’язкiв. Зрештою, кiлька рокiв тому
така сама мотивацiя запровадила мене у Париж, i так
само у травнi. Не особливо обтяжливим службовим
обов’язком i у Харковi, i у Парижi був для мене Микола
Хвильовий. І сьогоднi я думаю, що для мене особисто
Харкiв на все життя буде пов’язаний iз Парижем, ос-
кiльки у цих двох надзвичайно рiзних мiстах з однако-
вим захопленням вiдкривала для себе Миколу Григо-
ровича Фiтiльова. Навряд чи це випадково. Францiя
була батькiвщиною предкiв Миколи Хвильового. При-

гадуєте «Арабески»? Якийсь-то помiщик спокусив гор-
няшку, в якої невдовзi народився син. Це, цiлком iмо-
вiрно, iсторiя з’яви на свiт дiдуся письменника по мате-
рi, у якого вiд батька – французькi коренi. Дiд був люди-
ною нестримного темпераменту – пiвденна батькiвщи-
на кипiла в жилах, коли сварився чи, навпаки, виражав
приязнь до дружини. Сцени сiмейної iдилiї перiодично
змiнювалися на шпурляння тарiлок та горщикiв з квiта-
ми. Врода матерi Миколи Хвильового, Єлизавети Тара-
сенко, сестри письменника Людмили, врештi, самого
Миколи Григоровича були пiвденного типу. Широкi чор-
нi брови, чорнi очi, смоляне волосся. Про магiю його
особи написано чимало, як i те, що був непоказним че-
рез невисокий зрiст, схожим на Чарлi Чаплiна. Я думаю,
що вiн був гарним i що до його вроди дуже не пасували
сiра шинеля, обмотки, картуз iз зламаним козирком. Вiн
не закiнчив гiмназiї, тiльки п’ять класiв, але завзято вив-
чав французьку мову, якою єдиною з iноземних потiм
непогано володiв. Його перша дружина Катерина Га-
щенко полонила його любов’ю до французької поезiї,
декламацiями Бодлера. Париж був мрiєю її життя. Як
згадує Іван Сенченко, була у Хвильового улюблена пi-
сенька:

ОЛЕГ ХАВИЧ
ЧИ МОЖЛИВИЙ

ПРОЕКТ
WEST-

UKRAINA.EU?
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МАРІЯ КРИВЕНКО
ПАРИЖ – ЛЬВІВ –
ХАРКІВ

«òÛÏËÚ ÌÓ˜ÌÓÈ å‡ÒÂÎ¸
Ç ÔËÚÓÌÂ «íÂı ·Ó‰fl„»,
Ú‡Ï Ô¸˛Ú ÏÛÊ˜ËÌ˚ ÂÎ¸,
‡ ÊÂÌ˘ËÌ˚ ÍÛflÚ Ú‡·‡Í.
í‡Ï ÊËÁÌ¸ ÌÂ‰ÓÓ„‡,
Î˛·Ó‚¸ ÓÔ‡ÒÌ‡ Ú‡Ï,
ÌÂ‰‡ÓÏ ÒÚ‡˚È ÌÂ„
Ú‡Ï ÍÓ‚¸ ÒÏ˚‚‡ÂÚ ÔÓ ÛÚ‡Ï».

Наприкiнцi тридцятих, перебуваючи у Вiднi вже з
другою дружиною Юлiєю Уманцевою та її дочкою Лю-
бою, письменник спiлкується з Ільком Борщаком, який
живе у Парижi. Дехто з дослiдникiв висловлює припу-
щення, що Микола Хвильовий побував у Парижi у прия-
теля. Я думаю, що Францiя була справжньою i реаль-
ною любов’ю його життя, на вiдмiну вiд ефемерної за-
гiрної комуни. Орiєнтацiя на Европу у Хвильового, одне
iз найдрастичнiших гасел пiд час лiтературної дискусiї
упродовж 1925-1928 рокiв, гасло, за яке, можна ска-
зати, його розiп’яли, – це був витвiр не так його мозку,
як його ген. Що таке Европа у Вашому розумiннi? – але
вiн вiдповiсти на це запитання не мiг: берiть, яку хоче-
те. Окрiм того, що чiтко знав, як необхiдна пролетар-

ському письменниковi европейська освiта. Коли ж йому
довелося побувати в реальнiй Европi, де носять «шля-
пу», боявся, аби не трапилося з ним нещастя, що не
впустять назад у Союз. Абсурд! Харкiвськi структура-
лiсти сьогоднi займаються вивченням моделей абсур-
дного у творчому свiтi Миколи Хвильового.

Менi пощастило побувати у Парижi у домi, де про
Хвильового пам’ятали, з ним, можна сказати, жили, спе-
речалися чи погоджувалися, намагалися розгадати
його таємницю. Цвiв позаду будиночка сад, квiти, лю-
бовно вирощенi господарем, – дослiдником творчос-
ти буремного духу розстрiляного вiдродження. Тут, у да-
лекiй чужинi, я, не володiючи французькою мовою, в
оточеннi землякiв, у їхнiй гостиннiй садибi почуваю себе
безпечно й захищено. Щоранку кава iз запашним кру-
асаном, купленим недалечко у хлiбнiй лавцi. Розмови
за великим столом про справи на батькiвщинi. Можли-
во, була ностальгiя господарiв, якi покинули Україну не
з власної волi дуже давно. Але основне – Хвильовий.
Господаря не покидають думки про зв’язок письмен-
ника iз таємними росiйськими товариствами на зразок
масонських. Адже у двадцятi частими гостями харкiв-
ських письменникiв були росiяни, зокрема пролеткуль-

тою. І парадокс ситуацiї полягає в тому, що залишити свiй

слiд в новiй, ¶лобальнiй iдентичностi, набагато бiльше

шансiв у маленької нацiї, нiж у величезної територiї з ба-

гатомiльйонним населенням (далеко не всi европейцi зна-

ють, де ця сама Croatia, але бiльшiсть з них кожного ро-

бочого дня затягують свою шию в cravatte).

Чому я настiльки впевнений у тому, що в Захiднiй Ук-

раїнi нацiя в европейському розумiннi iснує, а в кордо-

нах «держави Україна» її немає i бути не може? Нацiя –

це насамперед загальна для усiх традицiя. В Захiднiй Ук-

раїнi подiбна традицiя iснує, i ця традицiя – цiлком евро-

пейська: спочатку – Галицько-Волинське королiвство (а

зовсiм не князiвство, як кажуть в Москвi, а слiдом за нею

i в Києвi), пiзнiше – Польсько-Литовська Держава, Ду-

найська монархiя, пiсля Першої свiтової – перебування

в складi нехай i рiзних, але все ж европейських держав.

(До речi, саме ворожiсть бiльшостi цих держав до захiд-

ноукраїнцiв зiграла вирiшальну роль в перетвореннi їх у

нацiю). За цi столiття сформувалась унiкальна захiдно-

українська iдентичнiсть, головною рисою якої можна на-

звати вмiння постояти за себе (як в бою, так i в бiзнесi)

перед лицем зовнiшнього ворога. Так що пiввiкове со-

вєцьке панування, не кажучи вже про десятилiття «неза-

лежности» – зовсiм незначний перiод в iсторiї Захiдної

України. А приголомшливi поразки «западенцiв» в остан-

нiй час – результат того, що ворог виявився... внутрiш-

нiм. Цей ворог – провiдники iдеї «Великої України».

Яка ж традицiя отiєї «Великої України»? Козацтво,

яке в Европi (i в Захiднiй Українi в тому числi) сприйма-

ють як суходiльну пiратську державу, уславлену своєю

безмежною жорстокiстю? У самiй Схiднiй Українi коза-

кiв вважають своїми iсторичними предками лише мешкан-

цi сiльської мiсцевостi у тих областях, якi прийнято нази-

вати Малоросiєю (тобто переважно в центральнiй Украї-

нi). А т.зв. Новоросiя, Донбас, Крим? Для мешканцiв цих

ре¶iонiв козаки ∆– це радше ворожа сила. Київська Русь?

Цю iдею ще слiд вiдiбрати у Москви, котра поки що є

«власником авторських прав» на неї i, природно, робить

наголос на другому словi. Звичайно, в 1991 роцi була

можливiсть розповсюдження на всю Україну захiдноук-

раїнської традицiї, i це дiйсно був єдиний реальний шлях

в Европу. Проте керманичi «¶асударства Украiна», якi

виросли зi сталiнської шинелi, та їхнi пiдспiвувачi у виши-

ванках (iз середовища пiдгодовуваних письменникiв i

дисидентiв) вирiшили писати iсторiю з чистої сторiнки.

Навiть дату голосування ВР УРСР за «Акт проголошення
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тiвцi. Можливо, вони свiдомо готували вiдступ заради
збереження i обговорювали це з харкiв’янами, i про це
свiдчить спорiднена естетика їхнiх творiв, скажiмо,
Хвильовий i Андрєй Бєлий.

Доведеться вiдкрити карти: моїм гостинним спiвроз-
мовником у Парижi був Леонiд Плющ. Це був 1997 рiк.
Його син Олесь саме переживав неуспiх книги новел
Миколи Хвильового, що їх вiн сам переклав на фран-
цузьку. Книга називалася «Дорога й ластiвка», у Хвильо-
вого є така невеличка новелка. Ми читали деякi тексти
вголос, наприклад, насправдi абсурдну новелу «Наре-
чений». Дзюрчання французької, Латинський квартал
iз безлiччю ресторанчикiв, фонтан на Сен Мiшель – все
це неухильно було зi мною в поїздцi у Харкiв у 2001.

Мiж Парижем та Харковом лежить наш Львiв, i менi
здається, що на цьому змар¶iналiзованому сьогоднi
клаптику України Микола Хвильовий органiчно повинен
би зупинятися завжди дорогою у захiднiший свiт, зреш-
тою, як це робили на початку двадцятого столiття i Ми-
хайло Драгоманов, i Леся Українка, i багато хто з бiльш
чи менш видатних українцiв. У вiкно вагона бачимо села
невеселi, як сказав Іван Франко, садиби, покинутi гос-
подарями, – мандри свiтами у пошуку легшого хлiба.

Гориста рiвнина, глиниста земля, що не хоче родити нi-
чого, окрiм дрiбної картоплi.

Львiв Миколу Хвильового знав ще за життя письмен-
ника. Його новела «Редактор Карк» наприкiнцi двадця-
тих продавалася тут окремою книжечкою. Щороку, вже
пiсля самогубства письменника, у Львовi проводилися
вечори його пам’ятi. Навiть пiд час нiмецької окупацiї, у
1943 роцi, як згадує Аркадiй Любченко, у Львовi вiдбув-
ся вечiр пам’ятi Миколи Хвильового.

Пригадуєте «Арабески»? Товаришко Маро, якщо я
умру i ви покладете на мою могилу пучок запашного
чебрецю, знайте, що я воскрес. Чебрець був готовий
задовго до поїздки, лежав на видному мiсцi, мовляв,
покладу на могилу i перевiрю, чи то я товаришка Мара.
Але в останнiй момент перед виходом чебрець випав iз
поля уваги. Значить, не судилось.

Поїзд «Трускавець–Харкiв» вiдбуває зi Львова бiля
десятої ранку, прибуває у Харкiв через добу. Дорога
довга. Сервiс ненав’язливий. Вагони зразка сiмдеся-
тих рокiв. Розбалансоване залiзо гримить i викликає
неприємнi асоцiацiї. Доволi чiтко фiксоване, хоча й глу-
хе, вiдчуття якоїсь небезпеки. Сусiдами по купе вияви-
лись двоє росiян – вiн i вона, подружжя, та чоловiк рокiв

(!!! – не вiдновлення) держсуверенiтету» принципово

«призначили» святом незалежностi. Дiйсно, як можна

святкувати 22 сiчня – його ж «западенцi» 70 рокiв вiдзна-

чали…

Досвiд багатьох країн у ХХ столiттi – Норве¶iї та

Польщi на початку, Нiмеччини та Ізраїлю в серединi, Гор-

ватiї та Словенiї в кiнцi – доводить, що головною умо-

вою реалiзацiї успiшного державного проекту є нацiо-

нальна єднiсть. Та все ж необхiдно сказати кiлька слiв у

вiдповiдь людям, котрi критикують проект westukraina.eu

з позицiй таких мiтологiзованих у сучаснiй Українi наук,

як ¶еополiтика та економiка. Доморощенi ¶еополiтики

безапеляцiйно заявляють: мовляв, незалежна Захiдна

Україна для Европи нецiкава – маленька вона якась (пiд-

свiдома ностальгiя за «1/6 частиною сушi»), бiдна, тому

стане об’єктивним союзником Москви в боротьбi проти

Схiдної України. Обидвi тези не витримують критики.

Перша – тому що для естетської та демократичної (при

всiх не¶ативах цих понять) Европи достатньо важливою

є навiть тримiльйонна Албанiя, котра ледве видряпуєть-

ся iз феодалiзму, i в порiвняннi з якою Захiдна Україна

– просто рай земний. Важливою, бо вона – частина ев-

ропейської iсторiї та культури! (Сподiваюсь, нiхто не за-

перечуватиме, що вiдповiдний внесок Захiдної України

значно вагомiший за албанський). Друга – тому що За-

хiдна Україна i Росiя будуть об’єктивними суперниками

за вплив на Схiдну Україну. Адже iдея поширення суве-

ренiтету Захiдної (iстинної) України на всю iншу неодмiн-

но стане нарiжним каменем захiдноукраїнської нацiональ-

ної iдеї. Економiчнi заперечення захiдноукраїнської дер-

жавности (землi немає, корисних копалин немає...) теж

притягнутi за вуха. Одного тiльки транзитного потоку вис-

тачить для наповнення за европейськими стандартами

бюджетiв двох таких держав, як Захiдна Україна. Адже

зараз всi доходи вiд нафтогазотранспортної системи За-

хiдної України (а саме тут знаходиться найцiннiша части-

на газогонiв колишнього СССР – пiдземнi газовi схови-

ща, що не мають аналогiв у свiтi) з’їдаються промислови-

ми пiдприємствами Днiпропетровська, Донецька, Харко-

ва, Києва. Цi пiдприємства, звiсно, за газ не платять, до-

ходи вiд виробленої продукцiї потрапляють не в бюджет,

а в кишенi олiгархiв. Зi своїми схiдноукраїнськими побра-

тимами вони ще хоч якось дiляться – зарплатню вида-

ють, наприклад. Захiдноукраїнцям, їхнiм дiтям i онукам

залишаються тiльки багатомiльярднi борги. Тим, хто не

вiрить в здатнiсть цiлої держави жити виключно за раху-
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п’ятдесяти, харкiв’янин. Через пiвгодинної розмови з’я-
сувалося, що мовою спiлкування буде росiйська, хоча
харкiв’янин зi мною намагався говорити українською.
Але годi стосовно мови, про це зараз багато ведеться
порожнiх балачок, отож не буду зайвий раз нагадувати
про ненормальнiсть мовної ситуацiї. Як я зрозумiла пiс-
ля повернення з Харкова, суть трагедiї нашої роздiле-
ної навiчно, напевно, землi лежить дуже глибоко, i рiд-
на мова, якої зреклося корiнне населення Слобожан-
щини на користь цивiлiзованiшої, зайшлої росiйської –
тiльки наслiдок, а не причина процесiв. Як писав ще на
початку 19 столiття Микола Костомаров, росiянин, кот-
рий у Харковi став свiдомо українцем, – що українська
мова – це мова для домашнього вжитку. На люди, тоб-
то, з нею не можна. Цей комплекс меншовартости у
харкiв’ян особливо iстотно поглибив совєцький час
розвинутого соцiалiзму, як прийнято було називати сiм-
десятi роки. Величезне промислове мiсто iз високо
розвинутими галузями усiлякого машинобудування, вiд-
так наукою, функцiонувало на всесоюзних передових
позицiях виключно росiйською. Українська супроводжу-
вала хiба процес травлення за родинним столом, коли
нiхто не бачить, та копання на присадибних дiлянках.

Сьогоднi, як сказали менi у лiтературному музеї у Хар-
ковi, село розмовляє по-українськи, вартує поїхати з
Харкова на кiлька кiлометрiв i ви почуєте мовну стихiю
мальовничого українського степу, яка свого часу зво-
рушила Миколу Гоголя, полтавчанина Євгена Гребiнку,
Квiтку-Основ’яненка з його «Марусею». Десь тут почи-
налася любов до рiдної словесности у харкiвському гур-
тку лiтераторiв на початку 19 столiття, Ізмаїл Срезнев-
ський iз його записами численних українських народ-
них пiсень, вже згаданий ранiше Микола Костомаров
та група поетiв-романтикiв. На початку столiття двад-
цятого знаменитi Богодухiв та Охтирка, з якими пов’я-
занi iмена Миколи Хвильового, Івана Багряного, Євге-
на Маланюка.

Я намагалася пояснити сусiдовi по купе, харкiв’яни-
ну, мету своєї поїзки: поклонитися Хвильовому. Вiн не
знав, де може знаходитися могила письменника. Я ж
чiтко пам’ятаю, що це парк наприкiнцi вулицi Пушкiн-
ської. У сiмдесятi роки на мiсцi одинадцятого цвинтаря
влада вирiшила закласти парк. Могила Миколи Хвильо-
вого була знищена, як i могила, до речi, Івана Днiпров-
ського, близького друга письменника, котрий помер
незадовго до самогубства Хвильового. Могила Днiп-

МАРІЯ КРИВЕНКО
ПАРИЖ – ЛЬВІВ –
ХАРКІВ

нок транзиту – рекомендую вiдвiдати Латвiю чи Естонiю.

Адже транзит не обмежується лише нафтогазовою скла-

довою в напрямку Росiя-Европа, багато европейських

держав не постоять за цiною, щоб їхнi товари опинилися

на триста кiлометрiв ближче до неозорого росiйського

ринку (нинiшнє «¶асударства Украiна» швидше бар’єр на

цьому шляху). Та й туризм, котрий в Захiднiй Українi не

розвивається так, як мiг би, виключно «завдяки» полiтицi

Києва – в нормальних схiдно- (не кажучи вже про захiд-

но-) европейських країнах приносить в скарбницю мiлья-

рднi доходи. Якщо так уже комусь хочеться виробництва

– впевнений, що пiвмiльйона захiдноукраїнських елек-

тронникiв навiть пiсля десяти рокiв простою оборонних

заводiв зможуть скласти гiдну конкуренцiю (принаймнi,

цiнову) не лише у збираннi, але й у конструюваннi ком-

п’ютерiв. А забруднювати нашi гори i рiки важкою про-

мисловiстю i видобутком якої-небудь руди – залишмо це

вiдсталим державам на кшталт Росiї та Схiдної України…

Приводити ар¶ументи як з одного, так i з iншого боку

можна ще довго. Проте навiть противники захiдноукра-

їнської автономiї (не кажучи вже про незалежнiсть), ви-

мушенi визнати: вперше за багато рокiв у захiдноукраїн-

цiв з’явилися ознаки одужання вiд «великоукраїнських

iдей». Осередки iнтелектуалiв, якi пропагують захiдно-

українську окремiшнiсть, з’являються не лише у Львовi,

але й у Тернополi, Станиславовi (Івано-Франкiвську), Чер-

нiвцях, Рiвному. Новi книги вiдомого захiдноукраїнсько-

го письменника Юрiя Андруховича (а особливо есе «Моя

остання територiя», фактично декларацiя захiдноукра-

їнської iдентичности) показують, що цi iдеї виходять за

межi традицiйних «iнтелi¶ентських кухонь». Фактично,

Захiдна Україна вийшла на традицiйний для центрально-

европейських держав шлях здобуття незалежности: iдея

– розвиток iдеї iнтелектуалами – письменники та жур-

налiсти, якi пропагують iдею – громадський рух на пiд-

тримку iдеї – полiтична сила, яка реалiзує iдею. Коли з’я-

виться цей рух? Очевидно, скоро, тому що вперше за свою

тисячолiтню iсторiю захiдноукраїнцi опинилися перед

загрозою тотальної асимiляцiї – i це у «незалежнiй Ук-

раїнi»! Хто знає, можливо, уже на найближчих парламен-

тських виборах ми побачимо в бюлетенi для голосування

таку собi Захiдно-Українську Партiю – адже 250 тисяч

гривень не такi вже й великi грошi для публiчного оголо-

шення старту проекту westukraina.eu…

P.S. Коли стаття вже була написана, з’явилось повi-

домлення, що на Економiчному Форумi у Львовi пiдписа-
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ровського не вiднайдена, на вiдмiну вiд могили Хвильо-
вого. Досьогоднi у знаменитому будинку письменникiв
«Слово» живе дружина Івана Днiпровського, яка свято
береже пам’ять про чоловiка, хоча у життi з ним дово-
дилося нелегко через пристрасть до жiнок. Спiвробiт-
ницi лiтературного музею твердять, що вдова Днiпров-
ського передала музеєвi листи коханок до її чоловiка,
якi вона зберiгала довгi роки пiсля його смертi.

Страшне враження викликає цей парк наприкiнцi
Пушкiнської у Харковi. У глибинi – невеличка церква.
Росiйська православна, що у мене, галичанки, викли-
кає почуття, дуже наближене до огиди, асоцiацiї iз тем-
нотою. Темна пристрасть у вiрi – язичництво, не про-
свiтлене свiтлом гуманiзму, фанатизм, що яскраво дав
про себе знати пiд час вiзиту Папи. А довкола – парк.
Гойдалки для дiтей, вигулювання псiв, пияки у пошуках
вiльного кущика, «хот-доги». І могили. Микола Хвильо-
вий, Василь Еллан-Блакитний, який помер у груднi 1925
року i з’являвся Хвильовому у хворих гарячках пiд час
запоїв, адже розiйшлися невiдомо ким – друзями чи
ворогами. Далi – могила Петра Гулака-Артемовсько-
го, Карпенка-Карого, художника Василькiвського. Та-
кий сором – парк на мiсцi кладовища – є i в Івано-Фран-

кiвську бiля драматичного обласного театру. Тут також
залишилося з десяток могил, серед них – коханої Івана
Франка Юзефи Дзвонковської, котра не одружилася з
ним, бо знала, що смертельно хвора.

Пiд час перебування у Харковi увесь час намагалася
думати про спiльне, що нас єднає, галичан та слобо-
жанцiв. І спiльною в основному виявлялася якась бiда
чи хвороба, залишена пiсля тоталiтаризму. Спiльне хам-
ство, п’янство, бруд на вулицях i в магазинах, у пiдземцi
на переходах жебраки, бари, вiдвiдувачi яких – «стри-
жена» в основному публiка: ти чьо, казел, туфту гонiш?
Це що – спецiально харкiвське видовище? Нi. Я нама-
галася говорити про це харкiв’янам. І тут, на жаль, вихо-
дила завжди якась незручнiсть – або у них, або у мене:
е нi, галичани, ви все-таки iнакшi, нiж ми. Ось для прик-
ладу. Десь пiд полудень у музеї. Шлунок вимагає своє,
вiдмовляється слухати про зберiгання нацiональних тра-
дицiй. Це, даруйте, стосується бiльшости людей, особ-
ливо приїжджих. Мушу ставити запитання посеред бе-
сiди, мовляв, де тут у вас можна щось з’їсти. Мене вiд-
проваджують у студентську «столовку» пiд назвою
«Жыли-были». Та жiнка, що розливає борщ, на вигляд
дуже агресивна, з величезним черпаком у руцi: вам
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но договiр про спiвробiтництво мiж сiмома захiдноукра-

їнськими областями (всi вони входять до складу рiзних

евроре¶iонiв) з метою спiльного зближення з Европою.

Та й з европейськими державами пiдписано чимало угод,

зокрема щодо прокладання залiзничних колiй европей-

ського стандарту до ключових прикордонних захiдноук-

раїнських мiст. Мрiї збуваються, чи влада просто грає на

випередження?
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чого? Згадую Латинський квартал у Парижi. Ресторан-
чики один в один з рiзними нацiональними кухнями: ки-
тайська, грецька, японська, iталiйська. Бiля кожного
стоїть спецiально офiцiант, який заманює вiдвiдувачiв.
Як вони вишукано вклоняються, з якою приязню роз-
мовляють, пояснюють меню – все це, безсумнiвно,
вишкiл i традицiя, традицiя, традицiя. Бездоганна чем-
нiсть, яка полонить i сприяє вiдчуттю комфорту, впев-
нености, захисту. Ти кожного разу знаєш, чого очiкува-
ти вiд чемної людини. Вiдтак хто його знає, що означає
в устах офiцiантки: вам чево? Знову ж, мiж Парижем та
Харковом десь знаходиться Львiв. Із масою затишних
кав’яреньок, з евроремонтами та блискучими новень-
кими санвузлами, усмiхненими гарними офiцiантами i
таке iнше. Але навiть найшикарнiший евроремонт, ви-
шуканий iнтер’єр, скажiмо, китайського ресторанчика
на Грушевського, не затьмарить того факту, що пода-
ють тут iз соєвим соусом пельменi з пакета, виготовле-
нi зовсiм не у Пекiнi. Очевидно, за немалi грошi. Ми,
львiв’яни, з цим боремося, i у китайський ресторан обi-
дати не ходимо, навiть якщо наш офiс знаходиться з ним
в одному будинку на поверх вище. Якщо продовжити
гастрономiчнi роздуми, а гастрономiя – це, без сумнi-

ву, невiд’ємна частина будь-якої культури, то майже на
поворотi iз вулицi Пушкiнської на вулицю Фрунзе у Хар-
ковi, дорогою до лiтературного музею, знаходиться
«Французкая булочная», i це також важливий факт у моїй
доктринi «Харкiв-Париж». Як менi пояснили, господарi
тут – корейцi. Щодо тих, хто працює за прилавком, то
анi корейської мови, анi корейської зовнiшности у них
не спостерiгалося, традицiйне: вам чево? У вiкнi – му-
ляж Ейфелевої башти. Невибагливий iнтер’єр. На де-
рев’янiй вiтринi – рiзнi булочки на зразок круасана та
солодке. Пити можна чай i розчинну каву. Уперше спро-
бувала тут поснiдати сама, але не вийшло: у офiцiантiв
не виявилося здачi iз п’ятдесятки. Іншого разу вирiши-
ла пригостити своїх добровiльних харкiвських гiдiв чаєм
iз булочками. Цього разу тут знайшлася натуральна кава
цiною… п’ять чи сiм гривень за чашку. Офiцiантка змов-
ницьки моргнула, показуючи несмiливо з-пiд поли зiж-
макану пачку кави iноземного виробництва. Я не можу
не поставити цього запитання: чому так дорого? Мої
харкiвськi приятельки, я читаю це в їхнiх очах: скупа га-
личанка, нiчого не зробиш, нам по горнятку кави, будь
ласка. Нi, ми, галичани, такої кави не п’ємо – анi по п’ять,
анi по сiм, анi по десять, яку частенько пропонують у
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з олегом хавичем
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Києвi, бо вважаємо такi цiни нереальними i не дозво-
ляємо заробляти на собi нечесним дiлкам.

Мандри мiстом, як це було у Парижi. Що може бути
приємнiшим, анiж сiсти просто на вулицi за столиком i
спостерiгати за натовпом, видiляти у ньому обличчя,
строї, спостерiгати за настроями та манерами публi-
ки. Спогади про Харкiв та натовп людей на його вули-
цях на початку двадцятих минулого столiття залишив
Юрiй Смолич. Це був приблизно той час, коли у Харко-
вi з’явився молодий Микола Хвильовий. Люди часто
тодi доношували вiйськовi однострої або дореволюцiйнi
котелки та пальмерстони, «пiжони», як називали тодi
модникiв, одягали коротенькi пiджаки та картузи iз ве-
ликими помпонами. Як сьогоднi описати натовп у Хар-
ковi на початку лiта? По-перше, засилля молодости.
Харкiв можна смiливо назвати мiстом студентiв. Врод-
ливi дiвчата, обтягненi у вузенький одяг iз модних «бу-
тикiв», таке враження, нiби зiйшли з вiтрин супермар-
кету, гарнi степовою буйною красою. Здається, не може
бути, щоб у реальности вулицями ходило так багато
гарних людей. Одяг в основному вишуканий, склада-
ється хибне, напевно, враження, що бiльшiсть поспi-
шає розважатися. Частина публiки – на сексуальних

ловах, про це свiдчить одвертий одяг. Слiд вiдмiтити, що
не фiксуються люди середнього вiку, як чоловiки, так i
жiнки, їх нiби i не було у людському потоцi, i зараз я не
можу пригадати жодного обличчя чоловiка чи жiнки се-
реднього вiку, яке би менi запам’яталося у харкiвському
натовпi. Окремо хочеться сказати про чоловiкiв. Їх, здає-
ться, у Харковi просто немає, вони непомiтнi, невиразнi
i тому їх неможливо розгледiти. Утiшає здогад, що, мож-
ливо, у Харковi всi достойнi та цiкавi чоловiки їздять авто-
мобiлями. Пригадуючи Париж, Версаль, надибую в па-
м’ятi гiда-iталiйця. Не красень i не навпаки, але настiльки
виразна людина, таких не забудеш нiколи, побачивши
раз. Один iз найяскравiших моментiв у враженнях вiд
французької публiки. Часто зустрiчаються пари похило-
го вiку, усмiхненi та щасливi, i випромiнюють любов, не-
хай навiть обоє сивi. Мене це вразило особливо в Пари-
жi, адже у нас частiше можна зустрiти пари, у яких жiнка
набагато молодша за чоловiка, точнiше кажучи, катас-
трофiчно молодi дiвчата поруч iз зрiлими чоловiками.

Харкiв – без сумнiву, не Париж, i Львiв – не Париж,
навiть i не маленький. Я це пiдкреслюю, коли думаю про
милих людей, з якими стикалася у Харковi i якi, напев-
но, образяться на мене за такi невтiшнi зауваги про їхнє

МСТИСЛАВ
МЕЛЬНИЧУК

ПОЛЕМІКА
З ОЛЕГОМ
ХАВИЧЕМ

á¥ Á‰Ë‚Û‚‡ÌÌflÏ ÁÛÒÚ¥‚ ÔÛ·Î¥Í‡ˆ¥˛ Û «èÓÒÚÛÔ¥»
ˆ¥ÎÓª ÌËÁÍË ÒÚ‡ÚÂÈ ÔÓ Á‡ı¥‰ÌÓÛÍ‡ªÌÒ¸ÍËÈ ÒÂÔ‡‡-
ÚËÁÏ ˜Ë ‡‚ÚÓÌÓÏ¥ÁÏ.

ü Á‡ı¥‰ÌflÍ Á ‰¥‰‡-Ô‡‰¥‰‡ ¥ ‰Ó·Â ÛÒ‚¥‰ÓÏÎ˛˛
¥ÁÌËˆ˛ Ï¥Ê ÏÂÌÚ‡Î¸Ì¥ÒÚ˛ Òı¥‰ÌÓ„Ó ¥ Á‡ı¥‰ÌÓ„Ó ÛÍ-
‡ªÌˆfl. êÓÁÛÏ¥˛ ¥ Ì‡‚¥Ú¸ ÓÁ‰¥Îfl˛ ‰ÂflÍ¥ ‡∂ÛÏÂÌÚË ¥
Ï¥ÍÛ‚‡ÌÌfl ‡‚ÚÓ¥‚. é‰Ì‡Í ÌÂ ÒÔËÈÏ‡˛, ‚ ÔËÌ-
ˆËÔ¥, ªıÌ¥ı ‚ËÒÌÓ‚Í¥‚ ¥ Í‡ÚÂ„ÓË˜ÌÓ ÌÂ Òı‚‡Î˛˛ ªıÌ¥ı
Ì‡Ï¥¥‚.

èÓ˜ÌÛ Á „ÂÓ„‡Ù¥ª. ÅÛÍÓ‚ËÌÂˆ¸ ï‡‚Ë˜ ˜ÓÏÛÒ¸
‚‚‡Ê‡π, ˘Ó á‡Í‡Ô‡ÚÚfl Ú¥Î¸ÍË È Ï¥π, ˘Ó·Ë ÒÚ‚Ó-
ËÚË ÒÔ¥Î¸ÌÓ Á É‡ÎË˜ËÌÓ˛ ‡‚ÚÓÌÓÏ¥˛ ‡·Ó È ÓÍÂ-
ÏÛ ‰ÂÊ‡‚Û. ñÂ ‰ÛÊÂ ‰‡ÎÂÍÓ ‚¥‰ ¥ÒÚËÌË. ì Á‡Í‡-
Ô‡Úˆ¥‚ ÒËÎ¸ÌÓ ÓÁ‚ËÌÛÚÂ ÔÓ˜ÛÚÚfl ÓÍÂÏ¥¯ÌÓÒÚË È
Ò‚Óπ¥‰ÌÓÒÚË, flÍÂ ˘Â È Ô¥‰ÒËÎ˛πÚ¸Òfl ÔÓfl‚Ó˛ ÔÓÎ¥-
ÚË˜ÌÓ„Ó ÛÒËÌ¥ÁÏÛ (˘Ó Ô¥‰¥„¥‚‡πÚ¸Òfl, ÔÂ‚ÌÓ, ÌÂ Ú¥Î¸ÍË
Á êÓÒ¥ª). é‰ËÌ ÓÁÛÏÌËÈ, ¥ÌÚÂÎ¥„ÂÌÚÌËÈ ˜ÓÎÓ‚¥Í Á‡fl-
‚Ë‚ Í¥Î¸Í‡ Ï¥Òflˆ¥‚ ÚÓÏÛ ‚ ÓÁÏÓ‚¥: «íÛÚ ÌÂ ìÍ‡ªÌ‡ ¥
ÌÂ êÓÒ¥fl, ÚÛÚ – á‡Í‡Ô‡ÚÚfl». íÓÊ flÍ ÔÓÒÚ‡ÌÂ ÔËÚ‡Ì-
Ìfl ÔÓ ‡‚ÚÓÌÓÏ¥˛, ÚÓ Ú¥Î¸ÍË ÔÓ ÓÍÂÏÛ Á‡Í‡Ô‡Ú-
Ò¸ÍÛ, ‡ flÍ˘Ó ‰ÂÊ‡‚Û – ÚÓ ÌÂ ‚ËÍÎ˛˜ÂÌÓ, ̆ Ó È ÔÓ

ÔËπ‰Ì‡ÌÌfl ‰Ó ÍÓÚÓªÒ¸ ¥Á ·‡„‡Ú¯Ëı ÒÛÒ¥‰Ì¥ı ‰Â-
Ê‡‚ (ì„Ó˘ËÌ‡ ˜Ë ëÎÓ‚‡˜˜ËÌ‡), ‡ ÌÂ ‰Ó É‡ÎËˆ¸ÍÓª
˜Ë á‡ı¥‰ÌÓ-ìÍ‡ªÌÒ¸ÍÓª.

ôÓ‰Ó ÅÛÍÓ‚ËÌË, ÚÓ Ú‡Ï ¥ÒÌÛπ ÒËÎ¸Ì‡ ÌÂ‰Ó‚¥‡
‰Ó «„‡Î¥ˆ¥flÌ». á„‡‰‡ÈÏÓ, ˘Ó ÅÛÍÓ‚ËÌ‡ ·ÛÎ‡ Ú‡‰Ë-
ˆ¥ÈÌÓ Ô‡‚ÓÒÎ‡‚ÌÓ˛, ‡ É‡ÎË˜ËÌ‡ – „ÂÍÓ-Í‡ÚÓÎËˆ¸-
ÍÓ˛, – ¥ ÔÓ·‡˜ËÏÓ, ˘Ó ÓÒÓ·ÎË‚Ó„Ó Ô‡„ÌÂÌÌfl ‰Ó
Ó·’π‰ÌÛ‚‡ÌÌfl ÌÂÏ‡π. áÌ‡ÈÓÏ‡ „‡ÎË˜‡ÌÍ‡ Á ÔÎ‡˜ÂÏ
Á„‡‰Û‚‡Î‡, flÍ ªª ÌÂÔËflÁÌÓ ÔËÈÌflÎË ‚ ·ÛÍÓ‚ËÌÒ¸ÍÓ-
ÏÛ ÒÂÎ¥, ÍÓÎË ‚ËÈ¯Î‡ Á‡Ï¥Ê Á‡ Ú‡ÏÚÂ¯Ì¸Ó„Ó ÏÂ¯-
Í‡Ìˆfl. íÓ ı¥·‡ Ó·ËÚË ÓÍÂÏÛ ·ÛÍÓ‚ËÌÒ¸ÍÛ ‡‚ÚÓÌÓ-
Ï¥˛ ̃ Ë ‰ÂÊ‡‚Û? ÄÎÂ flÍ˘Ó Ô¥‰Â ‰Ó·Â ÔÓÙ¥Ì‡ÌÒÓ-
‚‡Ì‡ Í‡ÏÔ‡Ì¥fl ÔÓ ÔËπ‰Ì‡ÌÌfl ‰Ó êÛÏÛÌ¥ª, ÚÓ ˜Ë ÌÂ
Ô¥‰ÚËÏ‡π ªª, Í¥Ï Ï¥ÒˆÂ‚Ëı ÛÏÛÌ¥‚ ¥ ÏÓÎ‰‡‚‡Ì, Ú‡-
ÍÓÊ ¥ ˜‡ÒÚËÌ‡ ÛÍ‡ªÌˆ¥‚? ç‡‚Ó‰ËÚË ÔËÍÎ‡‰ ·Î‡„Ó-
ÔÓÎÛ˜ÌËı ‰ÂÊ‡‚ – ÔË·‡ÎÚ¥ÈÒ¸ÍËı ˜Ë ¥Ì¯Ëı Â‚Ó-
ÔÂÈÒ¸ÍËı – ÌÂ ‰ÛÊÂ ‚‰‡ÎÓ. ì ÍÓÊÌÓ„Ó Ò‚Óª ÛÏÓ‚Ë.
í‡Í ÏÓÊÌ‡ Á„‡‰‡ÚË ¥ ÒÛ˜‡ÒÌ¥ Â‚ÓÔÂÈÒ¸Í¥ ÔÓˆ‚¥Ú‡-
˛˜¥ Ï¥ÒÚ‡-‰ÂÊ‡‚Ë – åÓÌ‡ÍÓ, ë‡Ì-å‡ËÌÓ Ú‡ ¥Ì.
íÓÊ ‰‡‚‡ÈÚÂ Ô¥‚‰ÂÌÌÛ ˜‡ÒÚËÌÛ óÂÌ¥‚Âˆ¸ÍÓª Ó·Î‡Ò-
Ú¥, Ì‡ÒÂÎÂÌÛ ÛÏÛÌ‡ÏË, ‚¥‰‰‡ÏÓ êÛÏÛÌ¥ª, Òı¥‰ÌÛ ˜‡Ò-
ÚËÌÛ (ïÓÚËÌ˘ËÌÛ) – ëı¥‰Ì¥È ìÍ‡ªÌ¥ (flÍ‡, flÍ ÓÁÛÏ¥-
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мiсто. Виправдовуючись, скажу, що у тiй всеукраїнськiй
суперечцi про протиставлення Львова та Києва не
пристаю до жодної iз сторiн, натомiсть думаю, що на-
багато конструктивнiше говорити про спiльне, а воно у
нас насправдi однаково погане. У Харковi, столицi аб-
сурду Миколи Хвильового, видно це особливо яскра-
во. Дорогою повз вiдомий держпром, який досьогоднi
вражає своїми масштабами, згадую, який настрiй мали
вони, громадяни совєцької України двадцятих: тут буде
мiсто-сад. «Тодi пiдуть тисячi горожан на площу м’ятеж-
ної комуни, а потiм пiдуть карнавалом на аеродром. І
цей строкатий колiр б’є менi в вiчi, мов чiтка червона
пляма, що вiд слова «ярмарок». Справдi, строкатий ко-
лiр б’є в очi. У будинку письменникiв «Слово» сьогоднi
– елiтний, як менi сказали, житловий дiм. У пiд’їзд зайти
i поцiкавитися, де знаходиться квартира номер дев’-
ять, тобто квартира Хвильового, неможливо. Не хотiла
би я жити у цьому домi-крематорiї, де сусiд доносив на
сусiда, пiдслуховував розмови у спальнi через стiну. По-
руч – той самий молодiжний парк, куди повиннi були пiти
на прогулянку друзi письменника, яких вiн покликав 13
травня 1933 року. Передували цьому тривалi запої, на-
пади бiлої гарячки, бувало, знаходили Хвильового зран-

ку пiд парканом лiкарнi. Вже на вулицях вмирали люди,
i до цього потрiбно було виразити своє ставлення. Ми-
кола Хвильовий вибрав яскравий спосiб самовияву,
такою вже була його яскрава вдача, i варiант безконеч-
ного компромiсу, який вiн встиг спробувати сповна «на
смак», його не влаштовував. Напередоднi смертi ме-
тався письменник, як звiр, загнаний у клiтку. Одягалося
його коло друзiв часто у мисливську екiпiровку, отак у
чоботях та з рушницями i сидiли на письменницьких
зборах. Нависало над ними почуття небезпеки. Не ви-
вiтрилося воно досьогоднi. Можливо, тому, що саме
Хвильовий запровадив мене сюди, точнiше, його не-
скоримий дух, так багато думала, мандруючи вулиця-
ми сучасного Харкова, про його час, нiби оцiнювала
сучасне мiсто з позицiї двадцятих. «Цей час ще довго
буде овiяний поетичною романтикою перших рокiв ре-
волюцiї, романтикою руйнацiї, доки на уламках не за-
сяють новi символи. Це час утвердження молодих ав-
торитетiв, час щирости, дзвiнких фраз, iндивiдуалiзму,
але це й час, у якому було мiсце i любовi, i творчому
єднанню, i високiй поезiї, вiдчайдушнiй вiрi i … трагiч-
ним передчуттям», – так писав Вiктор Бер. Трапилося
усе, як вони не хотiли. Досьогоднi у Харковi на однiй iз
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˛Ú¸ ‡‚ÚÓË, ÒÚ‡ÌÂ ÓÒ¥ÈÒ¸ÍÓ˛), ‡ Á Ô¥‚Ì¥˜ÌÓª ˜‡ÒÚË-
ÌË ÁÓ·ËÏÓ ÌÂÁ‡ÎÂÊÌÛ ÅÛÍÓ‚ËÌÛ. íÓ‰¥ óÂÌ¥‚ˆ¥, ÓÒ-
Í¥Î¸ÍË Ú‡Ï Ï¥¯‡ÌÂ Ì‡ÒÂÎÂÌÌfl, ÚÂ·‡ ÁÓ·ËÚË ‚¥Î¸-
ÌËÏ Ï¥ÒÚÓÏ – Ú‡ÍËÈ ÒÓ·¥ í¥πÒÚ. ÑÓ Â˜¥, ïÓÚËÌ˘ËÌ‡
– ˆÂ ÌÂ ÅÛÍÓ‚ËÌ‡, ‡ ÅÂÒÒ‡‡·¥fl, Ô¥‰ Ä‚ÒÚ¥π˛ ÌÂ
·ÛÎ‡, ‡ ‰Ó‚¯ËÈ ˜‡Ò ·ÛÎ‡ Ô¥‰ êÓÒ¥π˛, ÚÛ‰Ë È ÚflÊ¥π.
íÓÊ Ì‡‚fl‰ ̃ Ë Ì‡ ÂÙÂÂÌ‰ÛÏ¥ Á‡ıÓ˜Â ÔËπ‰Ì‡ÚËÒfl
‰Ó á‡ı¥‰ÌÓ-ìÍ‡ªÌÒ¸ÍÓª ‡‚ÚÓÌÓÏ¥ª.

ÇÓÎËÌ¸ ‚ËÍÎËÍ‡π ˘Â ·¥Î¸¯¥ ÒÛÏÌ¥‚Ë. çÂ ‚¥˛,
˘Ó ‚ÓÌ‡ Á‡ıÓ˜Â ‚¥‰¥ÈÚË ‚¥‰ Ô‡‚ÓÒÎ‡‚ÌÓª Òı¥‰ÌÓª
ìÍ‡ªÌË ¥ ÔËπ‰Ì‡ÚËÒfl ‰Ó «ÓÍ‡ÚÓÎË˜ÂÌÓª» É‡ÎË˜ËÌË.
ôÓ Ê ÎË¯‡πÚ¸Òfl – É‡ÎË˜ËÌ‡? ÄÎÂ ̃ Ë Ú‡Í‡ ‚ÊÂ ‚ÓÌ‡
π‰ËÌ‡? óË Á„Ó‰ËÚ¸Òfl, Ì‡ÔËÍÎ‡‰, ÁÏ¥ˆÌ¥Î‡ ß‚‡ÌÓ-î‡Ì-
Í¥‚Ò¸Í‡ ÂÎ¥Ú‡ Ô¥‰ÍÓflÚËÒfl ã¸‚Ó‚Û, ˜Ë, ÏÓÊÂ, Á‡ıÓ˜Â
Ò‡ÏÓÒÚ¥ÈÌÓª «ÉÛˆÛÎ¸Ò¸ÍÓ-ÒÏÂÂÍÓ‚Óª» ÂÒÔÛ·Î¥ÍË? ÑÓ
Â˜¥, ÏÓfl ¥‰Ì‡ äÓÎÓÏËfl ¥ èÓÍÛÚÚfl ‚ ˆ¥ÎÓÏÛ Á‡‚Ê‰Ë
·¥Î¸¯Â Ó¥πÌÚÛ‚‡ÎËÒfl Ì‡ óÂÌ¥‚ˆ¥, Ì¥Ê Ì‡ ã¸‚¥‚. ÅÓÈÍË
ÌÂ ‰ÛÊÂ Î˛·ÎflÚ¸ „ÛˆÛÎ¥‚, ‡ „ÓflÌË – ÔÓ‰ÓÎflÌ. íÓ,
ÏÓÊÂ, ÔÓ‚ÂÌÂÏÓÒfl ‰Ó ÔÎÂÏ¥ÌÌËı ‰ÂÊ‡‚?

í‡ È ÍÓÌÙÂÒ¥ÈÌÓ É‡ÎË˜ËÌ‡ ‚ÊÂ ÌÂ Ú‡Í‡ π‰ËÌ‡, flÍ
·ÛÎ‡ ‰Ó 1946 ÓÍÛ, ÍÓÎË, flÍ ÓÁÍ‡ÁÛ‚‡Î‡ ÏÂÌ¥ Ï‡Ï‡,
ÒÂÂ‰ „ÂÍÓ-Í‡ÚÓÎËˆ¸ÍÓ„Ó ÏÓfl ·ÛÎ‡ Ú¥Î¸ÍË Ó‰Ì‡

Ô‡‚ÓÒÎ‡‚Ì‡ ˆÂÍ‚‡ – Û ã¸‚Ó‚¥. íÂÔÂ, ÓÍ¥Ï „Â-
ÍÓ-Í‡ÚÓÎËˆËÁÏÛ, Ï‡πÏÓ ˆ¥ÎÂ Ô‡‚ÓÒÎ‡‚ÌÂ ÓÁÏ‡ªÚ-
Úfl: ‡‚ÚÓÍÂÙ‡Î¸ÌÓ-Ù¥Î‡ÂÚ¥‚Ò¸ÍÓ-Ò‡·Ó‰‡Ì¥‚Ò¸ÍÂ. í‡
˘Â È ˆ¥ÎËÈ fl‰ ÔÓÚÂÒÚ‡ÌÚÒ¸ÍËı „ÛÔ, ¥ÁÌËı ÒÂÍÚ ¥
Ì‡‚¥Ú¸ ÔËıËÎ¸ÌËÍ¥‚ Òı¥‰ÌËı ÂÎ¥„¥È. ß ˜Ë ÌÂ ÔÓÚ‡-
ÔËÚ¸ ̂ fl „‡ÎËˆ¸Í‡ ‰ÂÊ‡‚‡, ÌÂÁ‚‡Ê‡˛˜Ë Ì‡ ÒËÎ¸ÌËÈ
Ô‡Ú¥ÓÚËÁÏ, Ô¥‰ ‚ÔÎË‚ ÒËÎ¸ÌËı ÒÛÒ¥‰¥‚? óË ÌÂ ÔÂÂÚ-
‚ÓËÚ¸Òfl ÔÓÂÍÚ westukraina.eu Û halycyna.pol? å¥Ê
¥Ì¯ËÏ, Û Á‡„‡ÎÓÏ Ô‡‚ËÎ¸Ì¥È ¥‰Âª ·‡ÎÚÓ-˜ÓÌÓÏÓ-
Ò¸ÍÓ„Ó ÒÔ¥‚Ó·¥ÚÌËˆÚ‚‡ («Ï¥ÊÏÓ’fl») Ú‡ÍÓÊ ÔÓ„Îfl-
‰‡πÚ¸Òfl ÒÚ‡‡ Ï¥fl ÔÓÎ¸Ò¸ÍÓª „Â∂ÂÏÓÌ¥ª – od morza
do morza. óË ·Û‰ÛÚ¸ ‚Á‡„‡Î¥ ˆ¥ Ï‡Î¥ ‰ÂÊ‡‚Ë Á‡ıË-
˘ÂÌ¥ ‚¥‰ ÂÍÒÔ‡ÌÒ¥ª ÒËÎ¸Ì¥¯Ëı? ß ˜Ë ÍËÌÛÚ¸Òfl ‚ÓÌË (Ú‡
È Ï¥ÊÌ‡Ó‰Ì‡ ÒÔ¥Î¸ÌÓÚ‡) ‰ÓÔÓÏ‡„‡ÚË Ó‰Ì‡ Ó‰Ì¥È Û
‚ËÔ‡‰ÍÛ ‡∂ÂÒ¥ª ÒÛÒ¥‰¥‚?

ìfl‚Îfl˛, flÍ‡ ‚ ˆ¥È ‰ÂÊ‡‚¥ ·Û‰Â ÌÓÒÚ‡Î¸„¥fl: flÍ¥ Û
Ì‡Ò ÍÓÎËÒ¸ ·ÛÎË ÏÓ„ÛÚÌ¥ ÍËª‚Ò¸Í¥ ÍÌflÁ¥, ‡ „ÂÚ¸Ï‡ÌË,
‡ á‡ÔÓÓÁ¸Í‡ ë¥˜! óË Ì‡‚Ô‡ÍË: «ïÂÒÚË‚ Ì‡Ò, Ì‡
Ê‡Î¸, ̃ ÛÊËÌÒ¸ÍËÈ ÍÌflÁ¸ ÇÓÎÓ‰ËÏË ÇÂÎËÍËÈ», – Ú‡Í
ÏÓÊÂ ‚Ë„Îfl‰‡ÚË Ô¥‰Û˜ÌËÍ Á ¥ÒÚÓ¥ª. á Î¥ÚÂ‡ÚÛË
ÚÂ·‡ ·Û‰Â ‚ËÍËÌÛÚË òÂ‚˜ÂÌÍ‡ ¥ ãÂÒ˛ ìÍ‡ªÌÍÛ,
·Ó ‚ÓÌË Ì‡Ó‰ËÎËÒfl ÌÂ ‚ á‡ı¥‰Ì¥È ìÍ‡ªÌ¥. äÓÁ‡ˆ¸Í¥
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найбiльших у свiтi площ пам’ятник Лєнiну, недалеко –
пам’ятний знак-барельєф Дзєржинскому, є, казали, i
вулиця того самого Постишева. Уздовж Пушкiнської,
дорогою до лiтературного музею, є час подумати. Той
страх, розгублення, очiкування арештiв, наслуховуван-
ня ночами крокiв пiд вiкнами чи звукiв автомобiля – все
це нiде не подiлося, воно присутнє, воно гнiтить, зни-
щує, примушує щулитися. Господи! Натикаюся нiс в нiс
на опудало – не опудало, якийсь манекен негра iз сак-
софоном у руках – це прикликають так у джаз-бар. Тро-
хи далi – щиток бiля фотоательє, на якому запрошення
сфотографуватися зi змiєю, мовляв, студентам i пенсi-
онерам – скидка. Питаю у випадкової лiтньої перехо-
жої у ситцевому халатi та кiмнатних капцях, де вулиця
Мироносицька – вона здивована i не знає, де така ву-
лиця, вона чомусь дуже немирно налаштована, вiдчу-
ваю, як i те, що знає, де Мироносицька. Коло звужу-
ється, на Мироносицькiй живе прекрасний тендiтний
поет. Вiн пише вiршi про цей час, хоча навряд чи мож-
на так висловлюватися про поезiю, точнiше, дух того
часу присутнiй у його поезiї, i я упевнена, що йому заг-
рожує небезпека. Таксi на вокзал їде неймовiрно швид-
ко, менi по-справжньому страшно. Фу, нарештi додому.

Ô¥ÒÌ¥, ÔÂ‚ÌÓ, Á‡·ÓÓÌflÚ¸, ˘Ó·Ë ÌÂ ‚Ë„Îfl‰‡ÎÓ Ì‡
‚ÓÓÊÛ ÔÓÔ‡„‡Ì‰Û.

ä‡‰ËÌ‡Î ÉÛÁ‡ ÚÓ‰¥ ÏÓÊÂ ¥ ÌÂ ‰ÛÏ‡ÚË ÔÓ Ò‚Ó˛
Ï¥˛ – «‚Óˆ‡ËÚËÒfl»‚ äËπ‚¥. óË, ÏÓÊÂ, ÔÓ¯ÎÂÏÓ
ÈÓ„Ó „ÂÍÓ-Í‡ÚÓÎËÁÛ‚‡ÚË ëı¥‰, ‡ Ò‡Ï¥ ÔÓ‰‡ÏÓÒfl Ô¥‰
ÓÔ¥ÍÛ ËÏÓ-Í‡ÚÓÎËˆËÁÏÛ? Ä∂ÛÏÂÌÚË Ì‡ ˆ˛ ÚÂÏÛ
Ì‡‚Ó‰Ë‚ ÄÌ‰ÛıÓ‚Ë˜ ‚ Ó‰Ì¥È Á¥ Ò‚Óªı ÒÚ‡ÚÂÈ, ¥ ÏÂÌ¥
‚ÓÌË Ì‡‚¥Ú¸ ÔÓ‰Ó·‡˛Ú¸Òfl, ‡ÎÂ ̂ Â ÌÂ·ÂÁÔÂ˜ÌËÈ ̄ Îflı.
Ç ÂÍÒÔÂËÏÂÌÚÛ‚‡ÌÌ¥, ‚¥‰ıËÎÂÌÌ¥ ‚¥‰ Ú‡‰Ëˆ¥È ÏÓÊ-
Ì‡ Á‡„Û·ËÚË Ò‚Ó˛ ¥‰ÂÌÚË˜Ì¥ÒÚ¸.

óË ÔÓ Ú‡ÍÛ ‰ÂÊ‡‚Û Ï¥flÎË Ì‡¯¥ ÔÂ‰ÍË? ç‡¯¥
‰¥‰Ë, ÍÓÎË ÒÚ‚Ó˛‚‡ÎË áìçê, Ì‡Á‚‡ÎË ªª «á‡ı¥‰ÌÓ-
ìÍ‡ªÌÒ¸ÍÓ˛» ÌÂ Á‡‡‰Ë ‚¥‰Û·ÌÓÒÚË ‚¥‰ ëı¥‰ÌÓª
ìÍ‡ªÌË, ‡ ‰Îfl Ô¥‰ÍÂÒÎÂÌÌfl ªª ÛÍ‡ªÌÒ¸ÍÓÒÚË (ÏÓ„ÎË
Ê Ì‡Á‚‡ÚË ªª Òı¥‰ÌÓ-„‡ÎËˆ¸ÍÓ˛ ˜Ë ÛÒËÌÒ¸ÍÓ˛). í‡
È, ‚Â¯Ú¥-Â¯Ú, Ô¥¯ÎË Ì‡ ÁÎÛÍÛ Á ÇÂÎËÍÓ˛ (!) ìÍ‡-
ªÌÓ˛. Ä Ì‡¯¥ ·‡Ú¸ÍË, ÍÓÎË È¯ÎË ‚Ó˛‚‡ÚË Û á‡Í‡-
Ô‡ÚÒ¸ÍÛ ë¥˜ ̃ Ë Û ÔÓı¥‰ÌËı „ÛÔ‡ı Ì‡ ëı¥‰ÌÛ ìÍ‡ªÌÛ,
– ı¥·‡ Ó·ËÎË ˆÂ Á Ï¥ÒˆÂ‚Ó„Ó Ô‡Ú¥ÓÚËÁÏÛ?

çÂ ¥‰Â‡Î¥ÁÛ˛ ÌËÌ¥¯Ì˛ ‰ÂÊ‡‚Û. ÄÎÂ Ú¥Î¸ÍË ‚
Ó‰Ì¥È ÒÓ·ÓÌ¥È ìÍ‡ªÌ¥ Ì‡¯Â Ï‡È·ÛÚÌπ. ÅÛ‚‡‚ fl ÌÂ-
Ó‰ÌÓ‡ÁÓ‚Ó ¥ ‚ ¥ÁÌËı Â∂¥ÓÌ‡ı ëı¥‰ÌÓª ìÍ‡ªÌË.

áÌ‡˛ ¥ ÔÂ‚ÌÛ ‚¥‰˜ÛÊÂÌ¥ÒÚ¸ ‚¥‰ Á‡ı¥‰ÌflÍ¥‚, ¥ Á‡·ÛÚÚfl
‰ÂÍÓÚËÏË ¥‰ÌÓª ÏÓ‚Ë. ÄÎÂ ÁÌ‡˛ ¥ ªıÌ¥È Ô‡Ú¥ÓÚËÁÏ,
È ÛÒ‚¥‰ÓÏÎÂÌÌfl ÒÂ·Â ÛÍ‡ªÌˆÂÏ. á‡ÔËÚ‡ÈÚÂ „ÛÚ
«ëÓÍÓÎË», flÍ ªı ÔËÈÏ‡ÎË ÌÂ‰‡‚ÌÓ Ì‡ ëı¥‰Ì¥È ìÍ‡ªÌ¥.
Ä ‚Ë Ô¥‰¯ÚÓ‚ıÛπÚÂ ªı ‚ Ó·¥ÈÏË ÏÓÒÍ‡Î¥‚.

êÓÁÛÏ¥˛, ˘Ó ¥‰Âª É‡ÎËˆ¸ÍÓª ˜Ë á‡ı¥‰ÌÓ-ìÍ‡ªÌ-
Ò¸ÍÓª ÓÍÂÏ¥¯ÌÓÒÚË ÏÓÊÛÚ¸ ¥ÒÌÛ‚‡ÚË ¥ ‚ „ÓÎÓ‚‡ı ÓÍ-
ÂÏËı Î˛‰ÂÈ, ‚ ÚÓÏÛ ˜ËÒÎ¥ È ¥ÌÚÂÎ¥„ÂÌÚ¥‚. ÄÎÂ ‚ËÌÓ-
ÒËÚË ªı Ì‡ ¯Ô‡Î¸ÚË „‡ÁÂÚ ‚‚‡Ê‡˛ ÌÂ‰Óˆ¥Î¸ÌËÏ ¥,
‚Ë·‡˜ÚÂ, ‡ÌÚË‰ÂÊ‡‚ÌËÏ Ú‡ ‡ÌÚËÛÍ‡ªÌÒ¸ÍËÏ. ü Ï‡˛
Ì‡‰¥˛, ̆ Ó ̂ ¥ ÒÚ‡ÚÚ¥ ÌÂ ¥ÌÒÔ¥Ó‚‡Ì¥ Á-Á‡ ÍÓ‰ÓÌÛ, ‡ÎÂ
ÔÓ‰ÛÏ‡ÈÚÂ ÒÓ·¥, ÍÓÏÛ ̂ Â ‚Ë„¥‰ÌÓ, – È ÓÔ‡Ï’flÚ‡ÈÚÂÒfl!

ç‡¯ Ó·Ó‚’flÁÓÍ – ÁÏ¥ˆÌ˛‚‡ÚË ˆ˛ ‰ÂÊ‡‚Û, ÛÒÛ-
‚‡ÚË ‚ Ì¥È ÌÂ„‡‡Á‰Ë, Ó·ËÚË ‚ÒÂ, ˘Ó· ‚ÓÌ‡ ÒÚ‡‚‡-
Î‡ ÒÔ‡‚‰¥ ÛÍ‡ªÌÒ¸ÍÓ˛, ‡ ÌÂ ÛÈÌÛ‚‡ÚË.

P.S. äÓÎË Òı¥‰ÌflÍ óÓÌÓ‚¥Î Ó„‡Ì¥ÁÛ‚‡‚ É‡ÎËˆ¸ÍÛ
‡Ò‡Ï·ÎÂ˛, ‚¥Ì ÁÓ‚Ò¥Ï ÌÂ Ï‡‚ Ì‡Ï¥Û ‚¥‰Ë‚‡ÚËÒfl ‚¥‰
ëıÓ‰Û ˜Ë ÁÓ·ËÚË ‡‚ÚÓÌÓÏ¥˛. Ä flÍËÈ ˆÂ Î‡Ìˆ˛ÊÓÍ
‚ËÍÎËÍ‡ÎÓ: Á’fl‚ËÎËÒfl ‰ÓÌÂˆ¸ÍÓ-ÍË‚Ó¥Á¸Í¥, Ú‡‚¥È-
Ò¸Í¥ Ô‡Ú¥ÓÚË, ÎÂ‰‚Â ä‡‚˜ÛÍ ÔË„‡ÒË‚. çÂ‚ÊÂ ‚Ë
ıÓ˜ÂÚÂ ÔÓ‚ÚÓÂÌÌfl ˆ¸Ó„Ó ‚ ·¥Î¸¯Ëı Ï‡Ò¯Ú‡·‡ı ¥ Á
·¥Î¸¯Ó˛ ÂÁÛÎ¸Ú‡ÚË‚Ì¥ÒÚ˛?

МСТИСЛАВ
МЕЛЬНИЧУК

ПОЛЕМІКА
З ОЛЕГОМ
ХАВИЧЕМ
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в утробі часу

або

чудовий парк

«позачасся»© å.èÓˆ¸Í¥‚, 2001

ukrajinśke
doktrynerstvo

i
halyčyna© Ç.äÓÒÚËÍÓ, 2001

V L O D K O K O S T Y R K O

М А К С И М П Р О Ц Ь К І В
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Sučasnyj stan Ľvova ta eventuaľna avtonomija
Halyčyny sponukajuť do rozdumiv pro perspektyvu
zaminy intruznoji doktryny ukrajinśkoji kuľtury na
koncepciju, v kotrij kuľtura – ce konvencijne vyxo-
vanńa ľudyny v dvox aspektax u sensi ellinśkoji pai-
deji, tobto v značenni indyviduaľnomu ta suspiľno-
mu, dľa postijnoho ladu jak osnovy vśoho, ščo dijeťśa
ta zmińujeťśa v hromaďanstvi. Zaraz my je svidkamy
kryzy konvenciji, jaka dominuje v kuľturi halyćkoji
cyvilizaciji. Kryzy, bo cyvilizovanisť je priorytetom
meškanciv mista, ce šľaxetnisť povedinky miščan
zhidno z miśkymy zvyčajamy. Čerez absoľutnu do-
minaciju bezvidpovidaľnoho kuľturnoho doktry-
nerstva halyćki mista i mistečka, zasnovani kolyś na
magdeburźkomu pravi, staly sxožymy na tabory
biženciv. Tuha ukrajinśkoho talibanu za po-seľanśky
ujavlenymy kńažymy časamy postupovo, ale ne-
vpynno materializujeťśa. Nezabarom ci hegemony
xamstva, sala, pravoslavja otočať nas rujinamy cyvi-
lizaciji, i my opynymośa v XIII stolitti, u tak zvanomu
davńo-ukrajinśkomu Ľvovi – mriji pan-ukrajinśkyx
arxeolohiv. Može vydatyśa dyvnym, ale xaos našoji
dijsnosty cilkom vidpovidaje modeli kuľtury, prydu-

«Все тече, нiчого не мiняється»

Дiти Безоднi

Дорогий друже, виконую свою давню обiцянку роз-

повiсти тобi власнi враження i думки вiд перебування в

однiй з найдивовижнiших країн, що я знаю, i у якiй менi

випало провести частину життя. Можливо, багато зi ска-

заного мною видасться тобi дещо дивним або, чого менi

не хочеться найбiльше, неправдивим. Та свої мiркування

i почуття намагаюсь описати настiльки чесно, наскiльки

я здатен це робити. Попри усе, ця країна залишається у

моїй пам’ятi незвичайною i вартою уваги. Я навiть приду-

мав назву для неї. Гадаю, що у цiй назвi охоплюється i

вирiзняється щось суттєве i важливе з усього маскараду

перебаченого, перечутого i пережитого там. А окрiм

того, люди усюди люди, ти знаєш це, а тому завжди вiд-

чуєш, де я кажу правду, а де дофантазував, бо не доди-

вився або не дочув. На щастя, фантазiя така ж частина

нашого життя, як i правда. Я, власне, тому i пишу для тебе,

бо знаю, що ти вiдрiзниш марення вiд виваженого су-

дження, жарт i гру вiд пошуку i переконання, неоковир-

нiсть i помилку вiд стилю, доброї словесної знахiдки чи

багатозначности. Моєї i своєї. І що важливо, як завжди

сподiваюсь, ти даш менi знати про це.

Думаю, титул «Країна зупиненого часу» – звучить

краплину дивно, по-дитячому iнтригуючи, а зрештою i

дещо провокуючи. Беруся стверджувати, що мрiя тих, хто

прагне зупинити час, давно реалiзована. Виглядає ця спо-

руда якось зовсiм не так, як це уявляють собi рiзного ¶а-

тунку письменники-фантасти, або релiгiйнi проповiдники.

Звичайно, iснування такої країни оповите мiстифiкацiя-

ми, ле¶ендами i переказами, просто пустими балачками i

дiйсно таємницями, i, як це водиться, всякого роду мiж-

народними секретами. Роздобути правдиву iнформацiю,

а з неї зрозумiти щось докладно справа нелегка i ризико-

вана. Та й не один наклав головою у переслiдуваннях сен-

су чи змiсту Позачасся. Та з деякого часу ти навiть мо-

жеш знайти це метафiзико-правове утворення на картi

свiту. Придбавши такий ¶еографiчний малюнок за редак-

цiєю якогось просвiтителя, шукати потрiбно на найбiль-

шому континентi планети, якщо тобi дiйсно захочеться

знати, де саме у ¶еографiчному просторi, розташована

країна Позачасся або Незавжди країна. Хоча, саме ¶еог-

рафiчне розташування розкаже тобi не багато про Назав-

manij ukrajinofiľśkymy doktryneramy. Ukrajinśku
doktrynu kuľtury, tavro jakoji my nosymo, bulo im-
portovano halyćkymy socialistamy z Rosiji razom z
istoryčnym mitom. Holovnym doktrynerom i odnym
iz najbiľšyx avtorytetiv sered todišnix ukrajinofiliv buv
profesor Myxajlo Hruševśkyj. Do stolyci korolivstva
Halyčyny i Volodymyriji z velykym kńazivstvom Kra-
kivśkym vin pryjixav 1894 roku, ale do 1914 zalyšavśa
rosijśkym piddanym, bo buv pryxyľnykom rosijśkoho
federalizmu. Popuľarnisť idej socializmu, z našoji per-
spektyvy, mala objektyvni pidstavy v tamtim časi. So-
cialistyčnyj rux počynavśa u Ľvovi, Peremyšli, Stany-
slavovi, Ternopoli z Pryjateliv Ľudu, Kosariv, Hrona
Xliborobiv, Viľnyx Halyčan – nevelykyx tajemnyx
orhanizacij, kotri stavyly sobi za metu povalenńa
isnujučoho ladu, rozraxovujučy na pidtrymku seľan.
U cij obojmi formuvalyśa novi polityčni naboji ha-
lyčan. 1848 roku dalyśa čuty perši slipi postrily. Rusyny
orhanizuvalyśa u dvi syly: Ruśkyj Sobor ta Holovnu
Ruśku Radu, ale podilylyśa na pjať taboriv. Ruśkyj
Sobor buv daxom perevažno šľaxty ta arystokrativ ru-
synśkoho poxodženńa, ale latynśkoho obŕadu. Vony
pryjńaly umovy vlasnoho žytťa, ale ne mohly vtikty
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жди Завжди. О! Мало не забув, на мапi ця країна здебiль-

шого позначена пiд iншою назвою, зрештою, як i усе в

Позачассi. На думку жителiв того краю, їм пасує дiйсна

назва для країни, а саме «Україна», що й означає, на

скiльки я зрозумiв вiд тих аборигенiв: «країна поза будь-

якими умовами», «справжня країна», «країна назавжди».

Зрештою, так воно i є, ця назва цiлком вiдображає такi

прагнення. А саме слово збудоване за аналогiєю вiд «у-

колi», «у-родинi», «у-країнi».

Здається менi, що несамовите бажання бути у-країнi,

зiграло з у-країнцями злий жарт. Одержимiсть прагнен-

ням бути суспiльною цiлiснiстю поза будь-якими умова-

ми вимагає вiд сповiдникiв цiєї специфiчної вiри велику

пожертву, а саме: iгнорування деяких умов реальнос-

ти. До прикладу, ця умова дозволила iзоляцiонiзму взя-

ти верх над даною культурою, що тiльки сприяло оста-

точному формуванню одного з крайнiх виражень даної

iнтенцiї. Я маю на увазi феномен створення та iснування

«країни поза часом», або...країни, де час зупинився! Кажу

«одного з крайнiх виражень цiєї iнтенцiї», тому що таке

спрямування до створення соцiальної субстанцiї всупе-

реч усьому може призвести до формування двох особ-

ливих моделей спiльноти. Це спiльноти, що i¶норують

фундаментальнi часово-просторовi вимiри буття. Вiдпо-

вiдно, це країна поза часом i країна поза простором. Не

важко помiтити, що навiть на рiвнi теоретичному, суспiльнi

утворення – збудованi на подiбних засадах є контравер-

сiйними, парадоксальними або такими, що виявляють явнi

протирiччя. Можна тiльки собi уявити, що трапляється з

такими громадами у реальному життi. Але нiде правди

дiти, у загальних рисах, так менi виглядає те, що сталося

з країною-У.

Історiї вiдомi прецеденти, коли деякi спiльноти втра-

чали територiю, на котрiй вони могли б жити, або так би

мовити вiдмовлялися вiд «територiальної залежности».

Наприклад, цигани. Очевидно, що це зовсiм рiзнi випад-

ки, коли люди вимушенi покинути територiю проживан-

ня i коли люди вiдмовляються вiд прив’язаности до тери-

торiї. Бути переселенцем, бiженцем, iммi¶рантом або по-

чуватись «людиною всесвiту» – це речi швидше проти-

лежнi, нiж тотожнi. Наскiльки рiзними є почуття понево-

лення i почуття реалiзацiї власного вибору.

Цiкаво, чи iснує зараз, де-небудь країна поза просто-

ром або країна де простiр скiнчився? Таке, напевно, може

статися тiльки десь «далеко вiд цивiлiзацiї» у африкан-

ських пустелях, приамазонських хащах, росiйських без-

vid vlasnyx ośahneń, bo kuľtura skladena ne tiľky z
fizyčnoho svitu, ale j zi symvoličnoho tež. Dobročesťu
šľaxetnoji ľudyny je suma jakostej, kotri robľať jiji
zdatnoju vojuvaty ta komanduvaty. U normaľnomu
ijerarxizovanomu suspiľstvi zavždy je prysutnij ideal
šľaxetstva. Cej čolovičyj ideal zavždy bude nerozryvno
povjazanyj iz potreboju hromadśkoho vyznanńa. Re-
lihija, mova, mit, mystectvo naležať svitovi symvolič-
nomu. Kuľtura tež vyražaje aspekt racionaľnyj ta
moraľnyj ľudśkyx včynkiv. Členy Soboru postanovyly
zminyty svij latynśkyj obŕad na uniatśkyj ta pozytyvno
vyrišyty spravu z nadanńam rivnyx prav narodnomu
variantovi rusynśkoji movy z poľśkoju. Latynśkym
Ruśkyj Sobor zalyšyvśa v plani cyvilizacijnomu, bo
aspekty instytualizacijni ta polityčni je vyrazom cy-
vilizaciji.

Pid dax Holovnoji Ruśkoji Rady uvijšly rusyny
sxidnoho obŕadu, kotri v svoju čerhu podilylyśa na
čotyry tabory. Adeptamy latynśkoji cyvilizaciji buly:
tabir polityčnyx pryxyľnykiv federatyvnoji Reči Po-
spolytoji i tabir lojaľnyx do dynastiji Habsburgiv –
rusyniv, ščo identyfikuvaly sebe tiľky z Halyćkym ko-
rolivstvom. Jixńe misce v istoriji, analohično Ruśko-

mu Soborovi, dorivńuvalo šansam, kotri daly jim jixni
sučasnyky ta ideolohy vid istoriji. Do adeptiv orijentaľ-
no-vizantijśkoji cyvilizaciji naležaly dva nastupni
tabory, kotri riznylyśa miž soboju suspiľnymy ideolo-
hijamy – konservatysty i socialisty.

Konservatysty vyvodyly svoji tradyciji vid bojar,
kotri otrujily buly ostanńoho halyćkoho Ŕurykovyča
– koroľa Jurija II, za spryjanńa latynizaciji Halyčyny.
Vony sympatyzuvaly rosijśkomu carevi i buly pry-
xyľnykamy pravoslavja, jake nazyvaly ruśkoju viroju,
a halyčan i rosijan vvažaly odnym narodom. Svij kon-
servatyzm vyjavľaly u stavlenni do halyćkoji narodnoji
movy, vvažajučy jiji «movoju svojix sluh ta robitnykiv»,
j ihnoruvaly jiji jak «čuže naričije halyćkoji černi».

Socialisty buly hegemonamy narodnoji movy ta
narodnoho prosvitnyctva. Suspiľnu nerivnopravnisť
vony vvažaly spadščynoju Reči Pospolytoji, a svoju ne-
navysť do poľakiv perenosyly na vse, ščo bulo povja-
zane z okcydentaľnoju cyvilizacijeju, v tomu čysli i na
Uniju. Pid vplyvom idej panslavizmu vony zalyšalyśa
pryxyľnykamy slovjanśkoji federaciji.

Ci dva tabory i vyznačyly rosijśkyj napŕamok drejfu
Holovnoji Ruśkoji Rady, kotra v kompromisnomu za-
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мiрних просторах або на тибетських хребтах. Я, здаєть-

ся, навiть чув про якусь таку загадкову околицю. Але

назву не запам’ятав: чи то Чичура, чи то Ічкундрiя. Щось

таке, направду, химерно-неприємне i вiдлякуюче, тай iс-

торiї про той край ходять... не для надумливих i дбайли-

вих мiщан. Але я там нiколи не бував, а тому не можу

сказати про те нiчого докладно. А от про Позачасся роз-

повiм з охотою, як там кажуть, «з перших уст». У всяко-

му разi, дорогий друже, якщо ти любиш подорожi, ре-

альнi чи уявнi, новi враження i вiдкриття, якщо ти хочеш

бачити i знати бiльше, нiж вимагає вiд тебе телереклама

жiночих прокладок або якогось пiйла, то поспiшай поба-

чити небачене або почути нечуване: про країну позачас-

ся – «славну Україну»! Цiлком можливо, ти побачиш там

щось таке, що, направду, вразить, зацiкавить або роз-

дратує, напевно бiльше, нiж свiжосклептаний голлiвудiв-

ський блокбастер.

Дiйсно, я аж нiяк не можу знати, чи дiйсно тобi випа-

де коли-небудь побувати у тих краях, та й можливо роз-

казаного мною буде цiлком достатньо для тебе. Отож, з

того що зачепилось у пам’ятi складаю свiй огляд панни

«Попiдчаски». Маю на увазi «Позачаску», як лагiдно об-

зивають свою країну понадпопiди. А саме про те, як орi-

єнтуватись, бачити i чути у понадчасi, про пiдстерегаючi

небезпеки, а також маленька картографiя: мiсцерозташу-

вання несподiвано небувалих чудес, пам’ятники передiс-

торiї i карикальтури. Особливої цiнности цi твори позачу-

ханого мистецтва набувають тому, що часовому вимiру

вони настiльки непiдвладнi i непритаманнi, що ти не маєш

жодного шансу вiдчути їх де iнде у свiтi, зрозумiло, тiль-

ки у загубленому часi, чи то Часозагубленнi або, за асоцi-

ацiєю з губами, «в утробi часу».

То ж слухай. Найперше, необхiдно постаратись зро-

зумiти мiсцеву мову, метафоровану одним iз тамтешнiх

поетiв, як «осоловiла». Не знаю мотивацiї такої контомi-

нацiї, але напевно коренi цiєї емоцiї у тому, що бiльшiсть

з абори¶енiв таки дiйсно виглядають посоловiлими лево-

ву частку свого життя. Чи то вiд важкої, нiкому не потрiб-

ної працi (до речi, платню за працю вони нiколи не вима-

гають, це у них не прийнято, таке собi табу), чи то вiд пе-

редозування мiсцевим вiдразним псевдо-натуральним

наркотиком «Салогон». Можливо, вiд очевидности без-

цiльности життя, яку ти починаєш вiдчувати дуже швидко

i глибоко перебуваючи там завдяки позачасности, яка

вiддаляє тебе НАЗАВЖДИ вiд будь-якої мети. На цей ви-

падок придухоурки навiть мають життєве гасло: «Нiщо так
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vuaľovanomu varianti zamanifestuvala, ščo repre-
zentuje maloruśkyj narod, kotryj meškaje po obydva
boky kordonu.

Pozbuvšyś možlyvosty maty vlasnyx arystokrativ i
praćjuvaty na nyx, halyćka intelihencija uzaležnylaśa
okrim avstrijśkyx ta poľśkyx, vid rosijśkyx ta socia-
listyčnyx (ukrajinśkyx) hamanciv. Takym čynom,
obsluhovujučy vsix cyx hrošodavciv, vtiľuvalośa jixni
bažanńa u formuvanni halyčan jak naciji. Halyčany
vyjšly takymy, ščo ne zadoviľńaly nikoho, u tomu čysli
j ukrajinciv, nacionaľna ideja kotryx zvodylaśa do
pobudovy socialistyčnoji federaciji viľnyx vid paniv
slovjanśkyx narodiv. Majučy obmeženi možlyvosti v
Rosiji, ukrajinśki doktrynery vyrišyly vtiľuvaty svoji
utopijni eksperymenty na halyčanax.

Pońatťa, kotre označaje termin kuľtura, oxopľuje
relihiju, movu, zvyčky, zvyčaji, pravo, orhanizaciju
suspiľstva, texniku vyrobnyctva, ekonomičnyj obmin,
filosofiju, nauku. Vsi ci reči v korolivstvi Halyčyny i
Volodymyriji z velykym kńazivstvom Krakivśkym u
skladi Avstro-Uhorśkoji monarxiji buly inšymy, niž u
rosijśkij Malorosiji, vkľučno z movoju. Koly odyn iz
lideriv Kyjivśkoji Hromady zaproponuvav svoji

posluhy redaktorovi Dila, to J. Belej postavyv O. Ko-
nyśkomu vymohu posluhovuvatyśa halyćkoju, a ne
ukrajinśkoju movoju.

Pisľa dvanadćaty rokiv meškanńa v Halyčyni Hru-
ševśkyj dijšov vysnovku, ščo za 20-30 rokiv polityčni,
kuľturni, relihijni obstavyny rozveduť halyčan i ukra-
jinciv do povnoho vidčuženńa, tak jak xorvativ i ser-
biv. Ščoby ćoho ne stalośa, Hruševśkyj u svojij doktryni
zrobyv stavku na xamiv, bo, na joho dumku, narodna
osnova v halyčan i ukrajinciv je majže ta sama.

Najbiľšoju vartisťu kuľtury i cyvilizaciji je možlyvisť
realizaciji žyttja ľudyny, jak indyviduaľnoho, tak i
suspiľnoho. Tomu slid dyferencijuvaty rizni stany
kuľtury. Napryklad, kuľturu vysoku i kuľturu prymi-
tyvnu. Kuľturu vyščoho ŕadu xarakteryzuje biľš inte-
lektuaľnyj styľ žyttja, ce projavľajeťśa v biľšij avtono-
miji riznyx haluzej suspiľnoji ekzystenciji, takyx, jak
ekonomika, pravo, relihija, nauka, mystectvo. U ćomu
stani kuľtury možlyvosti samorealizaciji osoby zok-
rema, a suspiľstva v cilomu, je značno biľši, aniž u pry-
mityvnomu. Prote same ću najnyžču formu orhani-
zaciji suspiľstva ukrajinci vyrišyly vźaty za zrazok
kuľtury dľa svojeji doktryny, nazyvajučy za Hruševś-
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не постiйно, як тимчасовiсть». Ох, яка iронiя! Розумiєш

сенс цiєї позамудрости? Спробую пояснити. Це значить,

що кожен вiдрiзок часу, який усвiдомлюється нами, як

скiнченний i невеликий за тривалiстю, є нескiнченним за

визначенням. А це у свою чергу, значить, що наша свiдо-

мiсть нiщо бiльше, як гра фантазiї. Зрозумiло, в умовах

позачасся. Але це останнє зрозумiло є очевидним для

тебе i для мене, але аж нiяк для позачасцiв, для яких свi-

домiсть є нiщо бiльше як гра. Гра фантазiї, почуттiв, спо-

гадiв i рацiоналiзацiй... Оскiльки гра не усвiдомлюється

здебiльшого, як серйозний вид активности, (себто: з не-

обхiдности, фундаментальний, довготривалий i т.п.), то

й артикулюється у словi «тимчасовiсть» (себто: з бажан-

ня, зi заманливости, вiд випадку до випадку).

Усвiдомлення (тут гра усвiдомлення) можливе тiль-

ки в одному часовому вимiрi (тут i тепер) i виступає для

суб’єкта усвiдомлення, як явище неперервне у межах од-

ного (1) усвiдомлення. Передуючий усвiдомленню про-

цес усвiдомлювання може тягнутися довiльну кiлькiсть

часу, а крiм того «одне усвiдомлення» може мiстити до-

вiльну кiлькiсть подiй, явищ, фактiв, спогадiв, уявлень, пе-

редчуттiв, вiдчуттiв та iнших «до-носiїв iнформацiї» (тер-

мiн мiй), та ще й у їх безмежно су-пропорцiйнiй (термiн

мiй) сумiшi, а це, у свою чергу, значить, що «процес усвi-

домлювання» апрiорi не може бути обмежений жодними

часово-просторовими рамками. Вiн (процес) – безмеж-

ний, що може сприйматися у рамках людської екзистен-

цiї, як постiйнiсть. Я мислю, що вiчне у рамках життя од-

нiєї людини сприймається або може сприйматись, як пос-

тiйне. «Нiщо так не постiйне, як тимчасове», ця генiаль-

на дефiнiцiя позачасцiв, у контекстi їхньої поведiнки ро-

зумiється мною, як вiддзеркалення їхньої ж психологiч-

ної настанови: «Нiщо так не притаманне людинi, як без-

конечна гра поодиноких усвiдомлювань».

Здогадуюсь, причина оригiнального сприйняття по-

зачасцями фундаментального для людини процесу ос-

мислювання життя, як дiї самозамкнутої, але одночасно

i хаосоподiбної, полягає у невизначености або неможли-

вости, або безсенсовности (у їх розумiннi сенсу iснуван-

ня) постановки ясної i чiткої мети усвiдомлювання. Бiль-

ше цього, виглядає так, що в умовах позачасся пересiчна

людина не здатна осмислити чiтких координат для сис-

теми власного мислення. Іншими словами, iснування кра-

їни Позачасу передбачає створення умов, що значно ут-

руднюють для людини процес витворення системи влас-

них вартостей, за якими вона могла б контролювати влас-
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kym, vyšči formy cyvilizaciji «nimećko-poľśkymy na-
letilosťamy» v Halyčyni i «moskovśkymy naletilosťa-
my» na Ukrajini. Rymśki seľuxy na toj čas, koly pidko-
ŕaly sobi elliniv, posidaly stiľky kuľtury, ščo prahnuly
maty jiji šče biľše. Tomu spijmanyj v Terenti hrammas-
tistes Andronikos ne obertav žorna, a vyxovuvav u
Rymi ditej Livija. Rymľany staly tym, kym staly, bo ne
maly za avtorytetiv takyx, jaki stvoŕuvaly ukrajinstvo.
Nyžče biľš prymityvnyj stan kuľtury je micniše
povjazanyj z samym biolohičnym žytťam. U ńomu ne
sposterihajeťśa avtonomiji riznyx sfer suspiľnoho
žytťa. Prymityv kuľtury je vyjavom prymityvizmu
samoji ľudyny, v kotroji praktyčnisť rozumu vyvy-
ščujeťśa nad refleksyvnisťu. Kuľtura – ce upoŕadko-
vana dijaľnisť suspiľnyx hrup. V ukrajinśkij doktryni
bulo misce tiľky dľa nedyferencijovanoji seľanśkoji
masy, z jakoju vony ototožńuvaly naciju.

Zdobutky cyvilizaciji služať ľuďam i postajuť v časi.
Hruševśkyj i joho kompanija, zaperečujučy halyćku
cyvilizaciju, vidkydaly poťah ľudej do dobrobutu,
potrebu v dovedenni svojeji perevahy – buty kraščym
za inšyx, pidvažyly roľ istoryčnyx procesiv, bo šukaly
spiľnosty halyčan i ukrajinciv u hlybokomu mynulo-

mu, u prymityvnomu pobuti «vično hnoblenoho
prostoho narodu». Takym čynom najbiľše spiľnoho
je miž ukrajinćamy, cyhanamy i nehramy.

Ukrajinśkyj rux, kotryj v osnovi svojij buv socia-
listyčnym, stvoryv obmeženu nepryvablyvu zakrytu
modeľ kuľtury. Čerez neatraktyvnisť ća modeľ ne
vykonuje intehratyvnyx funkcij u suspiľstvi i spryjaje
asymiľaciji z kuľturoju rosijśkoju, bo zhidno z
doktrynoju ukrajinci – ce necyvilizovani rosijany,
tobto rosijany seľanśkho poxodženńa z tereniv Ma-
lorosiji. My žyvemo sered ujavnyx vidčuttiv, sered
nadij ta fobij, sered oman ta rozčaruvań, sered mrij ta
fantazij. Zhidno z Epiktetom – ľudynu nepokojať i
vražjuť ne sami reči, a jiji perekonanńa i ujavlenńa pro
reči. Moskvofiľstvo ta ukrajinofiľstvo halyčan bulo
spryčynene pryvydom polonizaciji. Pryvyd cej znyk
razom iz poľakamy, otže nemaje potreby ni v moskvo-
fiľstvi, ni v ukrajinofiľstvi. Halyčyna naležyť do
latynśkoji okcydentaľnoji cyvilizaciji vid časiv pryj-
ńatťa xrystyjanstva. Za profesorom Mykoloju Čuba-
tym: «Xrystyjanstvo červenśkyx horodiv ta Halyčyny
svojim poxodženńam starše vid kyjivśkoho xrystyjan-
stva, a svojim pervisnym xarakterom inše. Zamitne,
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не усвiдомлювання свiту i себе. Таким чином, потреба

бути свiдомим стає в’язницею для позачасця, безконеч-

ним i беззупинним актом надання смислу життю без мож-

ливости завершення чи зведення цього «перманентного

думання» у будь-яку, хоча б найумовнiшу систему. Це –

безглуздий бiг по колу. Або рух iз постiйними i випадко-

вими змiнами напрямку. Залежно, як на це явище поди-

витись. Але кiнцево – це самоспалення без явної причи-

ни. Тому i не дивно, що багато жителiв Позачасу вiдмов-

ляються, наскiльки те можливо, вiд природного дару ос-

мислювати i вибирати. «Перманентне думання» «плавно

переростає» (термiн позачасцiв) у «перманентне неду-

мання» або просто бездумнiсть. Напевне, спрацьовує

унiверсальний закон збереження енергiї. Але як би там

не було, саме нездатнiсть звести власнi «окремi усвiдом-

лення» у систему знецiнює їх значення для особи i по-

вертає на рiвень «процесу усвiдомлення». Через це про-

цес формування власної позицiї чи думки, у такому ви-

падку, нiколи не завершується, а тому не переростає у

свiдому, сплановану, цiлеспрямовану i завершену дiю.

Так, усвiдомлення потенцiйної завершености дiї зрощу-

ється з усвiдомленням реальної неможливости її завер-

шення (дiї) в умовах Позачасу. А через це: «Нiщо так не

постiйне, як тимчасовiсть», – судження iстинне, – для

позачасних українцiв.

Як я вже говорив, «iнсайт» – результат процесу усвi-

домлювання сприймається людиною, як реальна подiя,

спiввiдносна з iншими подiями, що iснують у часово-прос-

торовому вимiрi або фiксуються у певному iсторичному

моментi, або пам’ятаються в асоцiацiях з певними факта-

ми, що знову ж таки мусили мати мiсце у часi або просто-

рi (чи за звичай в обох), аксiоматично. Це дозволяє рiз-

ним типам свiдомостей або способам мiркувань знаходи-

ти спiльнi точки пересiкання. Конкретнi результати усвi-

домлювань (культурогенезу) з їх часо-просторовою фiк-

сацiєю стають цими точками спiльних координат. Це доз-

воляє, у даному вимiрi, вiдбутися дiалогу культур. Вони

(культури), так би мовити, можуть звiрити власнi стандарти

за посередництвом реалiзованих потенцiй або iншими,

звичними словами культурних досягнень. Причому, неза-

лежно вiд актуальної часово-просторової локалiзацiї цих

культур. Тому ми можемо дозволити собi порiвнювати

сучаснi США з Римською iмперiєю або Україну XVII сто-

рiччя з Італiєю XVI, i таке iнше. Але проблема у тому, що

сам «культурний процес» власне творцями i носiями рiз-

них культур, сам життєдайний «процес усвiдомлювання»

ščo Meletij Smotryćkyj, ukrajinśkyj včenyj z peršoji
četvertyny XVII st. znav, ščo Halyčyna pryjńala
xrystyjanśku viru vže 872 r., sebto taky šče za časiv sv.
Metodija. Ce pryblyzna data peršoji xrystyjanizacij-
noji praci sered Bilyx Xorvativ, prylučenyx todi do
velykomoravśkoji deržavy».

Oskiľky riznyci miž narodamy v značnij miri
postajuť zavďaky hlybokym istoryčnym procesam na
grunti narostanńa konkretnyx kuľturno-duxovnyx ta
sociaľno-polityčnyx vartostej, a ce je tym, ščo riznyť
Halyčynu vid Ukrajiny, to same ce tvoryť nabahato
syľnišyj rozpodil, niž movni čy etnični riznyci. Zhidno
z profesorom Volodymyrom Zalozećkym-Sasom u
Halyčyni «vplyv okcydentu buv najvčasnišyj, kuľturna
dyferenciacija bula najorhaničniša, i rozpočalaśa vže
v seredńovičnij dobi. Ščopravda, ci vplyvy okcyden-
taľnoji kuľtury ne vytisńajuť i tut osnov vizantijśkoji
kuľtury, xoča jix ekspansija daleko syľniša». My maje-
mo pravo na vśu spadščynu okcydentaľnoji kuľtury
v Halyčyni, i my je tež vidpovidaľnymy za jiji zbere-
ženńa, jak za orhaničnyj element našoji kuľtury, ta za
jiji rozvytok, jak osnovu našoji cyvilizaciji. Osnovu
skladnoji i prozoroji systemy, jak jedynomožlyvoho

šľaxu za pravylamy xrystyjanśkoho personalizmu,
šľaxu do dobrobutu osoby i suspiľstva. Šľaxu do
povernenńa Halyčyny u hrono evropejśkyx krajin.

VLODKO
KOSTYRKO

UKRAJINŚKE
DOKTRY-
NERSTVO

I HALYČYNA
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у межах рiзних культур може сприйматися, переживати-

ся i артикулюватися абсолютно рiзноманiтно, а не рiдко

– протилежно. Спробуємо перевiрити цю тезу.

Протилежним до гасла позащастя, про яке я розпо-

вiв, буде твердження: «Нiщо так не тимчасове, як постiй-

нiсть!». Та й насправдi, хiба ти нiколи не чув вiд «глибо-

кодумних мужiв» висловлювання на кшталт: «Мир – це

стан перепочинку мiж вiйнами», або цiнованiше «Суєта

суєт i усiляка суєта» i т.п... Невже мир – це не та постiй-

нiсть, не та Ойкумена, до якої прагне людство? Але чи

знаєш ти перiод iсторiї або вiдрiзок часу з власного жит-

тя, у який би люди не воювали одне одного десь на Зем-

лi? Хiба наша соцiальна стабiльнiсть – це не кожноденне

мереживо дрiбних обов’язкiв i справ? Якщо твої вiдповi-

дi стверднi, (друге запитання – заперечна) – це значить,

що вони пiдтверджують наведенi мною висловлювання,

а отже, постiйнiсть таки є тимчасовою. А це дозволило б

менi думати, що моє наступне мiркування вiрне. А саме:

хоча два протилежнi судження «Нiщо так не постiйне, як

тимчасовiсть» i «Нiщо так не тимчасове, як постiйнiсть»,

є взаємозаперечними, все ж вони є спiвставними за змiс-

том, себто виражають одну iстину, але омовленi, як взає-

мозаперечнi сентенцiї. Цi два речення для мене є вира-

женням одного i того ж: життєвого становища екзистен-

цiйної роздiлености людини на людина-i-свiт. Парадок-

сально? Але факт. Не марно логiки твердять, що хибне i

хибне судження дає iстинне.

От таким чином, мiй друже, всi цi навколо семантико-

логiчнi мiркування привели мене до думки, що носiї рiз-

ної культури можуть усвiдомлювати спiвставний життє-

вий досвiд у абсолютно рiзний спосiб, використовуючи

оригiнальнi, рiзнi, а часом i протилежнi шляхи виражен-

ня. Це безпосередньо стосується i омовлення окресле-

них процесiв. Як бачиш, те що iнодi артикулюється, як,

на перший погляд, взаємозаперечнi твердження, може

бути результатом рiзношляхового (або рiзної культури

осмислення, а звiдси i рiзної культури буття) виражен-

ня у мовi iдентичних процесiв спiв-буття людини i свiту.

Очевидно, що iснування рiзних мов i рiзних культур тiль-

ки пiдтверджує полiморфнiсть людської креативности.

Окрiм цього, менi також стало очевидним, що мова чи

культура, а точнiше «процес окультурювання» людини не

сприяє порозумiнню мiж людьми бiльше, анiж заважає

взаємопорозумiнню.

Погоджуюсь, що одна мова може дозволяти усвiдом-

лювати певнi аспекти або певну групу аспектiв самоусвi-
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«ü ‰ÂÍ‡‰ÂÌÚ? ëÂ ÌÓ‚ËÌ‡ ‰Îfl ÏÂÌÂ...», – ÒÍ‡Á‡‚ ÒÚÓÎ¥Ú-
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ÚËÒfl Û ÒÛÚ¸ ÔÓÔÓ‚¥‰Û‚‡ÌÓª ¥‰Âª.
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Ä ˜ÓÏÛ ‚Ë ÌÂ ‰‡ÎË ‚¥‰ÔÓ‚¥‰¸ ß‚‡ÌÛ ÉÂÎ˛, flÍËÈ Û «åÓÎÓ‰¥È
É‡ÎË˜ËÌ¥» Á‚ËÌÛ‚‡ÚË‚ ‚‡Ò Û ÒÂÔ‡‡ÚËÁÏ¥?»

ôÓ fl Ï‡‚ ‚¥‰ÔÓ‚¥ÒÚË? ôÓ ÌÂ ‚‚‡Ê‡˛ Ô‡Ì‡ ÉÂÎfl ‡Ê Ú‡-
ÍËÏ ÏÓ‡Î¸ÌËÏ ‡‚ÚÓËÚÂÚÓÏ ˜Ë ‡Ê Ú‡ÍÓ˛ ÓÒÓ·Ó˛, ˘Ó·Ë
‚‰‡‚‡ÚËÒfl ‰Ó ÔÓÎÂÏ¥ÍË Á ÌËÏ? óË ‚ËÔ‡‚‰Ó‚Û‚‡ÚËÒfl: ÏÓ‚-
Îfl‚, Ì¥, fl ÌÂ ÒÂÔ‡‡ÚËÒÚ, ¥ ÌÂ ıÓ˜Û «‚¥‰ÒÂÔ‡Ó‚Û‚‡ÚËÒfl» ‚¥‰
ìÍ‡ªÌË. ÄÎÂ ‚Ó‰ÌÓ˜‡Ò, Ï‡·ÛÚ¸, ÛÊÂ ‚ÚÓÏË‚Òfl ÔÓflÒÌ˛‚‡-
ÚË, ˘Ó ‚‚‡Ê‡‚ ¥ ‚‚‡Ê‡˛ „‡ÎËˆ¸ÍËÈ ÒÂÔ‡‡ÚËÁÏ ¥‰Âπ˛, flÍ‡
Ì‡‚fl‰ ˜Ë ÔÂÂÓÒÚÂ ‚ ¥‰ÂÓÎÓ„¥˛. ß‰Âπ˛, flÍ‡ ˘Â ÌÂ Ì‡ ˜‡Ò¥.
ß‰Âπ˛, flÍ‡, ÔË Ó˜Â‚Ë‰Ì¥È ÔÂÒÔÂÍÚË‚ÌÓÒÚ¥, ÌËÌ¥ π ‚ÒÂ ˘Â
¯Í¥‰ÎË‚Ó˛.
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домлення, спiв-буття людина-свiт чи людина-людина пов-

нiше i ефективнiше, нiж iнша. Безперечно, людськi мови

– це засiб кодування i передачi iнформацiї, але якi спе-

цифiчнi цi методи! Якi рiзнi критерiї та прiоритети до вiд-

бору i рубрифiкацiї iнформацiї, якi рiзнi форми i спосо-

би її поєднання у вигуках, реченнях i текстах. Мови роб-

лять iз пiзнаваного невпiзнаване i навпаки; мови роблять

iз зрозумiлого незрозумiле i навпаки; мови об’єднують i

розчленовують, будують i руйнують, багатять i обдира-

ють, i так безкiнця... І все це багатство складности i рiз-

номанiтности, полiморфности, українською швидше за

все сформулюють, як щось на зразок сухого словоспо-

лучення – «рiзнi мови».

Процес «окультурювання» людини, у великiй мiрi вiд-

бувається завдяки нашiй здатности до символiзацiї. Здiй-

снюється цей процес здебiльшого через мову i шляхом

мовлення. Сподiваюсь, моя iнтерпритацiя фразеологiч-

ного звороту, що побутує в мовi позачасцiв i є виражен-

ням їхньої культури, продемонструвала наскiльки оригi-

нальними можуть бути шляхи символiзацiї. Вiдтак не див-

но, що однаковi об’єкти символiзацiї у рiзних мовах i

культурах можуть розумiтися по-рiзному. Звiсно, врахо-

вуючи особливости декодування iнформацiї з мови, iн-

терпретацiю суб’єктом мовлення у залежностi вiд його

психологiчних особливостей та особистiсних уподобань

i т.п. Тому – то i не дивно, що у нашому випадку позачас-

ця зрозумiти iнодi зовсiм непросто. Тут тобi одна з при-

чин можливих недорозумiнь та непорозумiнь. А вiд них

до конфлiкту один крок.

Все ж, гадаю, порозумiтися завжди можна. Тай штов-

хає до взаєморозумiння не тiльки i не стiльки банальний

iнтерес або iнтерес комерцiйний, як глибинне людське ба-

жання бути зрозумiлим (за допомогою iншого речення,

цю ж думку формулюю як: «вiдчуття життєвої необ-

хiдности демонструвати власну iндивiдуальнiсть i

бути прийнятим iншим») i бажання розумiти (iншими

словами «базове вiдчуття задоволення вiд усвiдомлен-

ня необхiдности розумiти й приймати iнше»). Мова i

культура – тiльки iнструменти, якi, як i всякий iнструмент,

бувають рiзними. Інструменти, що однорiвно можуть як

сприяти комунiкацiї. так i перешкоджати їй, а тому i та-

кож, як ощасливити, так i понiвечити людське життя.

Все, все, все, припиняю свiй iмпровiзований траскуль-

турний аналiз мови понадчасцiв. Свiдомо не вдаюсь до

детальнiших копирсань у лiнгвiстичних конструкцiях, що

природно тяжiють до перетворень у грубезнi монографiї,

КОСТЬ
БОНДАРЕНКО

ЩЕ РАЗ ПРО
СЕПАРАТИЗМ

ÚË, ˘Ó ‚¥Ì ÔÓÚÂ·Ûπ ‡‰ËÍ‡Î¸ÌÓª Á‡Ï¥ÌË ÔÓÂÍÚ‡ÏË «ÑÓÌ-
·‡Ò», «ÑÌ¥ÔÓÔÂÚÓ‚Ò¸Í», «É‡ÎË˜ËÌ‡». éÒÓ·ÎË‚Ó – «É‡ÎË-
˜ËÌ‡». ß ‰Îfl ˆ¸Ó„Ó π ˜ËÏ‡ÎÓ ‡∂ÛÏÂÌÚ¥‚.

èÂ¯ËÈ ‡∂ÛÏÂÌÚ – ∂ÂÓÔÓÎ¥ÚË˜ÌËÈ. ìfl‚¥ÏÓ ÒÓ·¥, ıÚÓ ÒÚ‡-
ÌÂ Ì‡¯ËÏ Ì‡È·ÎËÊ˜ËÏ ÒÚ‡ÚÂ„¥˜ÌËÏ Ô‡ÚÌÂÓÏ Û ‡Á¥ ‚¥‰Ó-
ÍÂÏÎÂÌÌfl. è‡‚ËÎ¸ÌÓ, êÓÒ¥ÈÒ¸Í‡ îÂ‰Â‡ˆ¥fl. ÑÂÊ‡‚Ë, flÍ
Ô‡‚ËÎÓ, ‰ÛÊ‡Ú¸ ˜ÂÂÁ ÒÛÒ¥‰‡. ì Ò‚ÓπÏÛ ‡ÌÚËÛÍ‡ªÌ¥ÁÏ¥
„‡ÎËˆ¸Í¥ ÒÂÔ‡‡ÚËÒÚË ·Û‰ÛÚ¸ ¯ÛÍ‡ÚË ÒÓ˛ÁÌËÍ‡ ‚ åÓÒÍ‚¥.
êÂÁÛÎ Ú̧‡Ú Ú‡ÍÓª ÔÓÎ¥ÚËÍË ·Û‰Â Ó‰ËÌ: åÓÒÍ‚‡ ‡‰Ó Ô¥‰ÚË-
Ï‡π „‡ÎËˆ¸ÍËÈ ÒÂÔ‡‡ÚËÁÏ, ¥ÌÚÂ∂Ûπ Â¯ÚÛ ìÍ‡ªÌË, Ì‡·ÎË-
ÁËÚ¸Òfl ‰Ó Á·Û˜‡ÌÒ¸ÍÓ„Ó ÍÓ‰ÓÌÛ Ú‡ ÔÂÂÚ‚ÓËÚ¸ É‡ÎË˜ËÌÛ
Ì‡ Ï‡¥ÓÌÂÚÍÓ‚Û ‰ÂÊ‡‚Û. ß˘Â Ó‰ËÌ ÏÓÏÂÌÚ: ‰Îfl ÚÓ„Ó, ‡·Ë
ÌÓ‚ËÈ ÔÓÂÍÚ ·Û‚ ÛÒÔ¥¯ÌËÏ, ‚¥Ì ÏÛÒËÚ¸ ÔÂÂ·Û‚‡ÚË Ì‡ ÔÂ-
Â‰Ì¸ÓÏÛ ÙÎ‡ÌÁ¥ ÒÛ˜‡ÒÌËı ∂ÂÓÔÓÎ¥ÚË˜ÌËı ‚ËÏÓ„. íÓ·ÚÓ Á‡-
ˆ¥Í‡‚ËÚË Ò‚¥ÚÓ‚Û „ÓÏ‡‰Ò¸Í¥ÒÚ¸. É‡ÎË˜ËÌ‡ Ê flÍ ÌÂÁ‡ÎÂÊÌ‡
‰ÂÊ‡‚‡ ÔÓÒÚÓ ÔËÂ˜ÂÌ‡ Ì‡ Ï‡ÎÓÔÓÏ¥ÚÌÂ ¥ÒÌÛ‚‡ÌÌfl ‰ÂÒ¸
Ú‡Ï, Û ̂ ÂÌÚ¥ Ö‚ÓÔË, ÔË¯‡˛˜ËÒ¸ Ò‚Óπ˛ Ò‡ÏÓÒÚ¥ÈÌ¥ÒÚ˛, ÓÒ-
Í¥Î¸ÍË ‚¥‰ ÌÂª ‰¥ÈÒÌÓ Ì¥˜Ó„Ó ‚ ˆ¸ÓÏÛ Ò‚¥Ú¥ ÌÂ Á‡ÎÂÊ‡ÚËÏÂ.

ÑÛ„ËÈ ‡∂ÛÏÂÌÚ – ÔÓÎ¥ÚË˜ÌËÈ. É‡ÎË˜ËÌ¥ ·‡ÍÛπ ÂÎ¥ÚË.
Å‡ÍÛπ ÚËı Î˛‰ÂÈ, flÍ¥ ÏÓ„ÎË · Á‡‚Ú‡ ÒÚ‡ÚË ÔÓ‚Ó‰ËflÏË
‰ÂÊ‡‚Ë. ìfl‚¥ÏÓ ÒÓ·¥, ˘Ó Á‡‚Ú‡ É‡ÎË˜ËÌ‡ ÔÓ„ÓÎÓ¯Ûπ
ÌÂÁ‡ÎÂÊÌ¥ÒÚ¸ ¥ ‚¥‰·Û‚‡˛Ú¸Òfl ‚Ë·ÓË ªª èÂÁË‰ÂÌÚ‡. çÂ‚‡Ê-

ÍÓ ÒÍÎ‡ÒÚË ÒÔËÒÓÍ ÔÂÚÂÌ‰ÂÌÚ¥‚ Ì‡ Ì‡È‚Ë˘Û ÔÓÒ‡‰Û: ÉÎ‡-
‰¥È, ÇË¯Ë‚‡Ì˛Í, ÅÓÈÍÓ (ÍÓÚËÈ ÅÓ„‰‡Ì) ˜Ë ıÚÓÒ¸ ¥Á ÈÓ„Ó
ÒÚ‡‚ÎÂÌËÍ¥‚, äÛÈ·¥‰‡, äÂÌ‰Á¸Ó, äÓÒ¥‚, Å¥Î‡Ò, ëÚÂˆ¸Í¥‚,
ïÏ‡‡... åÓÊÂ, èËÌÁÂÌËÍ ¥ éÒÚ‡¯. åÓÊÂ, èËÎËÔ˜ÛÍ. ôÂ
ıÚÓÒ¸? ÇËÒÚ‡˜ËÚ¸ ¥ ˆËı. üÍ ‚Ë ‰ÛÏ‡πÚÂ, ıÚÓ Ï‡ÚËÏÂ Ì‡È-
·¥Î¸¯ËÈ ¯‡ÌÒ ÒÚ‡ÚË èÂÁË‰ÂÌÚÓÏ? Ç‡ıÓ‚Û˛˜Ë ÚÓÈ Ù‡ÍÚ,
˘Ó „‡ÎËˆ¸Í¥ ̃ ËÌÓ‚ÌËÍË ‰ÛÊÂ Ï‡ÈÒÚÂÌÓ Ì‡‚˜ËÎËÒfl Ï‡Ì¥ÔÛ-
Î˛‚‡ÚË Ò‚¥‰ÓÏ¥ÒÚ˛ ‚Ë·Óˆ¥‚ ¥ Ì‡È‡ÍÚË‚Ì¥¯Â Á‡ÎÛ˜‡ÚË ‡‰-
Ï¥Ì¥ÒÚ‡ÚË‚ÌËÈ ‚‡Ê¥Î¸, ÔËÔÛÒÍ‡˛, ˘Ó ·ÓÓÚ¸·‡ ÓÁ„Ó-
ÌÂÚ¸Òfl Ï¥Ê ÉÎ‡‰¥πÏ, ÅÓÈÍÓÏ ¥ ÇË¯Ë‚‡Ì˛ÍÓÏ.



291

h t t p : / / w w w . j i - m a g a z i n e . l v i v . u a  h t t p : / / w w w . j i - m a g a z i n e . l v i v . u a

не бажаючи знудити тебе, а також вiдвернути твою увагу

вiд моєї розповiдi про Позачасся, що тим часом i є пред-

метом моїх писань до тебе. Повертаюсь вiд безмежжя

суєт теоретичних роздумiв до жеттєво-практичних спос-

тережень. Таке собi «Вперед у минуле–2». От наприк-

лад, чому, думаєш ти, мiй друже, я весь час називаю руї-

ну Позачасся та її жителiв рiзними назвами? А не задля

флуоресцентного слiвця, а тому, що намагаюсь одразу

призвичаїти тебе до у-країнських традицiй. Гратися сло-

весами, iмiтувати реальнiсть, прикидатись чимось iншим

– це основне заняття i улюблений спорт забувлянцiв. У

цьому вони визнанi майстри! Їх логiка проста: чим життя

аморфнiше, тим воно дальше вiд часової визначености.

Чим воно дальше вiд часової визначености, тим воно

ближче до безмежности, а отже вiчности! А тому, до без-

глуздо-iнфантильної, на мiй погляд, мрiї про вiчно-щас-

ливе життя. Та позачасцi натхненно створюють iлюзорну

атмосферу, у якiй ти починаєш вiрити, що до iдилiчного

Ельдорадо залишилось тiльки рукою подати. Воно тут,

дуже близько, от-от за наступним горизонтом, завтра, ще

один крок, ще один подих, але... Як зачарованi спiвом

Сирен не можуть думати, що станеться з ними до ранку,

так i позасцi не можуть осягнути майбутнього, бо позача-

сом – майбутнє, теперiшнє i минуле, все це разом, все це

нескiнченне сьогоднi. «Людоловку» зачинено!

Будь уважним, мiй друже, не попадись i ти, як це ста-

лося з багатьма моїми товаришами, що так i не поверну-

лись iз Позачасся, на «сир» блаженної наївности.

Вiд того, що у Позачасi немає сенсу що-небудь пам’-

ятати, люди кожнi 10 рокiв мiняють назви вулиць, кожнi

50 рокiв – назви мiст i сiл (для однiєї генерацiї населення

в середньому) i т.п., трапляється кожнi кiлька рокiв – пра-

вопис. Як стверджують Профанати Слова для кращого

порозумiння людей шляхом мовлення... («Фанат» в Ук-

ривинi на рiвнi соцiального фунцiонування мови прирiв-

нюється за смисловим навантаженням до титулу «профе-

сор», або «Академiка Нацiональної Академiї Неук»).

Необхiдно уважно вслухатися в те, що тобi кажуть люди

у Позаперед. Як я вже голосив, мову в Українi Профану-

ють кожнi кiлька рокiв. Через це люди вже давно не мо-

жуть користуватись нею. Існує кiлька варiантiв вирiшен-

ня такої життєвої западнi, що їх знайшли вихилянцi. Най-

простiший – вживають iншi мови, найчастiше трапляєть-

ся сусiднiх з Позамовою країн. Другий, не менш популяр-

ний, вживати «народний варiант» (визначення Профана-

тiв) мови. Мається на увазi наслiдування людьми манери

МАКСИМ
ПРОЦЬКІВ
В УТРОБІ ЧАСУ
АБО
ЧУДОВИЙ ПАРК
«ПОЗАЧАССЯ»

хто такі галичани,

і чому вони стають

сепаратистами© ê.ãÓÁËÌÒ¸ÍËÈ, 2001

Р О М А НЛ О З И Н С Ь К И Й
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ìäêÄ∫çñß üä Öíçéë
êÓÁÔÓ‚¥‰¸ ÔÓ „‡ÎË˜‡Ì, Ï‡·ÛÚ¸, ÒÎ¥‰ ÔÓ˜‡ÚË Á ÓÁ-

ÔÓ‚¥‰¥ ÔÓ ÛÍ‡ªÌˆ¥‚. ìÍ‡ªÌˆ¥ flÍ ÂÚÌÓÒ ‰ÛÊÂ ÒÎ‡·Í¥.
èË˜ÓÏÛ ÒÎ‡·ËÏË ‚ÓÌË π Á‡‡Á Ì‡ ‰ÂÒflÚÓÏÛ Óˆ¥ ¥Ò-
ÌÛ‚‡ÌÌfl ÌÂÁ‡ÎÂÊÌÓª ìÍ‡ªÌË, ÒÎ‡·ËÏË ‚ÓÌË ·ÛÎË ¥
‰ÂÒflÚ¸ ÓÍ¥‚ ÚÓÏÛ, ÍÓÎË Ò‚Óπª ‰ÂÊ‡‚Ë ˘Â ÌÂ Ï‡ÎË, ¥
ÒÚÓ ÓÍ¥‚ ÚÓÏÛ, ¥ ÁÌ‡˜ÌÓ ‡Ì¥¯Â.

á‡Û‚‡ÊËÏÓ, ˘Ó ÏÓ‚‡ È‰Â ÔÓ ÛÍ‡ªÌˆ¥‚ Ò‡ÏÂ flÍ
ÔÓ ÂÚÌÓÒ, ‡ ÌÂ flÍ ÔÓ Ì‡ˆ¥˛. Ä‰ÊÂ ÔÓÌflÚÚfl Ì‡ˆ¥ª π
Ó‰ÌËÏ ¥Á Ì‡ÈÁ‡ÔÎÛÚ‡Ì¥¯Ëı, Ì‡ÈÌÂÓ‰ÌÓÁÌ‡˜Ì¥¯Ëı Û „Û-
Ï‡Ì¥Ú‡ÌËı Ì‡ÛÍ‡ı. ßÒÌÛπ ‰ÛÊÂ ·‡„‡ÚÓ ÚÂÓ¥È Ì‡ˆ¥ª, ¥ ªı
‰ÂÚ‡Î¸ÌËÈ ÓÁ„Îfl‰ ‡Ê Ì¥flÍ ÌÂ π ÏÂÚÓ˛ ‰‡ÌÓª ÒÚ‡ÚÚ¥.
ÇË‰¥ÎËÏÓ Ú¥Î¸ÍË ÚÂ, ˘Ó ‚¥‰ÔÓ‚¥‰ÌÓ ‰Ó ‰ÂflÍËı ÍÓÌˆÂÔ-
ˆ¥È Ì‡ˆ¥ª, ÛÍ‡ªÌˆ¥‚ ‚Á‡„‡Î¥ ‚‡ÊÍÓ Ì‡Á‚‡ÚË Ì‡ˆ¥π˛, ‚ÓÌË
Ú¥Î¸ÍË ÙÓÏÛ˛Ú¸Òfl flÍ Ì‡ˆ¥fl. ç‡‚¥Ú¸ flÍ˘Ó ÛÒÂ Ú‡ÍË ‚ËÁ-
Ì‡ÚË, ˘Ó ÛÍ‡ªÌˆ¥ π Ì‡ˆ¥π˛, ÚÓ ˆfl Ì‡ˆ¥fl ‰Ó‚ÓÎ¥ ÔÓ·-
ÎÂÏÌ‡, ÁÌÓ‚Û Ê Ú‡ÍË ÒÎ‡·Í‡. ñÂÈ ‚ËÒÌÓ‚ÓÍ ÁÓ‚Ò¥Ï ÌÂ
ÓË„¥Ì‡Î¸ÌËÈ, ‰Ó Ì¸Ó„Ó ÔËıÓ‰ËÎË ‰ÛÊÂ ·‡„‡ÚÓ Ì‡Û-
ÍÓ‚ˆ¥‚ ¥ ‚ ìÍ‡ªÌ¥, È Á‡ ªª ÏÂÊ‡ÏË, È ÛÍ‡ªÌˆ¥‚, È ÌÂ
ÛÍ‡ªÌˆ¥‚.

ìÍ‡ªÌˆ¥ flÍ ÂÚÌÓÒ ÒÎ‡·Í¥, ÔÂ¯ Á‡ ‚ÒÂ ÚÓÏÛ, ˘Ó
‚ÓÌË ÒÎ‡·Ó ÍÓÌÒÓÎ¥‰Ó‚‡Ì¥, Û ÌËı ÌÂÏ‡π π‰ÌÓÒÚË. ∏ ‰‚¥

Ì‡È‚‡ÊÎË‚¥¯¥ ÔË˜ËÌË, flÍ¥ ÁÛÏÓ‚ËÎË ‚¥‰ÒÛÚÌ¥ÒÚ¸ ÍÓÌ-
ÒÓÎ¥‰‡ˆ¥ª ‚ ÛÍ‡ªÌˆ¥‚:

– ÔÓ-ÔÂ¯Â, ÍÓÌÒÓÎ¥‰‡ˆ¥fl ÛÍ‡ªÌÒ¸ÍÓ„Ó ÂÚÌÓÒÛ, ·ÛÎ‡
ÒÔÓ‚¥Î¸ÌÂÌ‡ ÚËÏ, ˘Ó ÛÍ‡ªÌˆ¥ Ì¥ÍÓÎË ÔÓ ÒÔ‡‚ÊÌ¸ÓÏÛ
ÌÂ Ï‡ÎË Ò‚Óπª ‰ÂÊ‡‚Ë, flÍ‡ ·, flÍ ˆÂ ·ÛÎÓ Û ÓÁ‚ËÌÛ-
ÚËı Â‚ÓÔÂÈÒ¸ÍËı Ì‡ˆ¥È, Û ˜ÓÏÛÒ¸ Á‡ ‡ıÛÌÓÍ Ó·’πÍ-
ÚË‚ÌËı ÒÛÒÔ¥Î¸ÌÓ-ÔÓÎ¥ÚË˜ÌËı Ú‡ ÂÍÓÌÓÏ¥˜ÌËı ÔÓˆÂÒ¥‚,
Û ˜ÓÏÛÒ¸ ÒËÎÓ‚ËÏË ÏÂÚÓ‰‡ÏË Á‡·ÂÁÔÂ˜ËÎ‡ Ó·’π‰Ì‡Ì-
Ìfl Ì‡ÒÂÎÂÌÌfl Û Ï¥ˆÌËÈ ÂÚÌÓÒ. í¥ ÛÍ‡ªÌÒ¸Í¥ ‰ÂÊ‡‚Ë,
flÍ¥ ‚ËÌËÍ‡ÎË Ì‡ ÍÓÓÚÍËÈ ˜‡Ò Û ¥ÁÌ¥ ÔÂ¥Ó‰Ë ¥ÒÚÓ¥ª
ìÍ‡ªÌË, ÎË¯Â ÔÓÒÎÛÊËÎË ¥ÒÚÓË˜ÌËÏ ‡∂ÛÏÂÌÚÓÏ Ì‡
ÍÓËÒÚ¸ ÚÓ„Ó, ˘Ó· Û Í¥Ìˆ¥ ïï ÒÚÓÎ¥ÚÚfl ÒÚ‚ÓËÚË ìÍ‡ª-
ÌÛ, ÔÓÚÂ ÁÓ‚Ò¥Ï ÌÂ Á‡·ÂÁÔÂ˜Û‚‡ÎË ÍÓÌÒÓÎ¥‰‡ˆ¥ª ÂÚÌÓ-
ÒÛ, ÓÒÍ¥Î¸ÍË ÔÓˆÂÒË ÂÚÌ¥˜ÌÓª ÍÓÌÒÓÎ¥‰‡ˆ¥ª π ÚË‚‡ÎË-
ÏË Û ̃ ‡Ò¥. íÓÏÛ, Ì‡È·¥Î¸¯Â, flÍ ̂ Â Ì‡ ÔÂ¯ËÈ ÔÓ„Îfl‰ ÌÂ
Ô‡‡‰ÓÍÒ‡Î¸ÌÓ, ÍÓÌÒÓÎ¥‰‡ˆ¥ª ÛÍ‡ªÌˆ¥‚ ÔÓÒÔËflÎ‡ ¥Ò-
ÌÛ˛˜‡ Û ÒÓ‚πˆ¸ÍËÈ ˜‡Ò ìëëê.

– ÔÓ-‰Û„Â, ÍÓÌÒÓÎ¥‰‡ˆ¥˛ ÛÍ‡ªÌÒ¸ÍÓ„Ó ÂÚÌÓÒÛ ÔÓÒ-
Ú¥ÈÌÓ Á‡ÚËÏÛ‚‡ÎÓ „ÂÓ„‡Ù¥˜ÌÂ ÒÛÒ¥‰ÒÚ‚Ó Á¥ ÒÚÂÔÓ‚Ó˛
ÁÓÌÓ˛. ÅÎËÁ¸Í¥ÒÚ¸ ÒÚÂÔÛ ÔÓÒÚ¥ÈÌÓ ÒÚËÏÛ‚‡Î‡ ÒÚÛÍÚÛ-
ËÁ‡ˆ¥˛ ÂÚÌÓÒÛ, ÓÒÍ¥Î¸ÍË ‚ËÏ‡„‡Î‡ ‚ËÚ‡Ú Ï‡ÚÂ¥‡Î¸-
ÌËı Ú‡ Î˛‰Ò¸ÍËı ÂÒÛÒ¥‚ Ì‡ ÛÒÛÌÂÌÌfl Á‡„ÓÁË Ì‡Ô‡‰Û
ÍÓ˜Ó‚Ëı Ó‰. Ç ÓÒÚ‡ÌÌ¥È ̃ ÂÚ‚ÂÚ¥ ïVßßß ÒÚ. ÍÓÌÒÓÎ¥‰‡ˆ¥È-

РОМАН
ЛОЗИНСЬКИЙ

ХТО ТАКІ
ГАЛИЧАНИ,

І ЧОМУ ВОНИ
СТАЮТЬ

СЕПАРАТИСТАМИ

спiлкування приматiв. Це сумiш слабодиферецiйованих

i, здебiльшого, слабоусвiдомлюваних звукiв рiзного по-

ходження з активною жестикуляцiєю. Проблема спiлку-

вання шляхом цього варiанту мовлення полягає у тому,

що його рiзновиди локалiзуються у певних соцiальних i

асоцiальних, професiйних i бездiяльних i т.п., групах, суб-

групах i контргрупах населення, а також у певних трудо-

вих i не дуже ре¶iонах Попiдкраїни. Профанати визнача-

ють цi мови, як «суржики i дiалекти». Досить часто трап-

ляється, що користувач суржику з труднощами, а багато

у чому i зовсiм не розумiє користувача дiалекту. Надто

рiзноплановi символiзацiя, фразеологiзми, неологiзми...

Лiтературною мовою розмовляє настiльки мала i рiз-

ношерста група українцiв, що, як це прийнято у свiтовiй

практицi, ми можемо прирiвняти їх до нуля (0%) i не бу-

демо бiльше придiляти їм уваги. Окрiм цього, при зна-

йомствi з таким дочасцем ви швидше за все зможете по-

розумiтись. Але будь пильний при спiлкуваннi з носiями

новомов, для прикладу, зi «собаконаслiдувальною» (на-

зва цiлком умовна, будь-якi збiги випадковi – Прим. ав-

тора). Досить звичайними у Позачасi, є випадки коли при

неправильному розумiннi сказаного одним з спiвбесiд-

никiв у вiдповiдь, як аргумент, ти можеш отримати рiз-

ного степеня фiзичнi пошкодження, а це тiльки засiб «пiд-

тримки розмови» (у рамках стилю).

Як полюбляють собачити там, у рiзних публiчних мiс-

цях «переконливо рекомендую» не встрявати в довгi роз-

мови i роз’яснення. Куди краще обмежитись стверджу-

вальними похитуваннями головою i виявом приязнi мiмi-

кою та жестами. Такий тип спiлкування, безсумнiвно, куди

зрозумiлiший, ближчий i «любий серцю» пристосуванцiв.

Окрiм цього, як правило, такої поведiнки достатньо, щоб

стати поважаною, щодо позамовця, особою. Прийнятнi

мичання, блеяння, та скиглiння на зразок: «мг-мг», «угу-

угу», «иги-иги», «хi-хi-хi-хi», «ага-ага», i т.п. Широкопо-

пулярна частка «бля» або її замiнник «мня», або «ну»,

натякає на вiльне володiння iнформацiєю та процесом

спiлкування мовцем. Як i у всьому, у Тiпачасi «бля» –

«мня» – «ну» має зворотне значення. Чим бiльше важи-

вається частка, тим гiрше або невпевненiше почуває себе

мовець. Будь обережним!

Скажу тобi щиро, правда – то зовсiм не правда у Хиб-

ночасi. Як ти вже, напевно, почав догадуватись, бажання

розумiти i бути зрозумiлими не надто бентежать пересiч-

ного мешканця Позачасу. Вiн надто переобтяжений дрiб’-

язковими проблемами, щоб наблизитись до проблем сер-
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Ì¥ ÔÓˆÂÒË ‚ ìÍ‡ªÌ¥ ‚Á‡„‡Î¥ ·ÛÎË ÔÓÛ¯ÂÌ¥ Ú‡ ‰ÂÙÓ-
ÏÓ‚‡Ì¥ ÌÂÓ·ı¥‰Ì¥ÒÚ˛ ¯ËÓÍÓÏ‡Ò¯Ú‡·ÌÓª ÍÓÎÓÌ¥Á‡ˆ¥ª
ÔË˜ÓÌÓÏÓÒ¸ÍËı Ú‡ ÔË‡ÁÓ‚Ò¸ÍËı ÒÚÂÔ¥‚. Ä‰ÊÂ Ì‡
ÍÓÎÓÌ¥ÁÓ‚‡ÌËı ÁÂÏÎflı ÂÚÌÓ„ÂÌÂÚË˜Ì¥ ÔÓˆÂÒË Ï‡˛Ú¸
ÔËÌˆËÔÓ‚¥ ÓÒÓ·ÎË‚ÓÒÚ¥, È ÁÓÍÂÏ‡, ÁÌ‡˜ÌÓ˛ Ï¥Ó˛
‚ËÁÌ‡˜‡˛Ú¸Òfl ÂÍÓÌÓÏ¥˜ÌËÏË Ú‡ ÔÓÎ¥ÚË˜ÌËÏË ˜ËÌÌË-
Í‡ÏË. ìÌ¥Í‡Î¸Ì¥ÒÚ¸ ìÍ‡ªÌË È ÔÓÎfl„‡π ‚Î‡ÒÌÂ Û ÚÓÏÛ,
˘Ó Ì‡ ªª ÚÂËÚÓ¥ª Â‡Î¥ÁÓ‚Û‚‡ÎËÒfl ‚Ó‰ÌÓ˜‡Ò ‰‚¥ ÒıÂ-
ÏË ÂÚÌ¥˜ÌÓ„Ó ÓÁ‚ËÚÍÛ: Ú‡‰Ëˆ¥ÈÌ‡ Ú‡ ÍÓÎÓÌ¥Á‡ˆ¥ÈÌ‡.

ç‡È‚‡ÊÎË‚¥¯ËÏË ËÒ‡ÏË, ˘Ó ‚Í‡ÁÛ˛Ú¸ Ì‡ ‚¥‰ÒÛÚ-
Ì¥ÒÚ¸ ÍÓÌÒÓÎ¥‰‡ˆ¥ª ‚ ÛÍ‡ªÌˆ¥‚, π:

1. Ç¥‰ÒÛÚÌ¥ÒÚ¸ Ì‡ ‰‡ÌËÈ ˜‡Ò Û ÌËı ˜¥ÚÍÓ„Ó ÂÚÌÓÍÓÌ-
ÒÓÎ¥‰Û˛˜Ó„Ó ÚÂËÚÓ¥‡Î¸ÌÓ„Ó fl‰‡, ÚÓ·ÚÓ ÚÂËÚÓ¥ª, flÍ‡
·Ë Ó·’π‰ÌÛ‚‡Î‡ Ì‡‚ÍÓÎÓ ÒÂ·Â ¥Ì¯¥ Â∂¥ÓÌË ìÍ‡ªÌË.
èÂ‚ÌËÈ ̃ ‡Ò ̂ ˛ ÓÎ¸ ‚ËÍÓÌÛ‚‡Î‡ ç‡‰‰Ì¥ÔflÌ˘ËÌ‡ (äË-
ª‚Ò¸Í‡, óÂÍ‡Ò¸Í‡, èÓÎÚ‡‚Ò¸Í‡ Ó·Î‡ÒÚ¥ Ú‡ ˜‡ÒÚËÌË ÒÛ-
Ï¥ÊÌËı ¥Á ÌËÏË). èÓÚÂ, ÂÚÌÓÍÓÌÒÓÎ¥‰Û˛˜‡ ÓÎ¸ ç‡‰-
‰Ì¥ÔflÌ˘ËÌË ·ÛÎ‡ ¥ÁÍÓ ÓÒÎ‡·ÎÂÌ‡ ‚ ïï ÒÚÓÎ¥ÚÚ¥ ‰‚Ó-
Ï‡ Ù‡ÍÚÓ‡ÏË. èÂ¯ËÈ – ˆÂ ¯‚Ë‰Í‡ ¥Ì‰ÛÒÚ¥‡Î¥Á‡ˆ¥fl
ÑÓÌ·‡ÒÛ Ú‡ èË‰Ì¥ÔÓ‚’fl (ÑÌ¥ÔÓÔÂÚÓ‚Ò¸Í‡, á‡ÔÓ¥Á¸-
Í‡, ˜‡ÒÚÍÓ‚Ó ä¥Ó‚Ó„‡‰Ò¸Í‡ Ó·Î‡ÒÚ¥) äÓÌÒÓÎ¥‰Û‚‡ÚË
Ê ÂÚÌÓÒ, ÏÓÊÂ ÎË¯Â ÂÍÓÌÓÏ¥˜ÌÓ ÔÂÂ‰Ó‚ËÈ Â∂¥ÓÌ.
ÑÛ„ËÈ Ù‡ÍÚÓ – ˆÂ „ÓÎÓ‰ÓÏÓ 33-„Ó ÓÍÛ.

2. Ç¥‰ÒÛÚÌ¥ÒÚ¸ ˜¥ÚÍÓ ‚Ë‡ÊÂÌÓª ÛÍ‡ªÌÒ¸ÍÓª ÂÚÌ¥˜ÌÓª
ÒÚÓÎËˆ¥. ëÛ˜‡ÒÌ‡ ÒÚÓÎËˆfl ìÍ‡ªÌË, äËª‚ ÔÓÔË ÈÓ„Ó
ÒÎ‡‚ÌÂ ¥ÒÚÓË˜ÌÂ ÏËÌÛÎÂ Ú‡ Ì‡‰Á‚Ë˜‡ÈÌÓ ‚Ë„¥‰ÌÂ ̂ ÂÌÚ-
‡Î¸ÌÂ ÔÓÎÓÊÂÌÌfl ‚ ÏÂÊ‡ı ÛÍ‡ªÌÒ¸ÍÓª ÂÚÌ¥˜ÌÓª ÚÂË-
ÚÓ¥ª, Û ÔÓˆÂÒ¥ ÍÓÌÒÓÎ¥‰‡ˆ¥ª ÛÍ‡ªÌÒ¸ÍÓ„Ó ÂÚÌÓÒÛ ‚¥‰¥„‡‚
ÌÂ Ì‡‰ÚÓ ‚Ë‰‡ÚÌÛ ÓÎ¸. Ä‰ÊÂ Ô¥ÒÎfl ÁÛÈÌÛ‚‡ÌÌfl äËπ‚‡
ÏÓÌ„ÓÎÓ-Ú‡Ú‡‡ÏË, ˆÂ Ï¥ÒÚÓ ‰ÂÍ¥Î¸Í‡ ÒÚÓÎ¥Ú¸ ÁÌ‡˜ÌÓ
ÔÓÒÚÛÔ‡ÎÓÒfl flÍ ÂÍÓÌÓÏ¥˜ÌËÈ, ÍÛÎ¸ÚÛÌËÈ Ú‡ ÔÓÎ¥ÚË˜ÌËÈ
ˆÂÌÚ ·‡„‡Ú¸ÓÏ ¥Ì¯ËÏ ÛÍ‡ªÌÒ¸ÍËÏ Ï¥ÒÚ‡Ï. ÇÊÂ Û ïßï
– Ì‡ ÔÓ˜‡ÚÍÛ ïï ÒÚ. äËª‚ ÒÂÂ‰ ÛÍ‡ªÌÒ¸ÍËı Ï¥ÒÚ êÓÒ¥È-
Ò¸ÍÓª ¥ÏÔÂ¥ª ÂÍÓÌÓÏ¥˜ÌÓ ÔÓÏ¥ÚÌÓ ‚¥‰ÒÚ‡‚‡‚ ‚¥‰ é‰ÂÒË,
ï‡ÍÓ‚‡ Ú‡ ä‡ÚÂËÌÓÒÎ‡‚‡. ÑÓ ÔÓ˜‡ÚÍÛ 20-ÓÍ¥‚ ïï
ÒÚÓÎ¥ÚÚfl Û ÈÓ„Ó Ì‡ÒÂÎÂÌÌ¥ ‚Á‡„‡Î¥ ÔÂÂ‚‡Ê‡ÎË ÌÂ ÛÍ‡ªÌ-
ˆ¥, È ˆÂ Ï¥ÒÚÓ Û ÔÓˆÂÒ¥ ÍÓÌÒÓÎ¥‰‡ˆ¥ª ÛÍ‡ªÌˆ¥‚ ÌÂ¥‰ÍÓ
‚¥‰¥„‡‚‡ÎÓ ‰ÂÒÚÛÍÚË‚ÌÛ ÓÎ¸. â Á‡‡Á, ÌÂÁ‚‡Ê‡˛˜Ë
Ì‡ Ï‡ÒÓ‚ËÈ ÔËÚ¥Í ÛÍ‡ªÌÒ¸ÍÓ„Ó Ì‡ÒÂÎÂÌÌfl ‰Ó äËπ‚‡,
Ô¥ÒÎfl ÚÓ„Ó, flÍ Ò˛‰Ë ·ÛÎÓ ÔÂÂÌÂÒÂÌÓ ÒÚÓÎËˆ˛ ìëëê ¥Á
ï‡ÍÓ‚‡, ·¥Î¸¯‡ ˜‡ÒÚËÌ‡ ÈÓ„Ó Ì‡ÒÂÎÂÌÌfl π ÓÒ¥ÈÒ¸ÍÓ-
ÏÓ‚ÌÓ˛, ‡ Ò‡ÏÂ Ï¥ÒÚÓ ·‡„‡ÚÓ Û ˜ÓÏÛ ÍÓÒÏÓÔÓÎ¥ÚË˜ÌÂ.

3. Ç¥‰ÒÛÚÌ¥ÒÚ¸ ÒÚ‡ÎËı ‚ÌÛÚ¥ÂÚÌ¥˜ÌËı Á‚’flÁÍ¥‚ Ï¥Ê
Ì‡ÒÂÎÂÌÌflÏ ¥ÁÌËı Â∂¥ÓÌ¥‚ ‰ÂÊ‡‚Ë. îÓÏÛ‚‡ÌÌ˛ ̂ Ëı
Á‚’flÁÍ¥‚ ÔÂÂ¯ÍÓ‰Ê‡˛Ú¸ ‚¥‰Ï¥ÌÌÓÒÚ¥ Û ¥‚Ì¥ ÂÍÓÌÓÏ¥˜-
ÌÓ„Ó ÓÁ‚ËÚÍÛ, Û ÏÓ‚¥ (ÛÍ‡ªÌÒ¸Í‡ Ú‡ ÓÒ¥ÈÒ¸Í‡), ÂÎ¥-

йозних. Таке воно справжнє обличчя суєти вiчної тим-

часовости. Проте, Масоби Безособової Дезiнформа-

цiї..., перепрошую, Засоби Особливої Деформацiї фун-

кцiонують справно i безвiдмовно. Послiдовнiсть викладу

фактiв у Позачасi не має жодного сенсу, через це там роз-

мiшують подiї факти i коментарi у довiльних пропорцiях i

наливають у голови громадян великими дозами, аби не

встигли отверезiти. А якщо хто i перелякався з передо-

зування несвiжими спагетi, то йому подадуть свiженьку

порцiю свiжозаквашеного iнформацiйного розсолу. Пiс-

ля 10-15 хвилин прослуховування або перегляду такого

Розсусолу (можливо назва мiсцевих новин, не пригадую

точно), очi глядачiв набувають звичного помутнiлого за-

барвлення, посоловiлого вигляду, вуха, як прийнято го-

ворити там, «скручуються у трубочки» або «пухнуть», а у

декого обвисають. Бажання йти на роботу несподiвано i

надiйно вiдпадає, рука тягнеться до пляшки з Салогоном

розлитого самою Артемiдою. Життя набирає звичних

позащасливих обрисiв. Повертається нав’язливо пiднудю-

юче бажання млiти у помiжчасi, спати у часi, непрокида-

ючись швидко померти за Позачасся!

Так воно i триває там: нахлепчуться Розсусолу, похме-

ляться Салогоном, тверезiють з Салогоном – захмелiють

з Розсусолом, бухнуть Розсусолу – окосiють з Салого-

ном, цiдять Салогон – квасять Розсусол, нахляються Роз-

сусолу – дусять Салогон, Розсусол – Салогон, Салогон

– Розсусол. На цьому i тримається стабiльнiсть Позачас-

ся. І нiякої вiйни.

От здебiльшого i все. Залишилось сказати кiлька слiв

про тамтешнiх видатних дiячiв i видних постатей суспiль-

но-полiтичного життя. Про деякi колоритнi закутки, мож-

ливо, якiсь мистецькi штуки.

Найбiльше не хочеться розповiдати про тамтешнiх

полiтиканiв вiд грошей та економiстiв вiд полiтики. Вони

такi ж крутiї, холуї-пройдисвiти, злодiї i брехуни, як трап-

ляється i у iнших країнах. Але якости цi притаманнi їм ор-

ганiчно, а не ситуативно, демонструють вони їх iз бажан-

ням, вип’ячуючи iмена i рильця. Просто якийсь ексгiбiцi-

онiзм. Вiд їх гонитв за капiталами такою експресiєю пре,

що важко не збагнути, що це пхне ними не з голови, а

десь знижче.

Всi їх промови, як це тепер там називають, дуже

«евро», себто спрямованi на навiювання враження тим-

часовости твого перебування у просторах Вiчної Тимча-

совости або Перманентного Часостояння. Цi пустослов-

ства нiщо iнше, як безконечне i монотонне повторюван-

МАКСИМ
ПРОЦЬКІВ
В УТРОБІ ЧАСУ
АБО
ЧУДОВИЙ ПАРК
«ПОЗАЧАССЯ»
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„¥ª, ÍÛÎ¸ÚÛÌËı Ó¥πÌÚ‡ˆ¥flı (êÓÒ¥fl ¥ Ö‚ÓÔ‡). éÒÍ¥Î¸ÍË
ÌÂÏ‡π ‚ÌÛÚ¥¯Ì¥ı ÂÚÌ¥˜ÌËı Á‚’flÁÍ¥‚, ÒÎ‡·Ó˛ π ̂ ¥Î¥ÒÌ¥ÒÚ¸
ÂÚÌÓÒÛ. èË˜ÓÏÛ, Ì‡‚¥Ú¸ ¥ÒÌÛ˛˜ËÈ ÒÚÛÔ¥Ì¸ ˆ¥Î¥ÒÌÓÒÚË
‰ÓÒfl„ÌÛÚËÈ Á‰Â·¥Î¸¯Ó„Ó ̄ ÎflıÓÏ ÍÓÌÒÚÛ˛‚‡ÌÌfl ¥ÒÚÓ-
Ë˜ÌËı Ï¥Ú¥‚, ‡ ÓÚÊÂ – ¯‚Ë‰ÍÓ ÏÓÊÂ ·ÛÚË ÁÛÈÌÓ‚‡-
ÌËÈ.

4. êÓÒ¥ÈÒ¸ÍÓÏÓ‚Ì¥ÒÚ¸ ÁÌ‡˜ÌÓª ˜‡ÒÚËÌË ÛÍ‡ªÌˆ¥‚.
èË˜ÓÏÛ ÓÒ¥ÈÒ¸ÍÓÏÓ‚ÌËÏË π Á ÂÍÓÌÓÏ¥˜ÌÓª ÚÓ˜ÍË ÁÓÛ
Ì‡ÈÓÁ‚ËÌÛÚ¥¯¥ Â∂¥ÓÌË ìÍ‡ªÌË.

5. ç‡fl‚Ì¥ÒÚ¸ ‚ ìÍ‡ªÌ¥ ˜ËÒÂÎ¸ÌÓª ÓÒ¥ÈÒ¸ÍÓª ÏÂÌ-
¯ËÌË, flÍ‡ π ÂÍÓÌÓÏ¥˜ÌÓ ‰ÛÊÂ ÔÓÚÛÊÌÓ˛, ¥ ÔÓÊË‚‡π
Á‰Â·¥Î¸¯Ó„Ó Û ‚ÂÎËÍËı Ï¥ÒÚ‡ı.

6. ç‡fl‚Ì¥ÒÚ¸ ‰ÂÍ¥Î¸ÍÓı ÒÛ·ÂÚÌ¥˜ÌËı „ÛÔ (ÒÛ·ÂÚÌÓ-
Ò¥‚), flÍ¥ ÔÂÂ·Û‚‡˛Ú¸ Ì‡ ¥ÁÌ¥È ÒÚ‡‰¥ª ÍÓÌÒÓÎ¥‰‡ˆ¥ª Û
π‰ËÌËÈ ÛÍ‡ªÌÒ¸ÍËÈ ÂÚÌÓÒ, ¥ Ï‡˛Ú¸ ÔÓÏ¥ÚÌ¥ ÍÛÎ¸ÚÛÌ¥
‚¥‰Ï¥ÌÌÓÒÚ¥, ÁÛÏÓ‚ÎÂÌ¥ ÔÂÂ·Û‚‡ÌÌflÏ ‚ ÏËÌÛÎÓÏÛ Û
ÒÍÎ‡‰¥ ¥ÁÌËı ‰ÂÊ‡‚.

ïíé íÄäß ÉÄãàóÄçà?
É‡ÎË˜‡ÌË ¥ π ‚Î‡ÒÌÂ ÒÛ·ÂÚÌÓÒÓÏ, ÚÓ·ÚÓ ˜‡ÒÚËÌÓ˛

ÛÍ‡ªÌÒ¸ÍÓ„Ó ÂÚÌÓÒÛ, flÍ‡ ÚË‚‡ÎËÈ ˜‡Ò ÓÁ‚Ë‚‡Î‡Òfl
ÓÍÂÏÓ ‚¥‰ ÓÒÌÓ‚ÌÓª ˜‡ÒÚËÌË ÂÚÌÓÒÛ ¥ Û ÂÁÛÎ¸Ú‡Ú¥ ‰¥ª
¥ÁÌËı Ù‡ÍÚÓ¥‚ Ì‡·ÛÎ‡ ÔÓÏ¥ÚÌËı ‚¥‰Ï¥ÌÌÓÒÚÂÈ ‚¥‰ Ì‡ÒÂ-

ÎÂÌÌfl ¥Ì¯Ëı Â∂¥ÓÌ¥‚. ñ¥ ‚¥‰Ï¥ÌÌÓÒÚË ÁÛÏÓ‚Î˛˛Ú¸ ‰Â˘Ó
¥Ì¯Û ÔÒËıÓÎÓ„¥˛ Ú‡ ÔÓ‚Â‰¥ÌÍÛ „‡ÎËˆ¸ÍÓ„Ó ÒÛ·ÂÚÌÓÒÛ.

ì ˜ÓÏÛ „‡ÎË˜‡ÌË ‚¥‰¥ÁÌfl˛Ú¸Òfl ‚¥‰ ÛÍ‡ªÌˆ¥‚ ¥Ì¯Ëı
Â∂¥ÓÌ¥‚.

1. ÇË‡ÁÌ‡ ÍÓÌÙÂÒ¥ÈÌ‡ ÓÍÂÏ¥¯Ì¥ÒÚ¸. ç‡ ‚¥‰Ï¥ÌÛ ‚¥‰
‡·ÒÓÎ˛ÚÌÓª ·¥Î¸¯ÓÒÚË Ì‡ÒÂÎÂÌÌfl ìÍ‡ªÌË, „‡ÎË˜‡ÌË π
„ÂÍÓ-Í‡ÚÓÎËÍ‡ÏË. êÂÎ¥„¥ÈÌ‡ ÓÍÂÏ¥¯Ì¥ÒÚ¸, ˆÂ ‰ÛÊÂ
‚‡ÊÎË‚ËÈ ÔÓÍ‡ÁÌËÍ ÓÍÂÏ¥¯ÌÓÒÚË. ì ¥ÒÚÓ¥ª ¥ÒÌÛ˛Ú¸
‚ËÔ‡‰ÍË, ÍÓÎË ÎË¯Â Ì‡ Ô¥‰ÒÚ‡‚¥ ˆ¥πª ‚¥‰Ï¥ÌÌÓÒÚË ÙÓ-
ÏÛ‚‡ÎËÒfl ÓÍÂÏ¥ ÂÚÌÓÒË.

2. çÂ ‰Ó Í¥Ìˆfl ÁÌ¥‚ÂÎ¸Ó‚‡Ì¥ ÒÓ‚πˆ¸ÍËÏ ˜‡ÒÓÏ ÏÓ‚Ì¥
ÓÒÓ·ÎË‚ÓÒÚ¥, flÍ¥ ÁÛÏÓ‚ÎÂÌ¥ ̃ ‡ÒÚÍÓ‚Ó ‚ÌÛÚ¥¯Ì¥ÏË ÓÒÓ·-
ÎË‚ÓÒÚflÏË ÓÁ‚ËÚÍÛ „‡ÎËˆ¸ÍËı ‰¥‡ÎÂÍÚ¥‚, ‡ ̃ ‡ÒÚÍÓ‚Ó –
ÒÚÓÓÌÌ¥ÏË È, ÓÒÓ·ÎË‚Ó, ÔÓÎ¸Ò¸ÍËÏË ÏÓ‚ÌËÏË ‚ÔÎË-
‚‡ÏË.

3. äÛÎ¸ÚÛÌ¥ ÓÒÓ·ÎË‚ÓÒÚ¥, flÍ¥ ‚ ÔÂ¯Û ̃ Â„Û ÔÓÎfl„‡-
˛Ú¸ Û ˜¥ÚÍ¥È ÔÓÂ‚ÓÔÂÈÒ¸Í¥È Ó¥πÌÚ‡ˆ¥ª „‡ÎË˜‡Ì, flÍ‡
ÒÙÓÏÛ‚‡Î‡Òfl ÚÓÏÛ, ̆ Ó Â∂¥ÓÌ ÒÚÓÎ¥ÚÚflÏË ÔÂÂ·Û‚‡‚ Û
ÒÙÂ¥ ‚ÔÎË‚Û Â‚ÓÔÂÈÒ¸ÍÓ„Ó ÍÛÎ¸ÚÛÌÓ„Ó ÔÓÒÚÓÛ (Û
ÒÍÎ‡‰¥ èÓÎ¸˘¥, Ä‚ÒÚ¥ª, Ä‚ÒÚÓ-ì„Ó˘ËÌË).

4. åÂÌÚ‡Î¸Ì¥ ‚¥‰Ï¥ÌÌÓÒÚ¥, ÁÛÏÓ‚ÎÂÌ¥ ÓÒÓ·ÎË‚ÓÒÚflÏË
¥ÒÚÓË˜ÌÓ„Ó ÓÁ‚ËÚÍÛ, Ï¥ÊÂÚÌ¥˜ÌËÏË ÍÓÌÚ‡ÍÚ‡ÏË Ú‡
ÔËÓ‰ÌËÏË ÓÒÓ·ÎË‚ÓÒÚflÏË ÚÂËÚÓ¥ª É‡ÎË˜ËÌË.

РОМАН
ЛОЗИНСЬКИЙ

ХТО ТАКІ
ГАЛИЧАНИ,

І ЧОМУ ВОНИ
СТАЮТЬ

СЕПАРАТИСТАМИ

ня безсенсовних сентансичних конструкцiй, вiд яких бiль-

ша частина населення впадає в глибокий транс. Бо хто у

Позачасi не знає, що значить тимчасовiсть? Цей знаний

прийом дозволяє керманичам плиночасу здiйснювати

будь-якi дiї. Наприклад, реформи, якi нiчого не рефор-

мують i нiколи не закiнчуються. Тим, що найманi вбивцi

усувають конкурентiв i «невигiдних» осiб у бiлий день,

нiкого там не здивуєш. Жодних заперечень чи запитань

з боку публiки. Публiка вражена i зачаровано слiдкує за

розвитком подiй. Не вистачає тiльки масових манiфеста-

цiй пiд лозунгом «Шоу повинно тривати!», з дружнiми

скандуваннями «Браво!» для головних героїв мега-соцi-

альної траго-комедiї.

Такий стан сомнамбулiзму дозволяє, до прикладу,

солдатам i офiцерам роками служити у армiї на яку їм

начхати i яка нi на що не спроможна. Та й iснує цей «щит

Батькiвщини», по-моєму, тiльки з двох причин: як гiган-

тський державний атрибут, але що незмiрно важливiше,

як величезний безладний склад, де чекає свого недале-

коглядного покупця трiшки застарiла зброя. Платники

податкiв утримують це «мишине вiйсько» iз задоволен-

ням. За опитуваннями тамтешнього населення, армiя зай-

має перше мiсце за рiвнем їх довiри до соцiальних iнсти-

тутiв. Чому? Я так i не зрозумiв, але припускаю, весь сек-

рет у самому довiр’ї. Яка довiра – такi й об’єкти довiри.

У загальному, всю цю їхню асоцiальну систему, я поi-

менував ГРЗ (гостре респiраторне захворювання). Нiхто

не може пояснити докладно, що це за хвороба, але її сим-

птомами є те, що всiм i на все i на всiх начхати, причому в

процесi iмiтацiї бурхливої дiяльности. Урядовцям начха-

ти на громадян, бо у Позачасi всi вони при своєму мiсцi

назавжди. Громадянам начхати на громаду, бо що їй ста-

неться, вони ж так чи iнакше живуть разом, «нiкому непот-

рiбнi», «як завжди». Бiзнесменам начхати на економiку,

бо всi крали, крадуть i будуть красти. Суддям i прокуро-

рам начхати на право, бо його i так в потрiбний момент

можна змiнити у «потрiбному напрямку». Громадському

транспорту – на розпорядок руху, бо куди вони подiнуться

тi пасажири, у космос ж не полетять! Виробникам на нау-

ковцiв, продавцям на покупцiв, покупцям на товар, свя-

щеникам на релiгiю, коханцям на любов. Життя коротке,

та куди поспiшати, хтозна де його кiнець? У Безладi-без-

часу – все можна знайти i нiщо нiкуди не може подiтися,

тому й перейматися чимось – справа пуста i нерозумна.

Там прийнято пiдсумовувати: «Нехай собi йде, як iде...»

У вiдповiдностi до традицiй «Розсусолу», – «...а за-
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üÍÛ ÓÎ¸ ‚¥‰¥„‡˛Ú¸ ÒÛ·ÂÚÌÓÒË Û ÔÓˆÂÒ¥ ÙÛÌÍˆ¥Ó-
ÌÛ‚‡ÌÌfl ÂÚÌÓÒÛ? ó¥ÚÍÓª ‚¥‰ÔÓ‚¥‰¥ Ì‡ ˆÂ Á‡ÔËÚ‡ÌÌfl ÌÂ-
Ï‡π. üÍ˘Ó ÂÚÌÓÒ ÒËÎ¸ÌËÈ, ÍÓÌÒÓÎ¥‰Ó‚‡ÌËÈ, ÚÓ ÒÛ·ÂÚ-
ÌÓÒË Û ÈÓ„Ó ÒÚÛÍÚÛ¥ ‚Î‡ÒÌÂ ¥ Á‡·ÂÁÔÂ˜Û˛Ú¸ ÈÓ„Ó ÒËÎÛ,
Ú‡ ÔÓ‰‡Î¸¯ËÈ ÓÁ‚ËÚÓÍ ¯ÎflıÓÏ ‚Á‡πÏÓ‰ÓÔÓ‚Ì˛‚‡-
ÌÓÒÚË, ¯ÎflıÓÏ Ó·Ï¥ÌÛ ¥ÒÚÓË˜ÌËÏ ‰ÓÒ‚¥‰ÓÏ, ¯ÎflıÓÏ
‚Á‡πÏÌÓª ÍÓÌÍÛÂÌˆ¥ª. ëÛ·ÂÚÌÓÒË ÚÓ‰¥ Ú‡ÍÓÊ ÒËÎ¸Ì¥.
É‡ÎË˜‡ÌË π ‰ÛÊÂ flÒÍ‡‚Ó ‚Ë‡ÊÂÌËÏ, ¥ Ï‡·ÛÚ¸, ÔÓ-
ÚÂÌˆ¥ÈÌÓ Ì‡ÈÒËÎ¸Ì¥¯ËÏ ÒÛ·ÂÚÌÓÒÓÏ Û ÒÍÎ‡‰¥ ÒÎ‡·ÍÓ„Ó
ÛÍ‡ªÌÒ¸ÍÓ„Ó ÂÚÌÓÒÛ.

óéåì ÉÄãàóÄçà ∏ ëàãúçàå ëìÅÖíçéëéå?
É‡ÎË˜‡ÌË Ï‡˛Ú¸ flÒÍ‡‚Û ‚Î‡ÒÌÛ ¥ÒÚÓ¥˛ Ú‡ Ú‡‰Ë-

ˆ¥ª ‰ÂÊ‡‚ÌÓÒÚË. ë‚Ó„Ó ˜‡ÒÛ Ì‡ ÚÂËÚÓ¥ª É‡ÎË˜ËÌË
¥ÒÌÛ‚‡Î‡ ÏÓ„ÛÚÌfl É‡ÎËˆ¸ÍÓ-ÇÓÎËÌÒ¸Í‡ ‰ÂÊ‡‚‡, flÍ‡
ÔÂ‚ÌËÈ ̃ ‡Ò ·ÛÎ‡ Ó‰Ì¥π˛ Á ÔÓ‚¥‰ÌËı ‰ÂÊ‡‚ ñÂÌÚ‡Î¸-
ÌÓª Ú‡ ëı¥‰ÌÓª Ö‚ÓÔË. ÑÛÊÂ ·‡„‡ÚÓ „ÂÓª˜ÌËı ÔÓ‰¥È Û
¥ÒÚÓ¥ª Â∂¥ÓÌÛ ·ÛÎÓ Á‡ ÌÂÚË‚‡ÎËÈ ˜‡Ò ¥ÒÌÛ‚‡ÌÌfl ˘Â
Ó‰Ì¥πª ‰ÂÊ‡‚Ë ÒÚ‚ÓÂÌÓª „‡ÎË˜‡Ì‡ÏË, á‡ı¥‰ÌÓ-ÛÍ‡-
ªÌÒ¸ÍÓª ç‡Ó‰ÌÓª êÂÒÔÛ·Î¥ÍË.

ì ¥ÒÚÓ¥ª É‡ÎË˜ËÌË π ÛÒÂ ÌÂÓ·ı¥‰ÌÂ ‰Îfl ÍÓÌÒÚÛ˛-
‚‡ÌÌfl ‚Î‡ÒÌÓª ‰ÂÊ‡‚ÌËˆ¸ÍÓª ¥‰Âª: ‰ÓÒ‚¥‰ ‰ÂÊ‡‚ÓÚ-
‚ÓÂÌÌfl, ÔÓÚÛÊÌ¥ ÔÓÒÚ‡Ú¥, ‚‡Ê‡˛˜¥ ÔÓ‰¥ª ¥, Á‚Ë˜‡ÈÌÓ,

– ÒÚ¥ÈÍ¥ Ô‡Ú¥ÓÚË˜Ì¥ Ï¥ÚË. ñËÏ É‡ÎË˜ËÌ‡ ‚Ë‡ÁÌÓ ‚¥‰-
¥ÁÌflπÚ¸Òfl ‚¥‰ ·¥Î¸¯ÓÒÚË Â∂¥ÓÌ¥‚ ìÍ‡ªÌË. èË ÒÔÓ·¥
‚Ë·Û‰Û‚‡ÚË ¥‰Â˛ ÓÍÂÏÓª ‰ÂÊ‡‚Ë Ì‡ ÑÓÌ·‡Ò¥, ëÎÓ-
·ÓÊ‡Ì˘ËÌ¥, èÓ‰¥ÎÎ¥ ̃ Ë ÅÛÍÓ‚ËÌ¥ Ó·Ó‚’flÁÍÓ‚Ó ‚ËÌËÍÌÂ
ÔÓ·ÎÂÏ‡ ̄ ÚÛ˜ÌÓÒÚË, ÌÂÔËÓ‰ÌÓÒÚË, Ì‡‚¥Ú¸ Ù‡Î¸¯Ë-
‚ÓÒÚË ÔÓ‰¥·ÌÓª ¥‰Âª. ì ‚ËÔ‡‰ÍÛ Á É‡ÎË˜ËÌÓ˛ ̂ ¥πª ÔÓ·-
ÎÂÏË ÌÂ ·Û‰Â. å‡·ÛÚ¸, Ò‡ÏÂ ÚÓÏÛ Ì‡È·¥Î¸¯Â, ˘Ó ÏÓ-
ÊÛÚ¸ ÔÓÔ‡„Û‚‡ÚË Ï¥ÒˆÂ‚¥ ÂÎ¥ÚË Û Ì‡Á‚‡ÌËı Â∂¥ÓÌ‡ı –
ˆÂ ÔÓÏ¥ÍÓ‚‡ÌËÈ Â∂¥ÓÌ‡Î¥ÁÏ, ÚÓ‰¥ flÍ Û ‚ËÔ‡‰ÍÛ Á É‡-
ÎË˜ËÌÓ˛ Ó‰‡ÁÛ Ê Á‡È¯Î‡ ÏÓ‚‡ ÔÓ ÒÂÔ‡‡ÚËÁÏ.

É‡ÎË˜‡ÌË Ï‡˛Ú¸ Ò‚Ó˛ ¥ÒÚÓË˜ÌÛ ÒÚÓÎËˆ˛ ã¸‚¥‚,
flÍËÈ ÒÚÓÎ¥ÚÚflÏË ·Û‚ ̂ ÂÌÚÓÏ Â∂¥ÓÌÛ È flÍËÈ Ì‡ ‰‡ÌËÈ
˜‡Ò π Á‡ ÂÚÌ¥˜ÌËÏ ÒÍÎ‡‰ÓÏ Ì‡ 90% ÛÍ‡ªÌÒ¸ÍËÏ, ·¥Î¸-
¯¥ÒÚ¸ Ì‡ÒÂÎÂÌÌfl flÍÓ„Ó „Ó‚ÓËÚ¸ ÛÍ‡ªÌÒ¸ÍÓ˛. ã¸‚¥‚ π
Ì‡È·¥Î¸¯ËÏ Ï¥ÒÚÓÏ Í‡˛, ÔË˜ÓÏÛ ß‚‡ÌÓ-î‡ÌÍ¥‚Ò¸Í
Ú‡ íÂÌÓÔ¥Î¸, ‚¥‰ÔÓ‚¥‰ÌÓ ‰Û„Â ¥ ÚÂÚπ Á‡ ˜ËÒÂÎ¸Ì¥ÒÚ¸
Ì‡ÒÂÎÂÌÌfl Ï¥ÒÚ‡ É‡ÎË˜ËÌË ‚¥Ì ‚ËÔÂÂ‰ÊÛπ Û ÚË ‡ÁË.

ç‡ ‰‡ÌËÈ ̃ ‡Ò É‡ÎË˜ËÌ‡ π Ï‡ÈÊÂ ‡·ÒÓÎ˛ÚÌÓ ÏÓÌÓ-
ÂÚÌ¥˜ÌËÏ Â∂¥ÓÌÓÏ. èÓÏ¥ÚÌ¥ ÔÓ¯‡ÍË ÂÚÌ¥˜ÌÓ ¥Ì¯Ó„Ó
Ì‡ÒÂÎÂÌÌfl π ÎË¯Â Û Ì‡È·¥Î¸¯Ëı Ï¥ÒÚ‡ı, ÚÓ‰¥ flÍ Ò¥Î¸-
Ò¸Í‡ Ï¥ÒˆÂ‚¥ÒÚ¸ Ì‡ 99% ÛÍ‡ªÌÒ¸Í‡. ì ÚÓÈ ÊÂ ˜‡Ò Ì‡
ÒıÓ‰¥ Ú‡ Ô¥‚‰Ì¥, Û Ò¥Î¸Ò¸ÍÓÏÛ Ì‡ÒÂÎÂÌÌ¥ ÒÔÓÒÚÂ¥„‡˛Ú¸Òfl
ÔÓÏ¥ÚÌ¥ ‚Í‡ÔÎÂÌÌfl ÌÂÛÍ‡ªÌÒ¸ÍÓ„Ó Ì‡ÒÂÎÂÌÌfl (ÓÒ¥-

раз про подiї культури». Позачасся славне своїми чуде-

сами. Отже, три славетнi чуда Вiдчаю.

№1 Чудо Донецкоє. Його суть у тому, що люди риють

нори пiд землею. У день i в ночi, у три змiни. Шукають

свiтле майбутнє. Так вже рокiв iз сiмдесят. У цьому i по-

лягає чудо. Нiчого iншого. Можливо, ще терекони-пере-

вертнi привернуть твою увагу. Перевертнями їх зовуть з

двох причин: цi гори перевернутi з-пiд землi на землю,

навiюють жах на туристiв у днi коли повний мiсяць добре

освiтлює їх жахливi обриси.

№2 Чудо Гуцульське. Протилежне до чуда Донецко-

го. Гори не з-пiд землi перевернутi, а натуральнi. Гуцули

нiколи не шукають щастя пiд землею. Вони вмiють i люб-

лять вiдчувати його у горах. Туристичний похiд до гiр Кар-

патських, може принести тобi щасливi хвилини. З їх ви-

соти ти бачиш багато чого, що не пiдвладне погляду на

рiвнинi.

№3 Чудо Кримське. Надзвичайний пiвострiв, що оми-

вається теплим невеликим морем. Пiвострiв облямований

невисокими майже зруйнованими горами, вiд яких зали-

шились дивовижнi, збуджуючi увагу скелi. Край виногра-

ду i тепла. Тебе здивує непомiрна кiлькiсть пливучого ме-

талобрухту у бухтах. Цей мотлох – вiйськовi кораблi.

Вони майже не залишають мiсця для мирних лайнерiв та

бiлоснiжних яхт, якi там важко й побачити. Мiста там так

собi, нiчого особливого. Вiдчуватимеш ти їх, як великi

пусто-Ти. За мiстом є доiсторичного вигляду печери, у

котрих колись жили монахи, а до них, мабуть, первiснi

люди. Я думаю, чому монахи утiкали з мiст i жили у пече-

рах? Напевно, у печерах вони не вiдчували такої пусто-

Ти, як у мiстi.

Архiтектура Позачасу подекуди досить цiкава, та бiль-

шiсть з стародавнiх фортець, замкiв i палацiв у руїнах. В

основному все технологiчне i банальне. Зведене явно

нашвидкуруч у позастилi. Шановане мистецтво – здебiль-

шого народне. Дуже популярнi всiлякi перебивки, пере-

мальовки, переспiви, вишивки-вiдшивки, переробки i не-

доробки. Вiчне репродукування чогось цiлiсно-подiбно-

го – одне з улюблених занять приблудцiв. Будь-який цi-

лiсний образ, конструкцiя або вирiб заворожує їх, навi-

ює щось недосяжно прекрасне. Як правило, вони прикра-

шають свої помешкання такими фетишами, що є для них

посвiдченнями iншого-кращого потойбiчного життя. Жит-

тя у iншому свiтi, де реформи закiнчуються, плани реалi-

зовуються, а мрiї збуваються.

МАКСИМ
ПРОЦЬКІВ
В УТРОБІ ЧАСУ
АБО
ЧУДОВИЙ ПАРК
«ПОЗАЧАССЯ»
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flÌ, ·ÓÎ„‡, „ÂÍ¥‚, ÏÓÎ‰Ó‚‡Ì), ‡ Ï¥ÒÚ‡ Ì‡ÔÓÎÓ‚ËÌÛ
ÓÒ¥ÈÒ¸Í¥.

ÇË‡ÁÌ¥ Â∂¥ÓÌ‡Î¸Ì¥ ÓÒÓ·ÎË‚ÓÒÚ¥ Ì‡ÒÂÎÂÌÌfl É‡ÎË-
˜ËÌË, ÔÓ¥‚ÌflÌÓ Á ÏÂ¯Í‡ÌˆflÏË ¥Ì¯Ëı Â∂¥ÓÌ¥‚ ìÍ‡ª-
ÌË ÏÓÊÌ‡ ÔÓÒÎ¥‰ÍÛ‚‡ÚË ˘Â Á ˜‡Ò¥‚ äËª‚Ò¸ÍÓª êÛÒË. á
‰Û„Óª ÔÓÎÓ‚ËÌË ïVßß ÒÚ. (Á ˜‡ÒÛ ÔËÈÌflÚÚfl ÛÌ¥ª) È ‰Ó
ÒÂÂ‰ËÌË ïßï ÒÚ. ÓÁ‚ËÚÓÍ Ì‡ÒÂÎÂÌÌfl É‡ÎË˜ËÌË Û Ì‡-
ÔflÏÍÛ ÒÚ‚ÓÂÌÌfl ÓÍÂÏÓ„Ó ÂÚÌÓÒÛ ÛÁ‡„‡Î¥ ÔÓÒÚÂÊÛ-
‚‡‚Òfl ˆ¥ÎÍÓÏ ˜¥ÚÍÓ. åÂÌÚ‡Î¸Ì¥ ‚¥‰Ï¥ÌÌÓÒÚ¥ ‚¥‰ ÛÍ‡ªÌ-
ˆ¥‚ ¥Ì¯Ëı Â∂¥ÓÌ¥‚, ¥Ì¯‡ ÂÎ¥„¥fl – „ÂÍÓ-Í‡ÚÓÎËˆËÁÏ,
ÔÓÂ‚ÓÔÂÈÒ¸Í¥ ÍÛÎ¸ÚÛÌ¥ Ó¥πÌÚ‡ˆ¥ª, Ú‡Í ¥ ÌÂ Á„Î‡‰ÊÂ-
Ì¥ ÓÒÚ‡ÚÓ˜ÌÓ Û ÒÓ‚πˆ¸ÍËÈ ˜‡Ò ÏÓ‚Ì¥ ÓÒÓ·ÎË‚ÓÒÚ¥ ÔÎ˛Ò
Ú‡‰Ëˆ¥ª ‰ÂÊ‡‚ÌÓÒÚË – Û Ò‚¥Ú¥ ÏÓÊÌ‡ ÁÛÒÚ¥ÚË ÌÂÏ‡-
ÎÓ ‚ËÔ‡‰Í¥‚ ÍÓÎË ÌÓ‚¥ ÂÚÌ¥˜Ì¥ ÒÔ¥Î¸ÌÓÚË ÙÓÏÛ‚‡ÎËÒfl
Ì‡ ÁÌ‡˜ÌÓ ÒÎ‡·¯ÓÏÛ ÙÛÌ‰‡ÏÂÌÚ¥. ß flÍ˘Ó ÒÔÓ·Û‚‡ÚË
ÔÓ·Û‰Û‚‡ÚË ÍÓÌˆÂÔˆ¥˛ „‡ÎË˜‡Ì flÍ ÓÍÂÏÓ„Ó ÂÚÌÓÒÛ Û
‚¥‰ÔÓ‚¥‰ÌÓÒÚ¥ ¥Á ÒÛ˜‡ÒÌËÏ ÓÁ‚ËÚÍÓÏ ÂÚÌÓÎÓ„¥˜ÌÓª Ì‡-
ÛÍË, ˆfl ÍÓÌˆÂÔˆ¥fl, ÒÍÓ¥¯ ÛÒ¸Ó„Ó, ‚Ëfl‚ËÚ¸Òfl ‰ÓÒÍÓÌ‡-
Î¥¯Ó˛, ÒËÎ¸Ì¥¯Ó˛, ‡Ì¥Ê ÒÛ˜‡ÒÌ‡ ÓÙ¥ˆ¥ÈÌ‡ ÍÓÌˆÂÔˆ¥fl
ÛÍ‡ªÌÒ¸ÍÓª Ì‡ˆ¥ª.

á‡ÁÌ‡˜ÂÌ¥ ‚Ë˘Â ÔÂÂ‚‡„Ë „‡ÎË˜‡Ì Ó·ÎflÚ¸ ªı ‰ÛÊÂ
ÒËÎ¸ÌËÏ ÒÛ·ÂÚÌÓÒÓÏ, ÓÒÍ¥Î¸ÍË ‰‡˛Ú¸ ÏÓÊÎË‚¥ÒÚ¸ Á‡-
·ÂÁÔÂ˜ËÚË ‚ÌÛÚ¥¯Ì˛ ÒÛ·ÂÚÌ¥˜ÌÛ ÍÓÌÒÓÎ¥‰‡ˆ¥˛ Ì‡ÒÂ-

ÎÂÌÌfl Â∂¥ÓÌÛ, ÚÓ·ÚÓ ÁÓ·ËÚË ÚÂ, ˘Ó ÌÂ ‚‰‡πÚ¸Òfl ÁÓ-
·ËÚË ÓÒ¸ ÛÊÂ ‰ÂÒflÚ¸ ÓÍ¥‚ Û ÌÂÁ‡ÎÂÊÌ¥È ìÍ‡ªÌ¥.

íÓ‰¥, ÍÓÎË Û ÒÍÎ‡‰¥ ÒÎ‡·Ó„Ó ÂÚÌÓÒÛ ¥ÒÌÛπ ÒËÎ¸ÌËÈ
ÒÛ·ÂÚÌÓÒ, ÏÓÊÛÚ¸ ÒÔÓÒÚÂ¥„‡ÚËÒfl ‰‚¥ ÚÂÌ‰ÂÌˆ¥ª:

– ÒËÎ¸ÌËÈ ÒÛ·ÂÚÌÓÒ ÒÚ‡π fl‰ÓÏ ÍÓÌÒÓÎ¥‰‡ˆ¥ª ÂÚÌÓÒÛ;
– ÓÁ‚ËÚÓÍ ÒÛ·ÂÚÌÓÒÛ ÔflÏÛπ Û Ì‡ÔflÏÍÛ ÒÚ‚ÓÂÌ-

Ìfl ÓÍÂÏÓ„Ó ÂÚÌÓÒÛ, Û Ì‡ÔflÏÍÛ ÒÂÔ‡‡ÚËÁÏÛ.

óéåì ÉÄãàóÄçà çÖ åéÜìíú
äéçëéãßÑìÇÄíà ìäêÄ∫çñßÇ?
çÂÁ‚‡Ê‡˛˜Ë Ì‡ ÚÂ, ̆ Ó Û ÔÂ‚Ì¥ ÔÂ¥Ó‰Ë Ò‚Ó„Ó ÒÛÒÔ¥Î¸-

ÌÓ„Ó ÓÁ‚ËÚÍÛ É‡ÎË˜ËÌ‡ ‚¥‰¥„‡‚‡Î‡ ‰ÛÊÂ ‚‡ÊÎË‚Û ÓÎ¸
Û ¥ÒÚÓ¥ª ìÍ‡ªÌË, ‚ÓÌ‡ Ì¥ÍÓÎË ÌÂ ·ÛÎ‡ ¥ ÌÂ ·Û‰Â ìÍ‡-
ªÌÒ¸ÍËÏ è’πÏÓÌÚÓÏ, ¥Ì¯ËÏË ÒÎÓ‚‡ÏË Ì¥ÍÓÎË ÌÂ ·Û‰Â
ÚÂËÚÓ¥π˛, flÍ‡ ÍÓÌÒÓÎ¥‰Û‚‡ÚËÏÂ ÛÍ‡ªÌˆ¥‚. óÓÏÛ Ò‡ÏÂ?

1. ÇÓÌ‡ π ÂÍÓÌÓÏ¥˜ÌÓ ÒÎ‡·ÍÓ˛ ÔÓ¥‚ÌflÌÓ Á ·‡„‡Ú¸-
Ï‡ Â∂¥ÓÌ‡ÏË ÒÛ˜‡ÒÌÓª ìÍ‡ªÌË, È ÌÂ Ï‡π ÓÒÓ·ÎË‚Ëı
Ô¥‰ÒÚ‡‚ ‚‚‡Ê‡ÚË, ˘Ó ˆÂ ‚¥‰ÒÚ‡‚‡ÌÌfl ·Û‰Â ÔÓ‰ÓÎ‡ÌÓ
Ì‡È·ÎËÊ˜ËÏ ̃ ‡ÒÓÏ. á‡ ÒÛÍÛÔÌ¥ÒÚ˛ Ì‡È‚‡ÊÎË‚¥¯Ëı ÂÍÓ-
ÌÓÏ¥˜ÌËı ÔÓÍ‡ÁÌËÍ¥‚ ÂÍÓÌÓÏ¥˜ÌÓ Ì‡ÈÓÁ‚ËÌÛÚ¥¯‡ „‡-
ÎËˆ¸Í‡ Ó·Î‡ÒÚ¸ – ã¸‚¥‚Ò¸Í‡ Û Í‡˘ÓÏÛ ‚ËÔ‡‰ÍÛ Á‡ÏË-
Í‡π ÔÂ¯Û ‰ÂÒflÚÍÛ Â∂¥ÓÌ¥‚ ìÍ‡ªÌË. ß‚‡ÌÓ-î‡ÌÍ¥‚Ò¸Í‡
Ó·Î‡ÒÚ¸ ÔÂÂ·Û‚‡π Û ‰Û„ÓÏÛ ‰ÂÒflÚÍÛ, ‰ÂÒ¸ ·ÎËÊ˜Â ‰Ó

РОМАН
ЛОЗИНСЬКИЙ

ХТО ТАКІ
ГАЛИЧАНИ,

І ЧОМУ ВОНИ
СТАЮТЬ

СЕПАРАТИСТАМИ

київ
© Ñ.äÓ˜ËÌÒ¸ÍËÈ, 2001
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ÚÂÚ¸Ó„Ó, ‡ íÂÌÓÔ¥Î¸Ò¸Í‡ – ÛÁ‡„‡Î¥ ‚ıÓ‰ËÚ¸ Û Ú¥ÈÍÛ
Ì‡È‚¥‰ÒÚ‡Î¥¯Ëı Â∂¥ÓÌ¥‚ ìÍ‡ªÌË.

2. ñÂÌÚ É‡ÎË˜ËÌË ã¸‚¥‚ ÔÓÏ¥ÚÌÓ ‚¥‰ÒÚ‡π ¥ ÂÍÓÌÓ-
Ï¥˜ÌÓ È ÔÓÎ¥ÚË˜ÌÓ ‚¥‰ Ì‡È·¥Î¸¯Ëı Ï¥ÒÚ ìÍ‡ªÌË, ‡ Ò‡ÏÂ
‚¥‰ äËπ‚‡ Ú‡ ï‡ÍÓ‚‡, ÑÓÌÂˆ¸Í‡ Ú‡ é‰ÂÒË, ÑÌ¥ÔÓÔÂÚ-
Ó‚Ò¸Í‡ Ú‡ á‡ÔÓ¥ÊÊfl. á‡ ÂÍÓÌÓÏ¥˜ÌËÏË Ô‡‡ÏÂÚ‡ÏË
ã¸‚¥‚ ‚ËÔÂÂ‰Ê‡˛Ú¸ Ì‡‚¥Ú¸ Ú‡Í¥ Ï¥ÒÚ‡ flÍ ãÛ„‡ÌÒ¸Í,
åËÍÓÎ‡ª‚ ˜Ë å‡¥ÛÔÓÎ¸.

3. ÉÂÓ„‡Ù¥˜ÌÂ ÔÓÎÓÊÂÌÌfl É‡ÎË˜ËÌË ‚ ìÍ‡ªÌ¥ π
ÓÍ‡ªÌÌËÏ. É‡ÎË˜ËÌ‡ ÔÂÂ·Û‚‡π ‰‡ÎÂÍÓ ‚¥‰ „ÂÓ„‡Ù¥˜-
ÌÓ„Ó ˆÂÌÚÛ ìÍ‡ªÌË, ‚¥‰ ÔÓ‚¥‰ÌËı ÂÍÓÌÓÏ¥˜ÌËı ‡-
ÈÓÌ¥‚, ÌÂ Ï‡π ‚ËıÓ‰Û ‰Ó ÏÓfl.

4. ç‡ÒÂÎÂÌÌfl É‡ÎË˜ËÌË ÒÚ‡ÌÓ‚ËÚ¸ ÛÒ¸Ó„Ó 5 Ï¥Î¸ÈÓ-
Ì¥‚ ˜ÓÎÓ‚¥Í, ˘Ó ÒÍÎ‡‰‡π ÎË¯Â 10% Ì‡ÒÂÎÂÌÌfl ìÍ‡ª-
ÌË, ÚÓ·ÚÓ ÒÚ¥Î¸ÍË ÒÍ¥Î¸ÍË Ó‰Ì‡ ÑÓÌÂˆ¸Í‡ Ó·Î‡ÒÚ¸, ˘Ó
‚¥‰‚ÂÚÓ ÌÂ ‰ÓÒÚ‡ÚÌ¸Ó ‰Îfl ÚÓ„Ó, ̆ Ó· ‚ËÍÓÌÛ‚‡ÚË Ï¥Ò¥˛
ÍÓÌÒÓÎ¥‰‡ˆ¥ª.

5. É‡ÎË˜ËÌ‡ ÁÌ‡ıÓ‰ËÚ¸Òfl Û ÓÚÓ˜ÂÌÌfl ÂÍÓÌÓÏ¥˜ÌÓ
‚¥‰ÒÚ‡ÎËı Â∂¥ÓÌ¥‚ ìÍ‡ªÌË Ú‡ ÒÛÒ¥‰Ì¥ı Í‡ªÌ, ˘Ó Ó‰-
ÌÓÁÌ‡˜ÌÓ ÌÂ ÒÔËflπ ªª ÂÍÓÌÓÏ¥˜ÌÓÏÛ ÓÁ‚ËÚÍÛ. ì Á‚’flÁÍÛ
Á ÚËÏ ̂ ¥Í‡‚ËÏ π ¥ÒÚÓË˜ÌÂ ÔÓ¥‚ÌflÌÌfl É‡ÎË˜ËÌË ¥Á ‰¥È-
ÒÌËÏË è’πÏÓÌÚÓÏ, ‚ËÁÌ‡˜Ì‡ ÍÓÌÒÓÎ¥‰Û˛˜‡ ¥ÒÚÓË˜Ì‡
ÓÎ¸ flÍÓ„Ó ÌÂ ·ÛÎ‡ · ÏÓÊÎË‚Ó˛ ·ÂÁ Ô¥‰ÚËÏÍË ÏÓ-

„ÛÚÌ¥ı ÒÛÒ¥‰Ì¥ı ÔÓ‚¥Ìˆ¥È – ãÓÏ·‡‰¥ª ¥Á å¥Î‡ÌÓÏ –
Ì‡È·¥Î¸¯ËÏ ÂÍÓÌÓÏ¥˜ÌËÏ ˆÂÌÚÓÏ ßÚ‡Î¥ª, Ú‡ ã¥∂Û¥ª ¥Á
ÔÓÚÛÊÌËÏ ÔÓÚÓ‚ËÏ Ï¥ÒÚÓÏ ¢ÂÌÛπ˛, flÍ‡ Á‡·ÂÁÔÂ˜Û‚‡-
Î‡ ÂÍÓÌÓÏ¥˜Ì¥ Á‚’flÁÍË è’πÏÓÌÚÛ.

ÇÚ¥Ï, ÒÍÂÔÚËÍ‡Ï ÔÓÔÓÌÛ˛ ÔÓÒÚÓ ‚¥‰¯ÛÍ‡ÚË ‚¥‰-
ÔÓ‚¥‰ÌÛ Î¥ÚÂ‡ÚÛÛ È ‰ÂÚ‡Î¸ÌÓ ÔÓ¥‚ÌflÚË ÚÛ ÓÎ¸, flÍÛ
‚¥‰¥„‡‚‡‚ ¥ ‚¥‰¥„‡π Û ¥ÒÚÓ¥ª, ÂÍÓÌÓÏ¥ˆ¥ Ú‡ ÒÛÒÔ¥Î¸ÌÓÏÛ
ÊËÚÚ¥ ßÚ‡Î¥ª è’πÏÓÌÚ ¥ ÔÓ¥‚ÌflÚË ¥Á ÓÎÎ˛ É‡ÎË˜ËÌË ‚
ìÍ‡ªÌ¥.

óéåì ÉÄãàóÄçà çÖ ëíÄãà
éäêÖåàå Öíçéëéå?
éÒÚ‡ÚÓ˜ÌÓª ‚¥‰ÔÓ‚¥‰¥ Ì‡ Á‡ÔËÚ‡ÌÌfl, ̃ ÓÏÛ Ò‚Ó„Ó ̃ ‡ÒÛ

‚ ïßï ÒÚÓÎ¥ÚÚ¥ Û ÍÓÎ¥ „‡ÎËˆ¸ÍÓª ÂÎ¥ÚË ÔÂÂÏÓ„Î‡ ÔÓÛÍ-
‡ªÌÒ¸Í‡ Ó¥πÌÚ‡ˆ¥fl, ‡ ÌÂ Ó¥πÌÚ‡ˆ¥fl Ì‡ ¥‰ÂÓÎÓ„¥˛ ÓÍÂ-
ÏÓ„Ó „‡ÎËˆ¸ÍÓ„Ó ÂÚÌÓÒÛ Ú‡Í ¥ ÌÂ Ï‡π, ÔÓÚÂ ÔÓ‚¥‰ÌÛ
ÓÎ¸ ÚÛÚ Á¥„‡ÎË Ì‡ÒÚÛÔÌ¥ Ù‡ÍÚÓË.

1. ÑÎfl Ú‡ÍÓ„Ó ‚Ë·ÓÛ ·ÛÎË ‚‡„ÓÏ¥ ¥ÒÚÓË˜Ì¥ Ô¥‰ÒÚ‡-
‚Ë. É‡ÎË˜‡ÌË π Òı¥‰ÌËÏË ÒÎÓ‚’flÌ‡ÏË, ÚÂËÚÓ¥fl É‡ÎË-
˜ËÌË ‡Ì¥¯Â ‚ıÓ‰ËÎ‡ ‰Ó ÒÍÎ‡‰Û äËª‚Ò¸ÍÓª êÛÒË, ‰Ó
ïVII ÒÚ. flÍ ¥ ÛÍ‡ªÌˆ¥ ¥Ì¯Ëı Â∂¥ÓÌ¥‚, ·ÛÎË Ô‡‚ÓÒÎ‡‚ÌË-
ÏË, ‡ Ô¥‚‰ÂÌÌ‡ ̃ ‡ÒÚËÌ‡ íÂÌÓÔ¥Î¸˘ËÌË ‰Ó 1772 . ‚ıÓ-
‰ËÎ‡ ‰Ó ÒÍÎ‡‰Û èÓ‰¥Î¸Ò¸ÍÓ„Ó ‚Óπ‚Ó‰ÒÚ‚‡ ÚÓ˘Ó.

Немає на землi мiста, бiльш пристосованого до пое-
зiї i найменш придатного для полiтики, нiж Київ.

Мiсто – парк. Млоснiсть розлита в повiтрi. Попере-
ду вiчнiсть... Тут можливi дiвчата i морозиво, тiльки не
полiтика. Поетично-фiлософський дух мiста визначає
його iсторiю. Захопивши Київ у 1240 роцi, татари роз-
слабилися i незабаром припинили свої завоювання.

Дiяльне й агресивне козацтво влаштовувало свої
столицi то в Чигиринi, то в Батуринi – де завгодно, тiль-
ки не в Києвi. Сюди вони приїжджали молитися.

Коли бiльшовики ще сприймали свою революцiю
всерйоз, вони влаштували столицю Совєцької України
в Харковi, тому що Київ несумiсний iз революцiєю.

Цiкаво прилетiти до Києва з Москви (як iз Содому в
Гомору). Московський аеропорт переповнений рiзно-
ликими юрбами, суєтою i суїцидом, тонкий iстеричний
присмак в повiтрi. І от ви приземляєтеся в Борисполi.
Столичний аеропорт. Спiвають пташки, запах трав,
тиша i спокiй, як на сiльському цвинтарi.

Зайдемо до Верховної Ради – головного центру по-
лiтичних iнтриг i скандалiв. Де взопрiлi журналiсти? Де

ДМИТРО
КОРЧИНСЬКИЙ
КИЇВ

депутати, що б’ються, де метушня царедворцiв, де жит-
тя? У коридорах тиша, можна сiсти i добре виспатися,
нiхто не потурбує.

Київ – новий Єрусалим. Тут добре молитися, управ-
ляти звiдси неможливо.

Якщо ми хочемо великого майбутнього для України,
ми повиннi подбати, щоб адмiнiстративний, полiтичний,
економiчний центр держави був перенесений туди, де
неможливо вiдпочивати, неможливо займатися нiчим
iншим, крiм полiтики. Наприклад, у Кривий Рiг. Це сьо-
годнi вiн кривий, але, коли мої сирiтки вiзьмуть його рап-
товою шабельною атакою, вiн перетвориться в «рiг дос-
татку». Головне – нiчого не переносити з Києва. Нехай
залишаться там президент i верховна рада. Нехай за-
лишиться там уряд. Нехай продовжують займатися са-
мокопанням, пошуком змiсту, оптимiзацiєю карми, чим
завгодно, тiльки не управлiнням державою, поки не зос-
таряться i не помруть.

А керувати, нав’язувати i боротися будуть новi люди,
з нової столицi, де не буде мiсця для саморефлексiї, а
лише для наполеонiвських задумiв i грандiозних аван-
тюр.
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2. äÓÌˆÂÔˆ¥fl „‡ÎË˜‡Ì, flÍ ÓÍÂÏÓ„Ó ÂÚÌÓÒÛ, ·ÛÎ‡
ÒÎ‡·¯Ó˛ ÔÓ¥‚ÌflÌÓ Á ÍÓÌˆÂÔˆ¥˛ „‡ÎË˜‡Ì flÍ ˜‡ÒÚËÌË
ÛÍ‡ªÌÒ¸ÍÓ„Ó ÂÚÌÓÒÛ. ÑÎfl „‡ÎË˜‡Ì, ÔÂÂ‰ flÍËÏË ÒÚÓfl-
Î‡ Â‡Î¸Ì‡ Á‡„ÓÁ‡ ÔÓ‚ÌÓª ÔÓÎÓÌ¥Á‡ˆ¥ª, Á‡„ÓÁ‡ ‚Ú‡-
ÚË ‚Î‡ÒÌÓª ¥‰ÂÌÚË˜ÌÓÒÚË (Ì‡‚¥Ú¸ ˜¥ÚÍÓ ÌÂ ÛÒ‚¥‰ÓÏÎÂ-
ÌÓª, flÍÓª Ò‡ÏÂ, ÔÓÚÂ, Ó‰ÌÓÁÌ‡˜ÌÓ ‚¥‰Ï¥ÌÌÓª ‚¥‰ ÔÓÎ¸-
Ò¸ÍÓª), ¥‰Âfl ÒÚ‡ÚË ˜‡ÒÚËÌÓ˛ 35 Ï¥Î¸ÈÓÌÌÓ„Ó ÛÍ‡ªÌ-
Ò¸ÍÓ„Ó ÂÚÌÓÒÛ, ·ÛÎ‡ ÁÌ‡˜ÌÓ ÔË‚‡·ÎË‚¥¯Ó˛, ‡Ì¥Ê flÍ
ÓÍÂÏËÏ ÛÒ¸Ó„Ó ÎË¯Â 3,5 Ï¥Î¸ÈÓÌÌËÏ ÂÚÌÓÒÓÏ, ÓÒ-
Í¥Î¸ÍË ÔÓÎflÍ¥‚ Ì‡ ÚÓÈ ˜‡Ò ÛÊÂ ·ÛÎÓ ·ÎËÁ¸ÍÓ 20 Ï¥Î¸-
ÈÓÌ¥‚.

3. é¥πÌÚ‡ˆ¥ª „‡ÎË˜‡Ì Ì‡ ìÍ‡ªÌÛ ÒÔËflÎ‡ ‰¥flÎ¸-
Ì¥ÒÚ¸ ·‡„‡Ú¸Óı ‚¥‰ÓÏËı Ì‡‰‰Ì¥ÔflÌˆ¥‚ (Ç.ÄÌÚÓÌÓ‚Ë˜‡,
å.ÉÛ¯Â‚Ò¸ÍÓ„Ó, å.Ñ‡„ÓÏ‡ÌÓ‚‡ Ú‡ ¥Ì¯Ëı), flÍ¥, ÌÂ
Ï‡˛˜Ë ÏÓÊÎË‚ÓÒÚË Á‡ÈÏ‡ÚËÒfl Ì‡ÛÍÓ‚Ó˛ Ú‡ ÔÓÎ¥ÚË˜-
ÌÓ˛ ‰¥flÎ¸Ì¥ÒÚ˛ Ì‡ ÚÂËÚÓ¥ª êÓÒ¥ÈÒ¸ÍÓª ¥ÏÔÂ¥ª, Û Í¥Ìˆ¥
ïßï Ì‡ – ÔÓ˜‡ÚÍÛ ïï ÒÚÓÎ¥Ú¸, ÒÔ¥‚Ô‡ˆ˛‚‡ÎË Á Ï¥ÒˆÂ-
‚ËÏË „‡ÎËˆ¸ÍËÏË „ÓÏ‡‰Ò¸ÍËÏË ‰¥fl˜‡ÏË ÔÓÛÍ‡ªÌ-
Ò¸ÍÓª Ó¥πÌÚ‡ˆ¥ª, ‚Ë‰‡‚‡ÎË Ò‚Óª Ú‚ÓË ÛÍ‡ªÌÒ¸ÍÓ˛
ÏÓ‚Ó˛ ˜Ë Ì‡‚¥Ú¸ ÊËÎË Û É‡ÎË˜ËÌ¥.

4. é¥πÌÚ‡ˆ¥ª „‡ÎË˜‡Ì Ì‡ ìÍ‡ªÌÛ ÒÔËflÎ‡ ÔÂ‚Ì‡
Ô¥‰ÚËÏÍ‡ Û Í¥Ìˆ¥ ïßï – Ì‡ ÔÓ˜‡ÚÍÛ ïï ÒÚÓÎ¥ÚÚfl ÛÍ‡ªÌ-
Ò¸ÍÓª ¥‰Âª Á ·ÓÍÛ ‰ÂÊ‡‚ÌËı Í¥Î Ä‚ÒÚÓ-ì„Ó˘ËÌË Ú‡

ç¥ÏÂ˜˜ËÌË, flÍ¥ ÓÁÓ·Îfl˛˜Ë Ò‚Óª ∂ÂÓÔÓÎ¥ÚË˜Ì¥ ÔÎ‡ÌË,
Ô¥‰ÚËÏÛ‚‡ÎË ÔÓÛÍ‡ªÌÒ¸Í¥ Ì‡ÒÚÓª ‚ É‡ÎË˜ËÌ¥ Ú‡ ‡Ì-
ÚËÓÒ¥ÈÒ¸Í¥ – ‚ ìÍ‡ªÌ¥.

ä¥Ï ˆËı Ù‡ÍÚÓ¥‚, ÒÚ‚ÓÂÌÌ˛ ¥‰ÂÓÎÓ„¥ª ÓÍÂÏÓ„Ó
„‡ÎËˆ¸ÍÓ„Ó ÂÚÌÓÒÛ ÔÂÂ¯ÍÓ‰Ê‡ÎË:

– Ì‡fl‚Ì¥ÒÚ¸ Û ÂÚÌ¥˜ÌÓÏÛ ÒÍÎ‡‰¥ É‡ÎË˜ËÌË ÁÌ‡˜ÌÓª
Í¥Î¸ÍÓÒÚË ÌÂÛÍ‡ªÌÒ¸ÍÓ„Ó Ì‡ÒÂÎÂÌÌfl, flÍ Û Ò¥Î¸Ò¸Í¥È Ï¥ÒˆÂ-
‚ÓÒÚË (ÔÓÎflÍË, Ì¥Ïˆ¥), Ú‡Í ¥ ‚ Ï¥ÒÚ‡ı (π‚Âª, ÔÓÎflÍË, Ì¥Ïˆ¥),
flÍ¥ Á‡„‡ÎÓÏ ÒÚ‡ÌÓ‚ËÎË ÔÓÌ‡‰ 30% Ì‡ÒÂÎÂÌÌfl Â∂¥ÓÌÛ;

– ‚¥‰ÒÛÚÌ¥ÒÚ¸ ÔÓÚÛÊÌËı „‡ÎËˆ¸ÍËı ÒËÎ ‚ „‡ÎËˆ¸Í¥È
ÒÚÓÎËˆ¥, ã¸‚Ó‚¥. Ä‰ÊÂ Û ÒÂÂ‰ËÌ¥ ïßï ÒÚ., Û ã¸‚Ó‚¥ „Â-
ÍÓ-Í‡ÚÓÎËÍË Á‡ ‡‚ÒÚ¥ÈÒ¸ÍÓ˛ ÒÚ‡ÚËÒÚËÍÓ˛ ÒÚ‡ÌÓ‚ËÎË
ÏÂÌ¯Â 10% Ì‡ÒÂÎÂÌÌfl, Ô¥ÁÌ¥¯Â ªıÌfl ÔËÚÓÏ‡ ‚‡„‡ ‰Â˘Ó
ÁÓÒÎ‡, ‡ÎÂ ‰Ó èÂ¯Óª Ò‚¥ÚÓ‚Óª ‚¥ÈÌË ‚ÓÌ‡ Ú‡Í ¥ ÌÂ
‰ÓÒfl„Î‡ Ì‡‚¥Ú¸ 20%;

– ÌËÁ¸ÍËÈ ¥‚ÂÌ¸ ÒÓˆ¥‡Î¸ÌÓª ÒÚ‡ÚËÙ¥Í‡ˆ¥ª „‡ÎË˜‡Ì.
ÇÓÌË ·ÛÎË ÔÂ‰ÒÚ‡‚ÎÂÌ¥ Á‰Â·¥Î¸¯Ó„Ó ÒÂÎflÌ‡ÏË Ú‡ Ò‚fl-
˘ÂÌËÍ‡ÏË, ̃ ËÒÂÎ¸Ì¥ÒÚ¸ ÛÍ‡ªÌÒ¸ÍÓ„Ó Ï¥Ò¸ÍÓ„Ó Ì‡ÒÂÎÂÌ-
Ìfl ·ÛÎ‡ ‰ÛÊÂ ÌÂÁÌ‡˜ÌÓ˛, ‡ Ï¥ÒˆÂ‚‡ „‡ÎËˆ¸Í‡ ¥ÌÚÂÎ¥-
„ÂÌˆ¥fl ÎË¯Â ÔÓ˜‡Î‡ ÙÓÏÛ‚‡ÚËÒfl.

РОМАН
ЛОЗИНСЬКИЙ

ХТО ТАКІ
ГАЛИЧАНИ,

І ЧОМУ ВОНИ
СТАЮТЬ

СЕПАРАТИСТАМИ

вірші

©è.å¥‰flÌÍ‡, 1993-1995

П Е Т Р О М І Д Я Н К А
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óéåì áêéëãà ëÖèÄêÄíàëíëúäß çÄëíêé∫
Ç ÉÄãàóàçß?
èÓ-ÔÂ¯Â, ‰¥fl Ï‡ÈÊÂ ÛÒ¥ı ÔÂÂÎ¥˜ÂÌËı ‚Ë˘Â Ù‡Í-

ÚÓ¥‚, flÍ¥ ‡Ì¥¯Â ÒÔËflÎË ¥‰ÂÌÚËÙ¥Í‡ˆ¥ª Ì‡ÒÂÎÂÌÌfl É‡-
ÎË˜ËÌË flÍ ÛÍ‡ªÌˆ¥‚, ÛÔÓ‰Ó‚Ê ïï ÒÚÓÎ¥ÚÚfl ÔËÔËÌË-
Î‡Òfl. Ä‚ÒÚÓ-ì„Ó˘ËÌ‡ ÁÌËÍÎ‡ Á ÔÓÎ¥ÚË˜ÌÓª ‡ÂÌË ̆ Â
Û 1918 . ç¥ÏÂ˜˜ËÌ‡ Ô¥ÒÎfl Ó·Óı Ò‚¥ÚÓ‚Ëı ‚ÓπÌ, Ï‡·ÛÚ¸,
ÓÒÚ‡ÚÓ˜ÌÓ, ÔÓÁ·ÛÎ‡Òfl Ò‚Óª Ì‡‰Ï¥ÌËı ÔÓÎ¥ÚË˜ÌËı ‡Ï-
·¥ˆ¥È. çÂ·ÂÁÔÂÍ‡ ÔÓÎÓÌ¥Á‡ˆ¥ª ÏËÌÛÎ‡ ÚÓ‰¥, ÍÓÎË ÒÔÓ˜‡Ú-
ÍÛ Û 1939 . á‡ı¥‰Ì‡ ìÍ‡ªÌ‡ ÔÂÂÈ¯Î‡ ‰Ó ÒÍÎ‡‰Û ëëëê,
‡ ÔÓÚ¥Ï Û 1944-1947 . Û ÂÁÛÎ¸Ú‡Ú¥ Ó·Ï¥ÌÛ Ì‡ÒÂÎÂÌ-
ÌflÏ É‡ÎË˜ËÌÛ ÔÓÍËÌÛÎÓ Ï‡ÈÊÂ ÛÒÂ ÔÓÎ¸Ò¸ÍÂ Ì‡ÒÂ-
ÎÂÌÌfl Í‡˛. íÓÈ Ú‡ÍË Ó·Ï¥Ì Ì‡ÒÂÎÂÌÌflÏ Ú‡ ‚ËÌË˘ÂÌ-
Ìfl Ì‡ˆËÒÚ‡ÏË π‚ÂÈÒ¸ÍÓ„Ó Ì‡ÒÂÎÂÌÌfl É‡ÎË˜ËÌË ÔË-
‚ÂÎË ‰Ó ÚÓ„Ó, ˘Ó flÍ Ï¥ÒÚÓ ã¸‚¥‚ Ú‡Í ¥ É‡ÎË˜ËÌ‡ Á‡
ÂÚÌ¥˜ÌËÏ ÒÍÎ‡‰ÓÏ Ì‡ÒÂÎÂÌÌfl ÒÚ‡ÎË Ô‡ÍÚË˜ÌÓ ÏÓÌÓ-
Ì‡ˆ¥ÓÌ‡Î¸ÌËÏË. ç‡Â¯Ú¥, ¥Á Á‰Ó·ÛÚÚflÏ ÌÂÁ‡ÎÂÊÌÓÒÚË
ìÍ‡ªÌÓ˛ Ì‡‰‰Ì¥ÔflÌÒ¸ÍËÏ ÛÍ‡ªÌˆflÏ ÛÊÂ ÌÂ Ï‡π
ÊÓ‰ÌÓª ÔÓÚÂ·Ë Â‡Î¥ÁÓ‚Û‚‡ÚË ÒÂ·Â Û ã¸‚Ó‚¥, ‡‰ÊÂ
‚ÓÌË ÏÓÊÛÚ¸ ˆÂ ÁÓ·ËÚË Û ÒÚÓÎËˆ¥ ‰ÂÊ‡‚Ë – äËπ‚¥.

èÓ-‰Û„Â, Á‡ ‰ÂÒflÚ¸ ÓÍ¥‚ ÌÂÁ‡ÎÂÊÌÓÒÚË ìÍ‡ªÌË
ÌÂ ·ÛÎÓ ÁÓ·ÎÂÌÓ Ô‡ÍÚË˜ÌÓ ÊÓ‰ÌËı Â‡Î¸ÌËı ÍÓÍ¥‚,
ÒÔflÏÓ‚‡ÌËı Ì‡ ÔÓ‰ÓÎ‡ÌÌfl ¥ÒÌÛ˛˜Ëı Â∂¥ÓÌ‡Î¸ÌËı

ПЕТРО МІДЯНКА
ВІРШІ

***
ÑÓÔ¥Û è¥‰Í‡Ô‡ÚÒ¸Í‡ êÛÒ¸ ÍÛÚ‡
ì Ì‡Ï‡„‡ÌÌflı ‚ÁflÚË ÁÂÏÎ¥ È ‚¥Û.
üÍ ÔÓÍ‡ÁÌ‡ ÁÎÓ‰¥ÈÒ¸Í‡ Ú‡ ˜ÓÚ‡
Ç Ò‚Óªı ÍËª‚Í‡ı ¯Û‚‡Û È ‡ªÛ.
á‡·Ó‚‚‡Ì¥π ‚ÏËÚ¸ ÌÓ‚¥ÚÌ¥È ÒÙ¥ÌÍÒ,
á‡ÁÓÎÓÚ¥π ‚ÓÊ‰¸ ‚ ¥Á¸·ÎÂÌ¥È ‡Ï¥.
êÓÁÒËÔÎÂÚ¸Òfl ‰ÓÓ„‡ Ì‡ ‡ÌÚËÏ¥ÌÒ,
ß ÒÚ‡ÌÂ ‰Û¯ÌÓ È Ô‡ÍÓ ‚ ‰‡‚Ì¥Ï ï‡Ï¥.
ï¥·‡ ˘Ó, ÏÓÊÂ, ÎÂ„ÓÚÓÏ Ó‰ „¥,
ï¥·‡ ˘Ó ÔÓ ‰Ó˘Û ÎÂ„Í‡ Á‡‚¥fl...
üÍËÈ ÚflÊÍËÈ ˆÂÈ ÍÎÂËÍ‡Î¸ÌËÈ ÒÔ¥,
üÍ‡ ÚflÊÍ‡ Òfl ÛÒ¸Í‡ Ç¥Á‡ÌÚ¥fl!

***
ÇÒÂ ¥‰¯Â ªÁ‰Ë¯ Û ‰ÓÎËÌÛ ìÌ„;
ÇÓÌ‡ È ÚÂÔÂ Û ‚ÂÂÒÌÂ‚¥È Á‚‡·¥.
ÅÛ‚ ÇÂÂ¯Ï‡Ú¥ È ÒÔÓÌÓ˜¥ÎËÈ Ú‡·¥,
Ç ÓÚÓ˜ÂÌÌ¥ ‚Â·Ó‚¥Ï ÚÂÔÎËÈ ÎÛ„.
ç‡ ·ÂÂ„‡ı — Ú‚¥È Á‡ÔÓ‚¥‰ÌËÈ „‡È
í‡ Û‚Ë˘‡ ‚ÓÓ˜¥‚Ò¸Í¥ Á‡Ï¯¥Î¥.
êÓÍË ÚÓÏÛ — ÔÓ„ÓÊÓª ÌÂ‰¥Î¥
á Ô‡Î¥ÚÓ˛ ÔËÈ¯Ó‚ Ò˛‰Ë ÅÓÍ¯‡È,
çÂ ÔÓÏ¥˜‡˛˜Ë ÔÂÎÂ‚Ì˛, ÚÂÏÌËÈ Ò‡Ê,
ä‡Ï¥ÌÌËÈ ÍËÍ ÍËÁËÎÛ, ÍÛÚ¥Î¸ ıÏÂÎ˛!
êÓÁÍ¥¯ÌËÈ ‰Û· Ì‡ Ï‡Í¥‚ˆ¥, Ì‡ ÒÍÂÎ¥:
ÑÓÎËÌ‡ ìÌ„ — ·ÓÍ¯‡ª‚Ò¸ÍËÈ ÔÂÈÁ‡Ê.
ÑÓÎËÌ‡ ìÌ„ — ÓˆÂ ÍË‚‡‚ËÈ „ÓÎ¸‰,
ñÂ Í‡‰‡ÒÚ‡Î¸Ì¥ Û„Ë È ˜ÓÌ¥ ÛÍË,
èÓ·¥Îfl «ëÍ‡ÎÍË» ÍÓÎÓÌ‡‰‡ ·ÛÍ¥‚.
ñÂ «ïÎ¥· ‚ ìÊÍÛ», ˆÂ Ú‚¥È «Ç¥ÚÓÎ¸‰...»
çÂ Ó·ÏËÌ‡È ‚ ‰Û¯¥ Ú‡Í¥ Í‡ª!
í‡Ï É‡‰ Ì‡ ‚Ë„ËÌ¥, ÒÓ·ÓË ¥ ÍÓÒÚ¸ÓÎË...
èÓÓ‰ËÌÓÍ‡ Ë·Í‡ ı‚ËÎ˛ ÍÓÎÂ —
ç‡ Ï‡ÚËˆ¥ ‚Ó‰Ë, Û ÚÂ˜¥ª...

ÔÓÚË¥˜, Ì‡ ÍÓÌÒÓÎ¥‰‡ˆ¥˛ ÛÍ‡ªÌÒ¸ÍÓ„Ó ÂÚÌÓÒÛ. Å¥Î¸¯Â
ÚÓ„Ó, ̂ ÂÌÚ‡Î¸ÌÓ˛ ‚Î‡‰Ó˛ ‰ÓÔÛÒÍ‡˛Ú¸Òfl „Û·¥ ÔÓÏËÎ-
ÍË Û ‚ÌÛÚ¥¯Ì¥È Ú‡ ÁÓ‚Ì¥¯Ì¥È ÔÓÎ¥ÚËˆ¥, flÍ¥, Û ÔËÌˆËÔ¥,
ÏÓÊÛÚ¸ ÔË‚ÂÒÚË ‰Ó ÛÈÌÛ‚‡ÌÌfl „‡ÎËˆ¸ÍÓª ¥‰ÂÌÚË˜-
ÌÓÒÚË, ‡ ÓÚÊÂ Ô¥‰¯ÚÓ‚ıÛ˛Ú¸ „‡ÎË˜‡Ì ‰Ó ÒÂÔ‡‡ÚËÁÏÛ.

ç‡‡Á¥ Ì‡È‚‡ÊÎË‚¥¯¥ ÔÓ·ÎÂÏË ÛÍ‡ªÌÒ¸ÍÓ„Ó ÂÚ-
ÌÓÒÛ, flÍ¥ Ô¥‰¯ÚÓ‚ıÛ˛Ú¸ „‡ÎË˜‡Ì ‰Ó ÒÂÔ‡‡ÚËÁÏÛ, π:

1. åÓ‚Ì‡ ÔÓ·ÎÂÏ‡. ëÂÂ‰ ·ÂÁÎ¥˜¥ ÔË˜ËÌ, ˘Ó ªª
ÔÓÓ‰ËÎË ¥ Ô¥‰ÊË‚Î˛˛Ú¸, ÒÎ¥‰ ‚Ë‰¥ÎËÚË Ì‡ÒÚÛÔÌ¥ Ù‡Í-
ÚÓË. èÂ¯Â, ˆÂ Ó‰ÌÓ·ÓÍ‡, ‡ ˜‡ÒÚÓ ¥ ÔÓÒÚÓ ÌÂÔ‡-
‚ËÎ¸Ì‡ Óˆ¥ÌÍ‡ ¥ÒÌÛ˛˜Óª ÏÓ‚ÌÓª ÒËÚÛ‡ˆ¥ª, ÌÂ‰ÓÒÚ‡ÚÌπ
ÓÁÛÏ¥ÌÌfl ‰¥ÈÒÌËı ÔË˜ËÌ, ˘Ó ÔÓÓ‰ÊÛ‚‡ÎË ÛÒËÙ¥-
Í‡ˆ¥˛ Ì‡ÒÂÎÂÌÌfl ìÍ‡ªÌË Û ÏËÌÛÎÓÏÛ Ú‡ ÔË‚Ó‰flÚ¸
‰Ó ÔÓ‰‡Î¸¯Ó„Ó ÁÌËÊÂÌÌfl ÓÎ¥ ÛÍ‡ªÌÒ¸ÍÓª ÏÓ‚Ë Û Ì‡¯
˜‡Ò. ÑÛ„Â, ˆÂ Ì‡‰Ï¥Ì‡ Ì‡‰¥fl Ì‡ ìÍ‡ªÌÒ¸ÍÛ ‰ÂÊ‡‚Û,
˘Ó ÁÌÓ‚Û Ê Ú‡ÍË ·ÛÎÓ ÁÛÏÓ‚ÎÂÌÓ ÌÂÓÁÛÏ¥ÌÌflÏ ÒÛÚ¥
ÏÓ‚ÌËı ÔÓˆÂÒ¥‚ ‚ ìÍ‡ªÌ¥ ¥ ÔÓÎfl„‡ÎÓ Û ÔÂÂÍÓÌ‡ÌÌ¥,
˘Ó ÒÚ‚ÓÂÌÌfl ìÍ‡ªÌÒ¸ÍÓª ‰ÂÊ‡‚Ë ÛÊÂ ‡‚ÚÓÏ‡ÚË˜ÌÓ
ÔË‚Â‰Â ‰Ó ¥ÁÍÓ„Ó Ô¥‰‚Ë˘ÂÌÌfl ÒÚ‡ÚÛÒÛ ÛÍ‡ªÌÒ¸ÍÓª
ÏÓ‚Ë Ú‡ ÁÛÔËÌËÚ¸ ÛÒËÙ¥Í‡ˆ¥˛. íÂÚπ, ˆÂ ‚¥‰ÒÛÚÌ¥ÒÚ¸
ÔÓ‰ÛÏ‡ÌÓª ÏÓ‚ÌÓª ÔÓÎ¥ÚËÍË Ì‡ ‰ÂÊ‡‚ÌÓÏÛ ¥‚Ì¥. èÓ-
˜‡ÒÚË ̂ Â π Ì‡ÒÎ¥‰ÍÓÏ Á‚Ë˜‡ÈÌ¥Ò¥Ì¸ÍÓª ÌÂÍÓÏÔÂÚÂÌÚÌÓÒ-
ÚË ‰ÂÊ‡‚ÌËı ˜ËÌÓ‚ÌËÍ¥‚, ÔÓ˜‡ÒÚË Ì‡ÒÎ¥‰ÍÓÏ ÔflÏÓª
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***
äÓı‡Ì‡ ÖÎ¸ÁÓ, Í‡È Ì‡¯ ÌÂ ÖÎ¸Á‡Ò;
ëÍÛÎ¸ÔÚÛË ÅÓÊ¥ Î¥ÔÎÂÌ¥ ¥Á ÒËÛ,
äÓÒÚ¸ÓÎËÍË ·ÂÁ ‚ÌÛÚ¥¯Ì¥ı ÔËÍ‡Ò,
ãË¯Â ˜ÂÂ¯Ì¥ ‚‰fl„ÌÛÚÓ ‚ ÔÓÙ¥Û...
ß Á‡ÒÛÏÎflÚ¸, Á‰‡πÚ¸Òfl, ‚ËÈ‰Â ÍÌflÁ¸
ß ÓÁÔÓ˜ÌÂ Á‡·‡‚Û, ÔÓÚ¥Ï — Û˜Ú‡.
äÓı‡Ì‡ ÖÎ¸ÁÓ, ·‡˜ËÚ¸Òfl ÖÎ¸Á‡Ò.
Ä ˆÂ Ì¥Ï‡ ÓÍ‡ªÌ‡ Ú‡ ÔÛ˘‡.

ÄÎÂ ¥ ‚ ÔÛ˘¥ ÔËflÁÌ¸ π ¥ ‚Î‡ÒÚ¸,
ë‚Óª ·ÓÊÍË, Ó·ËÚÂÎ¥ È ¥ÍÓÌË,
Ä ‚ÊÂ Ì‡‚Í¥Î Í‚¥ÚÛπ ÁÂÎÂÌ flÒÚ,
ß ‚ÊÂ Ò¥·ÎflÚ¸Òfl ·ÛÍÓ‚¥ ÍÓÎÓÌË.

ß ÔÓÒÚ‡ÍË ¯ÛÒÚflÚ¸, flÍ Ú‡ ˜Â‚‡ —
ÑÎfl ÌËı ÊÂ ÚÛÚ ·¥ÓˆÂÌÓÁ ¥ ÒËÎ‡.
äÓÎË · Ì‡ ÎÛÁ¥ ÏÓÎÓ‰‡ Ú‡‚‡
ÑÓ˘Û ‚¥‰ ÌÂ·‡ Ú‚Â‰Ó ÌÂ ÔÓÒËÎ‡,

ÅÛÎ‡ · ÔÛÒÚÂÎfl, ÁÌ‡‚ ·Ë ‚ÓÎÓÔ‡Ò:
çÂ ÔÓÚÂ·Ûπ ª‰Î‡ Ú‡ ·‡„‡ÚÚfl...
äÓı‡Ì‡ ÖÎ¸ÁÓ, ÚflÏÚÂ ÔÓ ÖÎ¸Á‡Ò,
äÓı‡Ì‡ ÖÎ¸ÁÓ, ÁÌ‡ÈÚÂ á‡Í‡Ô‡ÚÚfl!

***
íÛÚ ‚ÒÂ ÔÓ-‰‡‚Ì¸ÓÏÛ, ÒÓÚ‡˛Ú¸ ÚËıÓ ·Û‰Ì¥
Å¥ÒÚÓ, „ÓÚÂÎËÍË, ÒÚ‡¥ ÔÂÛÍ‡¥,
ÇÛÁ¸Í¥ ‚ÛÎËˆ¥ Ô¥‰ÏÂÚÂÌ¥, ÌÂÎ˛‰Ì¥,
í¥ Ê ÔÂÂıÓÊ¥, Í‚¥ÚË Û ‰‚Ó¥,
Ä ÔÓ ÚÓ·¥ Ì¥ Á„‡‰ÍË, Ì¥ ÓÁÏÓ‚Ë,
ÉÓÎÓ‰Ì¥ ÔÂÂ‰Ì¥‚ÍË... ˘Ó ‚ÓÌË!
í‡Í Ò‡ÏÓ ÍÛÚflÚ¸ ÎËÒÚfl flÒÂÌÓ‚Â
Ç¥ÚË ¥Á í‡Ú Ì‡‰ Ï¥ÒÚÓÏ ‚ÓÒÂÌË,
üÍ ¥ ÍÓÎËÒ¸. Ç¥Á¸ÏË ÛÍ‡ÏË ÎËÒÚfl,
íÓÌÍËÏË Ô‡Î¸ˆflÏË ‚Ò˛ ÍÛÔÛ ÓÁ„Â·Ë...
ß ·¥Î¸¯Â, ·¥Î¸¯Â, ·¥Î¸¯Â ÌÂ ÊÛËÒfl,
äÓÎË ÎÂÚ¥ÚËÏÛÚ¸ Û „ÓË flÒÚÛ·Ë,
ÅÓ Ê tempus fugit ‚˜ËÎË Ì‡ Î‡ÚËÌ¥ —
ÇÒÂ ÏËÏÓ Ì‡Ò ¥ Á‡, ¥ ÔÓÚË Ì‡Ò.

РОМАН
ЛОЗИНСЬКИЙ

ХТО ТАКІ
ГАЛИЧАНИ,

І ЧОМУ ВОНИ
СТАЮТЬ

СЕПАРАТИСТАМИ

ÌÂÁ‡¥ÌÚÂÂÒÓ‚‡ÌÓÒÚË ˜‡ÒÚËÌË Á ÌËı ‚ ÚÓÏÛ, ˘Ó· ‚Ë¥-
¯Û‚‡ÚË ÏÓ‚ÌÛ ÔÓ·ÎÂÏÛ, ÓÒÍ¥Î¸ÍË Ò‡Ï¥ ‚ÓÌË ˜‡ÒÚÓ
Ú‡ÍÓÊ π ÓÒ¥ÈÒ¸ÍÓÏÓ‚ÌËÏË ‡·Ó ÌÂ ÛÍ‡ªÌˆflÏË.

2. ÖÍÓÌÓÏ¥˜Ì‡ ÍËÁ‡ ‚ ‰ÂÊ‡‚¥. ç‡ ªª ÙÓÌ¥ ÔÓıÓ-
‰ËÎÓ ÁÓÒÚ‡ÌÌfl ‰ËÒÔÓÔÓˆ¥È Û ÓÁ‚ËÚÍÛ ¥ÁÌËı Â∂¥-
ÓÌ¥‚ È, ÁÓÍÂÏ‡, ÔÓ‰‡Î¸¯Â ‚¥‰ÒÚ‡‚‡ÌÌfl É‡ÎË˜ËÌË ‚¥‰
fl‰Û ÂÍÓÌÓÏ¥˜ÌÓ Ì‡ÈÓÁ‚ËÌÛÚ¥¯Ëı Â∂¥ÓÌ¥‚. èË˜ËÌÓ˛
ÁÓÒÚ‡ÌÌfl ‰ËÒÔÓÔÓˆ¥È Û ¥‚Ì¥ ÓÁ‚ËÚÍÛ ¥ÁÌËı Â∂¥-
ÓÌ¥‚ ÏÓÊÌ‡ ‚‚‡Ê‡ÚË, Û ÔÂ¯Û ˜Â„Û, ÌÂ¥‚Ì¥ ÒÚ‡ÚÓ‚¥
ÏÓÊÎË‚ÓÒÚ¥ ¥ÁÌËı Â∂¥ÓÌ¥‚ Ì‡ ˜‡Ò ÔÂÂıÓ‰Û ‰Ó ËÌ-
ÍÓ‚Óª ÂÍÓÌÓÏ¥ÍË. ä¥Ï ÚÓ„Ó, ÂÍÓÌÓÏ¥˜ÌÓ ÔÓÚÛÊÌ¥¯¥ Â-
∂¥ÓÌË ˜‡ÒÚÓ ˜ÂÂÁ Á·ÂÂÊÂÌ¥ Á‚’flÁÍË Û Ó„‡Ì‡ı ˆÂÌ-
Ú‡Î¸ÌÓª ‚Î‡‰Ë Û äËπ‚¥ ÔÓÒÎ‡·ËÎË Úfl„‡ ÂÍÓÌÓÏ¥˜ÌÓª
ÍËÁË, ‡ ·‡„‡ÚÓ ÓÒ¥· Á ˆËı Â∂¥ÓÌ¥‚ ÓÚËÏ‡ÎË ÏÓÊÎË-
‚¥ÒÚ¸ ̄ ‚Ë‰ÍÓ„Ó Á·‡„‡˜ÂÌÌfl. ç‡Â¯Ú¥, ÔÂ‚ÌÛ ÓÎ¸ Û ÔÓ-
ˆÂÒ¥ ÁÓÒÚ‡ÌÌfl ÂÍÓÌÓÏ¥˜ÌËı ‚¥‰Ï¥ÌÌÓÒÚÂÈ Ï¥Ê Â∂¥ÓÌ‡-
ÏË ‚¥‰¥„‡Î‡ ÂÍÓÌÓÏ¥˜Ì‡ ÔÓÎ¥ÚËÍ‡ äËπ‚‡, flÍ‡ ¥ÌÍÓÎË
Ì‡„‡‰Û‚‡Î‡ ÔÓÎ¥ÚËÍÛ ÏÂÚÓÔÓÎ¥ª ˘Ó‰Ó ÍÓÎÓÌ¥È, ‡ ÌÂ
ÔÓÎ¥ÚËÍÛ ÌÂÁ‡ÎÂÊÌÓª ‰ÂÊ‡‚Ë, flÍ‡ Ì‡Ï‡„‡πÚ¸Òfl ÔÓ‰Ó-
Î‡ÚË Â∂¥ÓÌ‡Î¸Ì¥ ÂÍÓÌÓÏ¥˜Ì¥ ‚¥‰Ï¥ÌÌÓÒÚ¥, ÓÒÍ¥Î¸ÍË Ó-
ÁÛÏ¥π, ̆ Ó ‚ÓÌË π ÔË˜ËÌÓ˛ ÒÓˆ¥‡Î¸ÌÓª Ì‡ÔÛÊÂÌÓÒÚË.

ÑÛÊÂ ˜‡ÒÚÓ ÍÓ¥ÌÌfl „‡ÎËˆ¸ÍÓ„Ó ÒÂÔ‡‡ÚËÁÏÛ ‚Á‡-
„‡Î¥ ÔÓ‚’flÁÛ˛Ú¸ Ï‡ÈÊÂ ‚ËÍÎ˛˜ÌÓ ¥Á ÂÍÓÌÓÏ¥˜ÌËÏË

ÔÓ·ÎÂÏ‡ÏË ìÍ‡ªÌË, ¥Á ÌÂÁ‰‡ÚÌ¥ÒÚ˛ ̂ ÂÌÚ‡Î¸ÌÓª ‚Î‡-
‰Ë ªı ‚Ë¥¯ËÚË. èÓ‰¥·ÌÂ ÔÓflÒÌÂÌÌfl Û ÔËÌˆËÔ¥ ˆ¥ÎÍÓÏ
ÁÓÁÛÏ¥ÎÂ, ‡‰ÊÂ É‡ÎË˜ËÌ‡ ˜Ë ÌÂ Ì‡È·¥Î¸¯Â ÔÓÒÚ‡Ê-
‰‡Î‡ ‚¥‰ ÂÍÓÌÓÏ¥˜ÌÓª ÍËÁË. ë‡ÏÂ Û ̂ ¸ÓÏÛ Â∂¥ÓÌ¥ ÒÔÓÒ-
ÚÂ¥„‡‚Òfl Ì‡È·¥Î¸¯ËÈ ‚ ìÍ‡ªÌ¥ ÒÔ‡‰ ÔÓÏËÒÎÓ‚Ó„Ó ‚Ë-
Ó·ÌËˆÚ‚‡ Ú‡ Ì‡È‚Ë˘ËÈ ¥‚ÂÌ¸ ·ÂÁÓ·¥ÚÚfl.

3. ÇË‡ÁÌ‡ ÓÒÚ‡ÌÌ¥Ï ̃ ‡ÒÓÏ, ÔÓÓÒ¥ÈÒ¸Í‡ Ó¥πÌÚ‡ˆ¥fl
ˆÂÌÚ‡Î¸ÌÓª ‚Î‡‰Ë, flÍ‡ È‰Â ‚ÒÛÔÂÂ˜ ¥Á ÔÓÂ‚ÓÔÂÈ-
Ò¸ÍÓ˛ Ó¥πÌÚ‡ˆ¥π˛ „‡ÎË˜‡Ì. ë‡Ï‡ ÔÓ ÒÓ·¥ ÔÓÎ¥ÚË˜Ì‡ Ú‡
ÂÍÓÌÓÏ¥˜Ì‡ Ó¥πÌÚ‡ˆ¥fl ˆÂÌÚ‡Î¸ÌÓª ‚Î‡‰Ë Û äËπ‚¥ ˘Â
ÌÂ π ÓÒÓ·ÎË‚ËÏ ÁÎÓÏ, ÓÒÍ¥Î¸ÍË ÌÂ ‚‡ıÓ‚Û‚‡ÚË Ì‡fl‚-
Ì¥ÒÚ¸ Ì‡¯Ó„Ó ÔÓÚÛÊÌÓ„Ó Ô¥‚Ì¥˜ÌÓ„Ó ÒÛÒ¥‰‡ ÔÓÒÚÓ ÌÂ
ÏÓÊÎË‚Ó. èÓÚÂ, ÓÒÚ‡ÌÌ¥Ï ˜‡ÒÓÏ Û ·‡„‡Ú¸Óı ‚ËÔ‡‰Í‡ı
ˆfl Ó¥πÌÚ‡ˆ¥fl ‚¥‰‚ÂÚÓ È‰Â Ì‡ ̄ ÍÓ‰Û ¥ÌÚÂÂÒ‡Ï ÛÍ‡ªÌ-
Ò¸ÍÓ„Ó ÂÚÌÓÒÛ, ‚Â‰Â ‰Ó ÓÒÚ‡ÚÓ˜ÌÓª ÈÓ„Ó ÛÒËÙ¥Í‡ˆ¥ª.

á‡ÁÌ‡˜ÂÌ¥ ‚Ë˘Â Ù‡ÍÚÓË ÔÓÓ‰ÊÛ˛Ú¸ ÔÂ‚ÌÂ ÓÁ-
˜‡Û‚‡ÌÌfl ·‡„‡Ú¸Óı É‡ÎË˜‡Ì ‚ ìÍ‡ªÌÒ¸Í¥È ‰ÂÊ‡‚¥.
É‡ÎË˜‡ÌË ÓÚËÏ‡ÎË ‰ÂÊ‡‚Û ìÍ‡ªÌÛ, ‡ÎÂ ·‡„‡ÚÓ Á ÌËı
ÔÂÂÍÓÌÛ˛Ú¸Òfl ‚ ÚÓÏÛ, ˘Ó ˆÂ ÌÂ π Ú‡ ‰ÂÊ‡‚‡, ‚ flÍ¥È
‚ÓÌË ıÓÚ¥ÎË · ÊËÚË. ì ˆËı Î˛‰ÂÈ ‚ËÌËÍ‡π ÔÓ·Ó˛‚‡Ì-
Ìfl ˘Ó‰Ó Ï‡È·ÛÚÌ¸Ó„Ó ˆ¥πª ‰ÂÊ‡‚Ë, Ï‡È·ÛÚÌ¸Ó„Ó ÛÍ-
‡ªÌÒ¸ÍÓ„Ó ÂÚÌÓÒÛ, ÌÂÁ‡‰Ó‚ÓÎÂÌÌfl ÓÎÎ˛ É‡ÎË˜ËÌË ‚
ìÍ‡ªÌ¥. ì ÂÁÛÎ¸Ú‡Ú¥ ÔÂ‚Ì¥ ÔÓÎ¥ÚË˜Ì¥ ÒËÎË Û É‡ÎË˜ËÌ¥
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ìÚ‚Â‰ÊÛπÚ¸Òfl Ì‡¯Â ÔÓÍÓÎ¥ÌÌfl,
Ñ‡Ï‡, ˘Ó ÒÍ‡Ï’flÌ¥‚ Ï‡È·ÛÚÌ¥È ˜‡Ò.

ïìÑéÜçßâ äêàíàä Öêçëí äÄããÄâ

ëÍ‡ÊÛ Ï‡‰fl‡Ï ÌÂ ÔÓ Á‚ÛÍË,
ëÍ‡ÊÛ ÔÓ Ù‡·Ë Ú‡ ‚¥‰Ú¥ÌÍË:
ç‡ è¥‰Í‡Ô‡ÚÚ¥ ÛÒ¸Í‡ ¯ÚÛÍ‡,
èËÔÓ‚Á ÏÓ‰ÂÌ Ì‡ Á‡∂ÛÏ¥ÌÍË.

íÓ ÌÂ Ô’πÚ‡ Ú‡Í‡ ÍÓÒÚÂÎ¸Ì‡
íÓ „‡Ï‡ ÒÔ‡‚‰¥ ‚ÂÎÂÏÓ‚Ì‡.
ÉÓflÚ¸ Ó„Ì¥ Ò‚flÚÓ„Ó ÖÎ¸Ï‡,
Ä‰ÓÌ¥Ò‡ÏË Í‚¥ÚÌÂ ‚Ó‚Ì‡....

ñ¥ÎÍÓÏ ÒÂÎflÌÒ¸ÍËÈ „ÎflÌÒ —
ÒÂ ÌÓÌÒÂÌÒ.

î‡ÌÚ‡ÒÏ‡„Ó¥fl Ú‡ È „Ó‰¥.
ÅÓÁÌ‡-flÍÛ ‚ ëÚ‡‚ÌÓÏÛ ÓÒ¥Ì¸
Ä‰‡Î¸·ÂÚ Ú‚ÓËÚ¸ Û ÔËÓ‰¥.

çÂ ÔÎËÌ ãÛ‡Ë È ÓÍ¥Ú êÓÌË,
íÓ ‚Ë„‡π ‚ Ï¥Ê„¥’ª òËÔÓÚ.
ÉÌ¥Á‰flÚ¸Òfl: ÒÓÈÍ‡ Ú‡ ‚ÓÓÌË
ç‡‚Í¥Î ÒÔÓÛ‰ ‰ÛÍ‡Ì¥ «ã¥ÔÓÚ».

ß ÁÂÎÂÌ¥˛Ú¸ ÚÂÔÎ¥ Ï‡ÍË,
ß ÎËÍ πÔËÒÍÓÔ‡ Ú‡ ıÎÓÔ‡...
èÓÓ‰ËÌÓÍ¥ Í‚¥ÚÌÛÚ¸ Ï‡ÍË —
ß ‚ÒÂ Ê fl ÒÚ‚Â‰ÊÛ˛:

ÖÇêéèÄ.
ПЕТРО МІДЯНКА
ВІРШІ

ÔÓ˜ËÌ‡˛Ú¸ ÔÓÔ‡„Û‚‡ÚË ¥‰Â˛ „‡ÎËˆ¸ÍÓª ÓÍÂÏ¥¯ÌÓÒ-
ÚË, ‚¥‰˜Û‚‡˛˜Ë ˘Ó ‰Îfl Ô¥‰ÚËÏÍË ˆ¥πª ¥‰Âª Û Ï‡ÒÓ‚¥È
Ò‚¥‰ÓÏÓÒÚ¥ ÛÊÂ ÒÚ‚ÓÂÌÂ ÔÂ‚ÌÂ Ô¥‰∂ÛÌÚfl. ñfl ¥‰Âfl ‚ËÒ-
ÚÛÔ‡π Û Ì‡ÒÚÛÔÌËı ‚‡¥‡ÌÚ‡ı:

– É‡ÎË˜ËÌ‡ flÍ ÓÍÂÏ‡ ‰ÂÊ‡‚‡;
– É‡ÎË˜ËÌ‡ flÍ ‡‚ÚÓÌÓÏ¥fl Û ÒÍÎ‡‰¥ ÙÂ‰Â‡ÚË‚ÌÓª

ìÍ‡ªÌË;
íÛÚ ÒÎ¥‰, Á‚Ë˜‡ÈÌÓ, Á‡Û‚‡ÊËÚË, ˘Ó Á‡ ·Û‰¸-flÍËı

ÛÏÓ‚ ‡‚ÚÓÌÓÏ¥fl É‡ÎË˜ËÌË – ˆÂ ÛÊÂ ÍÓÍ ‰Ó ÔÓ‰‡Î¸-
¯Ó„Ó ÒÂÔ‡‡ÚËÁÏÛ, ̂ Â ÛÊÂ π ÔÂ‚ÌËÈ ÛÒÔ¥ı ¥ ‚ÓÌ‡ ÏÓÊÂ
ÓÁ„Îfl‰‡ÚËÒfl flÍ ÔÓÏ¥ÊÌ‡ Î‡ÌÍ‡ Ì‡ ¯ÎflıÛ ‰Ó ‰¥ÈÒÌÓ-
„Ó ÒÂÔ‡‡ÚËÁÏÛ. éÚËÏ‡‚¯Ë ‡‚ÚÓÌÓÏ¥˛, ‚ËÒÛ‚‡ÚË ÔÓ-
‰‡Î¸¯¥ ‚ËÏÓ„Ë ÁÌ‡˜ÌÓ ÎÂ„¯Â. ÇËflÒÌËÚË Ê Ì‡ÒÍ¥Î¸ÍË
˘ËËÏË Û Ò‚Óªı ÔÛ·Î¥Í‡ˆ¥flı π Ú¥ Î˛‰Ë, ˘Ó „Ó‚ÓflÚ¸
ÔÓ ‡‚ÚÓÌÓÏ¥˛ É‡ÎË˜ËÌË, ‚¥‰ÍË‰‡˛˜Ë ¥‰Â˛ ÌÂÁ‡ÎÂÊ-
ÌÓª É‡ÎË˜ËÌË, ÌÂÏ‡π ÊÓ‰ÌÓª ÏÓÊÎË‚ÓÒÚË.

óéåì áÄêÄá ßÑÖü ëÖèÄêÄíàáåì
çÖ êÖÄãßáéÇì∏íúëü ÇßÑäêàíé?
çÂÁ‚‡Ê‡˛˜Ë Ì‡ ÔÓÒÚÛÔÓ‚Â ÔÓÌËÍÌÂÌÌfl ¥‰Âª ÒÂÔ‡-

‡ÚËÁÏÛ Û Ò‚¥‰ÓÏ¥ÒÚ¸ ̃ ‡ÒÚËÌË „‡ÎË˜‡Ì, Ì‡‡Á¥ ̂ fl ¥‰Âfl Û
ÔÓÎ¥ÚË˜Ì¥È ·ÓÓÚ¸·¥ ‡ÍÚË‚ÌÓ ÌÂ ÂÍÒÔÎÛ‡ÚÛπÚ¸Òfl. ôÓ Ê
ÒÚËÏÛπ Ï¥ÒˆÂ‚Ëı ÔÓÎ¥ÚËÍ¥‚?

èÂ¯ËÏ ÒÚËÏÛ˛˜ËÏ Ù‡ÍÚÓÓÏ π ÒÚ‡¯Â ÔÓÍÓÎ¥Ì-
Ìfl „‡ÎË˜‡Ì. ó‡ÒÚËÌ‡ ˆ¸Ó„Ó ÔÓÍÓÎ¥ÌÌfl Û ïï ÒÚÓÎ¥ÚÚ¥ ¥Á
Á·Óπ˛ Û ÛÍ‡ı ‚Ë·Ó˛‚‡Î‡ ÌÂÁ‡ÎÂÊÌ¥ÒÚ¸ ìÍ‡ªÌË. ìÒÂ
ÊËÚÚfl ˆËı Î˛‰ÂÈ ·ÛÎÓ ‚¥‰‰‡ÌÂ ·ÓÓÚ¸·¥ Á‡ ìÍ‡ªÌ-
Ò¸ÍÛ ‰ÂÊ‡‚Û, È ÚÓÏÛ Á‡ ÊÓ‰ÌËı ÛÏÓ‚ ¥‰ÂÈ ÒÂÔ‡‡ÚËÁ-
ÏÛ ‚ÓÌË ÌÂ Ô¥‰ÚËÏ‡˛Ú¸. Ä‰ÊÂ ‰Îfl ÌËı ̂ Â · ÓÁÌ‡˜‡ÎÓ
ÔÂÂÍÂÒÎËÚË Ò‚Óπ ÊËÚÚfl. ñ¥ Î˛‰Ë ÍÓËÒÚÛ˛Ú¸Òfl ÁÌ‡˜-
ÌËÏ ‡‚ÚÓËÚÂÚÓÏ, Ì‡‚ÍÓÎÓ ªıÌ¸Óª ·ÓÓÚ¸·Ë Á‡ ÌÂÁ‡-
ÎÂÊÌ¥ÒÚ¸ ìÍ‡ªÌË ÒÙÓÏÓ‚‡ÌÓ ·‡„‡ÚÓ Ô‡Ú¥ÓÚË˜ÌËı
Ï¥Ú¥‚, flÍ¥ ‡ÍÚË‚ÌÓ Ô¥‰ÚËÏÛπ Â∂¥ÓÌ‡Î¸Ì‡ ‚Î‡‰‡.

ÑÛ„ËÏ Ù‡ÍÚÓÓÏ π Â∂¥ÓÌ‡Î¸Ì‡ ‚Î‡‰‡, Ï¥ÒˆÂ‚¥ Ó-
„‡ÌË ‰ÂÊ‡‚ÌÓª ‚ËÍÓÌ‡‚˜Óª ‚Î‡‰Ë Ú‡ Ó„‡ÌË Ï¥ÒˆÂ‚Ó-
„Ó Ò‡ÏÓ‚fl‰Û‚‡ÌÌfl. ã˛‰Ë, ̆ Ó ªı ÙÓÏÛ˛Ú¸, ÔËÈ¯ÎË
‰Ó ‚Î‡‰Ë Û ÂÁÛÎ¸Ú‡Ú¥ ÔÓÔÂÂ‰Ì¥ı ‚Ë·Ó¥‚, ÚÓ‰¥, ÍÓÎË
¥‰Âfl ÒÂÔ‡‡ÚËÁÏÛ Ú¥Î¸ÍË Ì‡Ó‰ÊÛ‚‡Î‡Òfl. Å¥Î¸¯¥ÒÚ¸ ¥Á
ÌËı ÌÂ ÏÓÊÛÚ¸ Ô¥‰ÚËÏÛ‚‡ÚË ¥‰Â˛ ÒÂÔ‡‡ÚËÁÏÛ, ‚ÓÌË
π ÎÓflÎ¸ÌËÏË ‰Ó ̂ ÂÌÚ‡Î¸ÌÓª ‚Î‡‰Ë, ÓÒÍ¥Î¸ÍË Ï‡ÈÊÂ Û
‚Ò¸ÓÏÛ ‚¥‰ ÌÂª Á‡ÎÂÊÌ¥, ¥ ˜‡ÒÚÓ Á‡‚‰flÍË Ò‡ÏÂ ªÈ Ï‡˛Ú¸
ÏÓÊÎË‚¥ÒÚ¸ ÓÒÓ·ËÒÚÓ„Ó Á·‡„‡˜ÂÌÌfl.

íÂÚ¥Ï ÒÚËÏÛ˛˜ËÏ Ù‡ÍÚÓÓÏ π ÒÍÎ‡‰ÌÂ ÂÍÓÌÓÏ¥˜ÌÂ
ÒÚ‡ÌÓ‚Ë˘Â. ÖÍÓÌÓÏ¥˜Ì‡ ÍËÁ‡, flÍÛ ‰ÂıÚÓ ‚‚‡Ê‡π Ó‰Ì¥-
π˛ Á ÔË˜ËÌ ÒÂÔ‡‡ÚËÁÏÛ „‡ÎË˜‡Ì, Û ‰¥ÈÒÌÓÒÚ¥ ·‡„‡ÚÓ
Û ̃ ÓÏÛ ÒÚËÏÛπ ÈÓ„Ó ÓÁ‚ËÚÓÍ. äËÁ‡ ‚Á‡„‡Î¥ ‚¥‰¯ÚÓ‚-
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nacionaľni
symvoly
halyčyny

ıÛπ Î˛‰ÂÈ ‚¥‰ ÔÓÎ¥ÚËÍË, ÔÓÓ‰ÊÛπ ÁÌÂ‚¥Û Û ‰ÂÊ‡‚Û
flÍ Ú‡ÍÛ, Á‡ÒÚ‡‚Îflπ Î˛‰ÂÈ Á‡ÈÏ‡ÚËÒfl ÒÛÚÓ ÓÒÓ·ËÒÚËÏË
ÔËÚ‡ÌÌflÏË, ‚ËÊË‚‡ÌÌflÏ.

ç‡Â¯Ú¥, ÓÒÚ‡ÌÌ¥Ï Ù‡ÍÚÓÓÏ π Ì‡·ÎËÊÂÌÌfl ÌÓ‚Ëı
‚Ë·Ó¥‚. í¥ ÔÓÎ¥ÚË˜Ì¥ ÒËÎË Û É‡ÎË˜ËÌ¥, flÍ¥ Û ÔËÌˆËÔ¥
ÏÓ„ÎË · ‚ËÍÓËÒÚÓ‚Û‚‡ÚË „‡ÒÎ‡ ÒÂÔ‡‡ÚËÁÏÛ, ‚ Ò‚Óπ-
ÏÛ Ì‡Ï‡„‡ÌÌ¥ ÔÓÚ‡ÔËÚË Û ÌÓ‚ËÈ Ô‡Î‡ÏÂÌÚ Ì‡‡Á¥
ÁÓ·ËÎË ÒÚ‡‚ÍÛ Ì‡ Ç.û˘ÂÌÍ‡ Ú‡ ÈÓ„Ó ·ÎÓÍ «ç‡¯‡
ìÍ‡ªÌ‡». íÓÏÛ ¥‰Âª ÒÂÔ‡‡ÚËÁÏÛ Á‡‡Á ‚ÓÌË ‚¥‰ÍËÚÓ
‚ËÍÓËÒÚÓ‚Û‚‡ÚË ÌÂ ÏÓÊÛÚ¸. ∫ı Á‡ÎË¯ËÎË Ì‡ Ï‡È·ÛÚ-
Ìπ. ç‡ Ç.û˘ÂÌÍ‡ ÒÔÓ‰¥‚‡πÚ¸Òfl È ÁÌ‡˜Ì‡ ̃ ‡ÒÚËÌ‡ ÔÓÒ-
ÚËı „‡ÎË˜‡Ì, flÍ¥ ˘Â ‚¥flÚ¸ ‚ ÛÍ‡ªÌÒ¸ÍÛ Ì‡ˆ¥ÓÌ‡Î¸ÌÛ
¥‰Â˛. í‡ÍËÏ ˜ËÌÓÏ ·¥Î¸¯-ÏÂÌ¯ ‡ÍÚË‚ÌÓ ¥‰Âª ÒÂÔ‡‡-
ÚËÁÏÛ ‡·Ó ÙÂ‰Â‡Î¥ÁÏÛ ìÍ‡ªÌË ‚ËÍÓËÒÚÓ‚Û˛Ú¸ Á‰Â-
·¥Î¸¯Ó„Ó ÔÓÎ¥ÚË˜Ì¥ ÒËÎË Á ‰Û„Ó„Ó (˜Ë Ì‡‚¥Ú¸ ÚÂÚ¸Ó-
„Ó) Â¯ÂÎÓÌÛ Ì‡ˆ¥ÓÌ‡Î-‰ÂÏÓÍ‡ÚË˜ÌÓ„Ó ˜Ë Î¥·Â‡Î¸-
ÌÓ-‰ÂÏÓÍ‡ÚË˜ÌÓ„Ó ÒÔflÏÛ‚‡ÌÌfl, flÍ¥ ‚Â‰ÛÚ¸ ·ÓÓÚ¸-
·Û Á‡ Ï¥Òˆfl Û Ó„‡Ì‡ı Ï¥ÒˆÂ‚Ó„Ó Ò‡ÏÓ‚fl‰Û‚‡ÌÌfl ‚Â-
ÎËÍËı Ï¥ÒÚ á‡ıÓ‰Û ìÍ‡ªÌË.

òãüïà êéáÇàíäì ëàíìÄñß∫
éÒÚ‡ÚÓ˜Ì‡ ‰ÓÎfl É‡ÎË˜ËÌË, ÚÓ·ÚÓ ˜Ë „‡ÎË˜‡ÌË Â-

‡Î¥ÁÛ˛Ú¸ ÒÂ·Â flÍ ÓÍÂÏËÈ ÂÚÌÓÒ, ˜Ë Ú‡Í ¥ Á‡ÎË¯‡Ú¸Òfl

ÛÍ‡ªÌˆflÏË, ·‡„‡ÚÓ Û ̃ ÓÏÛ Á‡ÎÂÊËÚ¸ ‚¥‰ Â‡Íˆ¥ª äËπ‚‡
Ì‡ ÔÓ¯ËÂÌÌfl ¥‰ÂÈ ÒÂÔ‡‡ÚËÁÏÛ, ¯Îflı¥‚ ÓÁ‚ËÚÍÛ ìÍ-
‡ªÌË Û Ì‡È·ÎËÊ˜¥ ÓÍË, ‡ Ú‡ÍÓÊ Á‡„‡Î¸ÌÓÒ‚¥ÚÓ‚Ëı ÚÂÌ-
‰ÂÌˆ¥È.

äÎ˛˜Ó‚ËÏ ÏÓÏÂÌÚÓÏ ÚÛÚ π ÂÍÓÌÓÏ¥˜ÌÂ ÒÚ‡ÌÓ‚Ë˘Â
ìÍ‡ªÌË. ßÒÌÛ˛Ú¸ ¥ÁÌ¥ ÒıÂÏË ÓÁ‚ËÚÍÛ É‡ÎË˜ËÌË Á‡
ÛÏÓ‚Ë, flÍ˘Ó ‚ ìÍ‡ªÌ¥ ÒÔÓÒÚÂ¥„‡ÚËÏÂÚ¸Òfl ÂÍÓÌÓÏ¥˜-
ÌËÈ Ô¥‰ÈÓÏ ¥ ‚ÓÌ‡ ‰ÓÒfl„ÌÂ ÔËÌ‡ÈÏÌ¥ Òı¥‰ÌÓÂ‚ÓÔÂÈ-
Ò¸ÍÓ„Ó ¥‚Ìfl ‰Ó·Ó·ÛÚÛ ¥ flÍ˘Ó ‚ ìÍ‡ªÌ¥ ÚÂÔÂ¥¯Ì¥È
Ô¥‰ÈÓÏ π ÎË¯Â ÚËÏ˜‡ÒÓ‚ËÏ fl‚Ë˘ÂÏ, ‡ ‰‡Î¥ ÂÍÓÌÓÏ¥˜-
Ì‡ ÒËÚÛ‡ˆ¥fl ÁÌÓ‚Û ÔÓ„¥¯ËÚ¸Òfl. èË˜ÓÏÛ, Ó·Ë‰‚‡ ‚‡¥-
‡ÌÚË Á‡ ÔÂ‚ÌËı ÛÏÓ‚ ÏÓÊÛÚ¸ flÍ ÔÓ„‡ÒËÚË ¥ÒÌÛ˛˜Û ‚
É‡ÎË˜ËÌ¥ ÚÂÌ‰ÂÌˆ¥˛ ‰Ó ‚Ë‰¥ÎÂÌÌfl ÓÍÂÏÓ„Ó ÂÚÌÓÒÛ,
„‡ÎË˜‡Ì, Ú‡Í ¥ Ô¥‰ÒËÎËÚË.

ì ÒÔ‡‚¥ „‡ÎËˆ¸ÍÓ„Ó ÒÂÔ‡‡ÚËÁÏÛ ‚‡ÊÎË‚Ó˛ π ÓÎ¸
Ò‚¥ÚÓ‚Ëı ÒÛÒÔ¥Î¸ÌÓ-ÔÓÎ¥ÚË˜ÌËı ÚÂÌ‰ÂÌˆ¥È. ì Ò‚¥Ú¥ ÛÊÂ
·ÎËÁ¸ÍÓ ÒÓÚÌ¥ ÓÍ¥‚ ÒÔÓÒÚÂ¥„‡πÚ¸Òfl ÚÂÌ‰ÂÌˆ¥fl ‰Ó ÚÂË-
ÚÓ¥‡Î¸ÌÓª ÓÁ‰Ó·ÎÂÌÓÒÚË, flÍ‡ Â‡Î¥ÁÛπÚ¸Òfl ¯ÎflıÓÏ
ÒÚ‚ÓÂÌÌfl Ì‡ˆ¥ÓÌ‡Î¸ÌËı ‰ÂÊ‡‚. ñ¥ÎÍÓÏ ÏÓÊÎË‚Ó, ̆ Ó
ˆfl ÚÂÌ‰ÂÌˆ¥fl È ‰‡Î¥ Â‡Î¥ÁÓ‚Û‚‡ÚËÏÂÚ¸Òfl Û ïïß ÒÚÓÎ¥ÚÚ¥.
á‡‡Á ·ÛÚË ÏÂÌ¯ËÏ ÂÍÓÌÓÏ¥˜ÌÓ ‚Ë„¥‰Ì¥¯Â. â ˆ¥ÎÍÓÏ
ÏÓÊÎË‚Ó, ˘Ó É‡ÎË˜ËÌ‡ Â‡Î¥ÁÛπÚ¸Òfl flÍ ÌÂÁ‡ÎÂÊÌ‡
‰ÂÊ‡‚‡ ÓÍ¥‚ ˜ÂÂÁ 20-30 ÎË¯Â ÚÓÏÛ, ˘Ó äËπ‚Û ÒÚ‡-

РОМАН
ЛОЗИНСЬКИЙ

ХТО ТАКІ
ГАЛИЧАНИ,

І ЧОМУ ВОНИ
СТАЮТЬ

СЕПАРАТИСТАМИ

V L O D K O K O S T Y R K O
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Do nacionaľnyx symvoliv vidnosymo herb,
prapor, hymn, ale u cij statti jtymeťśa lyš pro
halyćki herb i prapor.

Herbamy nazyvajemo ustaleni za okres-
lenymy pravylamy znaky osib, rodyn, mist,
krajin, terytorij toščo. V Ukrajini tradycijni herby
ta svidomisť estetyčnoji vartosty zobražeń často
zasypajuť «vykopanoju» arxeolohičnym meto-
dom heraľdykoju. Tomu palimpsestyčni ten-
denciji, započatkovani v Halyčyni sovjećkoju
vladoju, panujuť i nyni, a to zavďaky jix pa-
nukrajinškym adeptam.

Proponovana tut symvolika je aľternatyvoju
do vyščezhadanyx heraľdyčnyx praktyk. Ostan-
nim symvolom Halyčyny buv stvorenyj u čas II
Svitovoji vijny znak, ščo pojednuvav u sobi dva
poperedni halyćki herby. Jdeťśa pro zolotoho
leva miž tŕoma zolotymy koronamy, dvi z kotryx
u verxnix kutax ščyta, a treťa – u nyžńomu.

Zobraženńa leva u herbi Halyčyny je tery-
toriaľno-dynastyčnym znakom, jakyj hovoryť
pro «Zemľu Leva», a prysutnisť na levjačij holovi

korony vkazuje na te, ščo džerelom herbu buv
znak panujučoji dynastiji, u danomu vypadku –
Romanovyčevoji hilky Ŕurykiv.

U XIII st. osobysti znaky otrymaly nazvy, a v
seredyni XIV st. jix perestajuť vykorystovuvaty
spontanično, herby stajuť rodynnymy znakamy,
perekazuvanymy z pokolinńa na pokolinńa.

Ostannim suto halyćkym korolem, kotryj
mav na svojemu ščyti herb leva, buv peršyj
rusynśkyj Pjast – Jurij II Boleslav Trojdenovyč
(1323-1340). Pravdopodibno, počatok cij
herbovij simji dav koroľ Danylo Romanovyč
(1205-1264 z perervamy), bo ikonohrafičnymy
atrybutamy biblijnoho proroka Danyla je levy,
tož lohično, ščo Levom (1264-1300) buv
oxreščenyj odyn iz Danylovyx naščadkiv, čyj
znak – zolotyj lev – zhidno z perekazamy je
herbom, zakarpatśkoho mista Berehova ta
korolivśkoho stolyčnoho mista Ľvova.

Pisľa vxodženńa halyćkoho korolivstva do
skladu Poľśkoji Korony terytoriaľnym herbom
Ruśkoho vojevodstva staje znak zolotoho leva
v koroni, ščo pneťśa na skeľu v syńomu poli
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ÌÂ ·‡È‰ÛÊÂ, ‚ıÓ‰ËÚ¸ ̃ Ë ÌÂ ‚ıÓ‰ËÚ¸ É‡ÎË˜ËÌ‡ ‰Ó ÒÍÎ‡‰Û
ìÍ‡ªÌË. Ç¥Ì ÔÓÁ·Û‰ÂÚ¸Òfl ˆ¸Ó„Ó Â∂¥ÓÌÛ, ÔÓ‰¥·ÌÓ ‰Ó
ÚÓ„Ó, flÍ Û 60-ı ÓÍ‡ı Â‚ÓÔÂÈÒ¸Í¥ Í‡ªÌË ÔÓÁ·Û‚‡ÎËÒfl
Ò‚Óªı ‡ÙËÍ‡ÌÒ¸ÍËı ÍÓÎÓÌ¥È, ÓÒÍ¥Î¸ÍË ÛÊÂ Ì‡ ÚÓÈ ˜‡Ò
‚¥‰Ì‡È¯ÎË Ì‡·‡„‡ÚÓ ÂÙÂÍÚË‚Ì¥¯¥ ̄ ÎflıË ‚ËÍÓËÒÚÓ‚Û-
‚‡ÚË ªıÌ¥ ÔËÓ‰Ì¥ ÂÒÛÒË. ëÚ‚ÓÂÌÌ˛ ÌÂÁ‡ÎÂÊÌÓª
É‡ÎË˜ËÌË ÒÔËflπ Ú‡ÍÓÊ ∂ÂÓÔÓÎ¥ÚË˜Ì‡ ÒËÚÛ‡ˆ¥fl Û Â∂¥Ó-
Ì¥. ∫ª ¥ÒÌÛ‚‡ÌÌfl ÏÓÊÂ ‚Ëfl‚ËÚËÒfl ‚Ë„¥‰ÌËÏ Ù‡ÍÚË˜ÌÓ
ÛÒ¥Ï ÒÛÒ¥‰Ì¥Ï Á ìÍ‡ªÌÓ˛ ‰ÂÊ‡‚‡Ï: ÔÓ˜ËÌ‡˛˜Ë ‚¥‰
êÓÒ¥ª ¥ Á‡Í¥Ì˜Û˛˜Ë ëÎÓ‚‡˜˜ËÌÓ˛.

èÓÚÂ Ì‡ÈÂ‡Î¸Ì¥¯ËÏ ‰Îfl É‡ÎË˜ËÌË π ÛÒÂ-Ú‡ÍË ÌÂ
¯Îflı ÒÂÔ‡‡ÚËÁÏÛ, ‡ ¯Îflı ÙÂ‰Â‡Î¥Á‡ˆ¥ª ìÍ‡ªÌË. ç‡
ˆ¸ÓÏÛ ¯ÎflıÛ É‡ÎË˜ËÌ‡ ÏÓÊÂ ÓÁ‡ıÓ‚Û‚‡ÚË Ì‡ Ô¥‰-
ÚËÏÍÛ ¥Ì¯Ëı Â∂¥ÓÌ¥‚ ìÍ‡ªÌË. ä¥Ï ÚÓ„Ó, ‚ ìÍ‡ªÌ¥
¥ÒÌÛ˛Ú¸ ÂÍÓÌÓÏ¥˜Ì¥ Ú‡ ÒÛÒÔ¥Î¸Ì¥ ÔÓ·ÎÂÏË, flÍ¥ ·ÂÁ Ì‡-
‰‡ÌÌfl ¯ËÓÍËı ÔÓ‚ÌÓ‚‡ÊÂÌ¸ Â∂¥ÓÌ‡Ï ÛÁ‡„‡Î¥ ‰Ó‚ÓÎ¥
‚‡ÊÍÓ ‚Ë¥¯ËÚË.
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ščyta, i vykorystovujeťśa jak častyna herbu
poľśkyx koroliv, napryklad Jana Oľbrachta
(1459-1501). Z 1848 roku zolotyj lev u koroni,
ščo pneťśa na skeľu, staje nacionaľnym sym-
volom halyčan, v 1918 roci joho zatverdžujuť v
jakosti deržavnoho herbu ZUNR, a vid bereznja
2001 roku vin je herbom Ľvivśkoji oblasty.

V heraľdyci znak zolotoho leva ne aso-
cijujeťśa z obrazom koroľa zviriv, kotryj ne
terpyť žodnyx nahaduvań i porad, a služyť
džerelom i etalonom šľaxetnosty, zaoxočujučy
vlasnyka do spilkuvanńa z vsebično osvičenymy
radnykamy, zdatnymy odrazu ž vkazaty na
pomylku volodaŕa.

Try zoloti korony v halyćkomu herbi majuť
potrijne značenńa:

1) vidsylajuť nas do 1084 roku – počatku
orhanizovanoji tŕoma kńaźamy (Ŕurykom
Peremyśkym, Vasyľkom Terebovľanśkym, Volo-
darem Zvenyhorodśkym) boroťby za pravo na
halyćku spadščynu, kotra zakinčylaśa v 1097
roci stvorenńam nezaležnoho vid Kyjeva kńa-
zivstva. Stolyceju cijeji deržavy buv Peremyšľ,

holovnym torhoveľnym centrom – Zvenyhorod,
a Terebovľa – bramoju-mytnyceju, zvidky šľaxy
provadyly do čornomorśkyx stepiv, do Bolhariji
ta Vizantiji;

2) jak terytoriaľnyj herb try zoloti korony v
syńomu poli ščyta zjavľajuťśa v 1772 roci, tobto
todi, koly Halyčyna uvijšla do skladu Habs-
burgśkoji Monarxiji, zhidno z pravom na ce
korolivstvo imperatryci Mariji Terezy (1740-
1780). Jak pravonastupnyća Arpadiv tytul
korolevy Halyčyny i Volodymyriji Marija Tereza
pryjńala šče 1741 roku.

Do aneksiji Halyčyny kyjivškym kńazem
Volodymyrom u 981 roci ća terytorija perebu-
vala u skladi Uhorščyny (906-981), a šče raniše
naležala velykomoravśkym volodaŕam (830-
906), i u vyslidi rymśkoji misiji sv. Kyryla ta sv.
Metodija do Velykoji Moraviji pryjńala razom iz
neju u 872 roci xrystyjanstvo. Perše jepyskopstvo
u novonavernutij Halyčyni postalo v Peremyšli.

Korolivstvo Halyčyny (Galicia) jak precedent,
ščo svidčyv pro vidnovlenńa zvjazkiv iz kato-
lyćkoju cyvilizacijeju, bulo stvorene v 1214 roci

автономія закарпаття:

народний самовияв

чи номенклатурний путч?

хроніка подій з десятирічної відстані

© é.É‡‚Ó¯, 2001

О Л Е К С А Н Д Р Г А В Р О Ш
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Питання автономiї Закарпаття у 90-х роках невiдрив-

но пов’язане з питанням полiтичного русинства. Це не

тiльки два чоботи – пара, але i творiння рук одного й того

ж, як тепер кажуть, полiттехнолога. Полiтичне русинство

у цiй зв’язцi виступало як засiб досягнення мети та моти-

вацiя на неї, а автономiя як мета i, можливо, плацдарм

для розгортання наступної цiлi. Цiєї осенi минає десять

рокiв з часу бурхливого протистояння на ¶рунтi автоно-

мiї. Чим не привiд з десятилiтньої вiдстанi спокiйно поди-

витися на тi подiї?

Уперше проблема полiтичного русинства (себто вiд-

межування вiд українства з намаганням творити окремий

етнос) порушуються в 1989 роцi угорською пресою. Не-

випадково цiй країнi випала честь витягнути на Боже свiт-

ло давно забуте гасло, адже саме в кабiнетах угорських

чиновникiв ще сотню рокiв тому зароджувалась iдея ок-

ремiшности угрорусинiв, чи то пак «мадярiв греко-като-

лицького вiросповiдування», як їх уже тодi називали.

Перед першою свiтовою ця «самобутнiсть» була так

розвинена угорським урядом, що закарпатцям вiдiбрали

не тiльки традицiйний юлiанський календар, але й тися-

чолiтню кирилицю, перейменовували не лише населеннi

пункти, але й навiть прiзвища. Важко навiть уявити до яко-

го рiвня доросла б «самобутнiсть» угрорусинiв, якби вони

залишилися пiд владою угорської корони ще на двадцять

рокiв! Але не будемо про давно минуле.

Отож у 1989 роцi в угорськiй пресi почали лунати голо-

си, що закарпатцi – це добрi старi русини, якi тисячу рокiв

жили в’єдно з мадярами, а українцями їх зробив Сталiн i

комунiсти. Певна рiч, що такi думки перейшли й до угор-

ськомовної преси Закарпаття, а звiдти – й на ширше ото-

чення. Щоб уявити, на який благодатний ¶рунт впало нове

русинське євангелiє, досить ознайомитися з хронологi-

єю тогочасних подiй. Вiзьмемо лише кiлька мiсяцiв пе-

ред органiзацiйним оформленням полiтичного русинства.

2 вересня – рухiвський мiтинг у Хустi. 8 вересня –

установчi збори Народного Руху в Києвi. 16 вересня –

мiтинг у Мукачевi, викликаний ситуацiєю довкола Пiстря-

лiвської РЛС. 23 вересня – установча конференцiя Руху

в Ужгородi. 24 вересня – рухiвский мiтинг в Ужгородi.

29 вересня – питання РЛС порушуються на сесiї облас-

ної Ради. 8 жовтня – рухiвський мiтинг у Великому Бич-

ковi. 22 жовтня – рухiвцям не дано дозволу на проведен-

ня мiтингу в Ужгородi.

1 листопада мiлiцiєю затримано групу студентiв, якi

пiд синьо-жовтими прапорами прибирали могилу Лучкая.

VLODKO
KOSTYRKO
NACIONAľNI
SYMVOLY
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19 листопада – рухiвський мiтинг в Ужгородi. 3 грудня –

на мiтингу в Мукачевi рухiвцi закликали до створення

страйкових комiтетiв. 4 грудня – молебень i блокування

вiрниками пiд’їзних шляхiв до Пiстрялiвської РЛС. 8 груд-

ня – на сесiї обласної ради розглянуто телеграму Мука-

чiвського Руху з протестом проти будiвництва Пiстрялiв-

ської РЛС. 10 грудня – мiтинг-схiд селян бiля Пiстряло-

ва. 14 сiчня – пiкет i багатолюдний мiтинг бiля обкому

компартiї. 20 сiчня – мiтинг у Мукачевi. 21 сiчня – рухiв-

ський мiтинг у Хустi. 26 сiчня – позачергова сесiя облас-

ної ради, яка проходила пiд акомпонемент великого пi-

кету i мiтингу пiд стiнами облвиконкому.

Навiть з цього короткого хронологiчного перелiку

видно, що влада втрачала контроль над ситуацiєю. Пiд

кiнець вона вже почувалася, як на розпеченiй сковорiд-

цi. Головним опонентом закарпатських комунiстiв став

український нацiонал-демократичний рух (Рух, Товарис-

тво української мови, «Меморiал», «Зелений свiт» тощо).

Неабияким упущенням влади стало те, що саме рухiвцi

(умовно так назвемо всiх тогочасних нацiонал-демокра-

тiв) очолили рух проти Пiстрялiвської РЛС, що виклика-

ло до них симпатiї широких верств, як правило, аполi-

тично байдужих закарпатцiв. У таких умовах влада хао-

тично шукала виходу i не могла його знайти. Але вихiд

сам знайшов владу.

9 лютого 1990 року пленум обкому увiльнив Генрiха

Бандровського вiд обов’язкiв першого секретаря у зв’яз-

ку з виходом на пенсiю. Новим керманичем области об-

рано Михайла Волощука. Закарпаття вступило в новий

етап своєї полiтичної iсторiї.

Михайло Волощук був давнiм номенклатурником, у

свiй час займав посаду голови облвиконкому. Вiн не спра-

цювався з Генрiхом Бандровським, який був призначений

на Закарпаття з Львiвського мiськкому партiї, i вимуше-

ний був резигнувати. Дочекавшись свого шансу, Волощук

зробив своїм гаслом локальний патрiотизм. Очевидно, тут

грали роль як особистi стосунки, так i ситуацiя на Галичи-

нi, де комунiсти втратили всiлякий вплив. Закарпатцям

запам’яталися його численнi виступи на телебаченнi, де

Волощук мало не кожну тезу починав словами «А ось ми,

закарпатцi…».

Як би там не було, але менше, нiж через два тижнi пiс-

ля призначення нового секретаря обкому, в Ужгородi вiд-

бувається установча конференцiя Общества подкарпат-

ських русинов. Ще через кiлька днiв його реєструють в

облвиконкомi. Для прикладу, обласну органiзацiю Руху

ОЛЕКСАНДР
ГАВРОШ

АВТОНОМІЯ
ЗАКАРПАТТЯ:

НАРОДНИЙ
САМОВИЯВ

ЧИ НОМЕНК-
ЛАТУРНИЙ

ПУТЧ?
ХРОНІКА ПОДІЙ
З ДЕСЯТИРІЧНОЇ
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влада не хотiла реєструвати пiвроку. Нове керiвництво ви-

рiшило застосувати нову тактику для боротьби зi своїми

опонентами.

Про те, що русинський рух творився не без допомоги

згори, свiдчить розповiдь одного з найактивнiших членiв

Общества Володимира Фединишинця. Як зiзнається вiн

в iнтерв’ю, до 1989 року вiн був свiдомим українським

патрiотом i про нiяке полiтичне русинство не вiдав. У той

час вiн прагнув створити якесь ре¶iональне краєзнавче

товариство, наприклад, товариство Духновича, яке би

тяжiло до науки i культури. (У Рух не подався, бо мав з

деякими рухiвцями натягнутi стосунки). Випадково на

вулицi зустрiлися з М.Томчанiєм i вирiшили об’єднати свої

iнiцiативнi групи. «У нього було бiльше людей», – роз-

повiдає Фединишинець. « Можливо, серед них були i ка-

¶ебiсти».

Постать Томчанiя дотепер оповита загадками. Син вi-

домого українського письменника, вiн вирiс у змiшанiй

українсько-угорськiй сiм’ї. М.Томчанiй не тiльки був iнiцiа-

тором полiтичного русинства, але й першим головою Об-

щества. На ньому лежить значна частка вiдповiдальности,

що товариство, задумане як культурологiчне, вiдразу ско-

тилося в бiк полiтичного радикалiзму i агресивного став-

лення до українства. Заваривши кашу, вiн через короткий

час емi¶рував до Угорщини, що викликало до нього не-

простi запитання з боку самих соратникiв. Як-от, на якi

грошi вiн живе за кордоном? («Пiдкарпатська Русь», № 4).

Помiтну присутнiсть ка¶ебiстiв на установчих зборах

товариства вiдзначають i очевидцi. «Я не можу нi спрос-

тувати, нi пiдтвердити, що Общество русинiв задумува-

лося в К¢Б, – каже В.Фединишинець. – Але допускаю,

що в товариствi могли бути вкрапленi потрiбнi агенти».

Тим часом, у звязку з Пiстрялiвською епопеєю М.Во-

лощуку доводиться часто бувати в Москвi. Совєтський

Союз опинився на порозi розвалу, i це вже вiдчували всi.

Подiї в Прибалтицi, на Кавказi, в Молдовi та Українi по-

казували, що гряде перiод великих потрясiнь. У Москвi

прийшли до висновку, що полiтичне русинство вигiдне

iмперському центровi як засiб стримування України на

шляху до незалежности. За спостереженнями впливово-

го журналiста Михайла Бабидорича, пiсля чергового по-

вернення Волощука з Москви слiдував новий спалах по-

лiтичного русинства на Закарпаттi.

Знаковою подiєю сьогоднi бачиться пленум обкому,

який вiдбувся 12 травня 1990 року в Ужгородi. На ньому

секретарем обкому обрано І.Миговича, а завiдуючим

dľa Kolomana z Arpadiv (1214-1221), koro-
novanoho papoju Innokentijem III.

Try zoloti korony v halyćkomu herbi ozna-
čajuť zvjazok iz Rymśkym Prestolom i svidčať
pro prynaležnisť do satelitiv Svjaščennoji
Rymśkoji Imperiji Nimećkoho narodu;

3) korona – ce koštovnyj predmet, jakym oz-
dobľujuť najšľaxetnišu častynu ľudśkoho tila,
tym samym vyvyščujučy osobu, jaka koronu no-
syť, nad reštoju. Promenysti zuby korony symvo-
lizujuť Božu mić i sylu, a persteneva forma ape-
ľuje do symvoliky kola – znaku Božoji dosko-
nalosty.

Synij kolir ščyta, na dumku pryxyľnyx do
ezoteryky heraľdystiv, maje pozytyvne značenńa
i symvolizuje mužnisť, tvorčisť, vladnisť.

Herb je vytvorom okreslenoji hrupy ľudej,
znakom vlasnosty i svojeridnym dekoratyvnym
elementom. Prapor perevažno je substytutom
herba. Koľory prapora často nazyvajuť nacio-
naľnymy barvamy, projektujučy na nyx dovoli
potužne emocijne navantaženńa.

Vid 1848 do 1991 roku nacionaľnym symvo-

lom halyčan buv žovto-synij prapor. Barvy
praporiv povjazani z herbamy. Isnuje zasada,
zhidno z jakoju verxńa smuha prapora abo
smuha, rozmiščena najblyžče do drevka, zare-
zervovana dľa koľoru herba, a rešta – dľa koľoru
poľa ščyta. Oskiľky vidpovidnykom zolota je
žovta barva, to zhidno z heraľdyčnymy pravy-
lamy verxńa smuha halyćkoho prapora je
žovtoju, a nyžńa – syńoju.

VLODKO
KOSTYRKO
NACIONAľNI
SYMVOLY
HALYČYNY



308

h t t p : / / w w w . j i - m a g a z i n e . l v i v . u a  h t t p : / / w w w . j i - m a g a z i n e . l v i v . u a

iдеологiчним вiддiлом – М.Макару. Перший тiльки-но

повернувся з Москви, де працював завсектором iдеоло-

гiчного вiддiлу ЦК КПРС, другий спецiалiзувався на «iн-

тернацiональному вихованнi трудящих». Таким чином

Закарпатський обком отримав двох нових iдеологiв, а з

ними i нову iдеологiю. Про неї свiдчить теперiшня пози-

цiя колишнiх «наукових комунiстiв» – обидва є активни-

ми учасниками i захисниками полiтичного русинства.

16 липня Верховна Рада України ухвалила Деклара-

цiю про державний суверенiтет i встановила День неза-

лежности. Московськi лялькарi починають смикати свої

ниточки на Закарпаттi. 14, 15, 16 серпня в органi Закар-

патського обкому «Закарпатськiй правдi» виходять три

подачi розлогої статтi В.Фединишинця «Я – русин, мiй

син – русин…», в якiй ведеться пряма агiтацiя за полiтич-

не русинство. Ясна рiч, що без схвалення обкому, а то й

прямої вказiвки згори, така публiкацiя була немислима.

Бiльше того, партiйна газета розпочинає широку дис-

кусiю, здавалося б, iз давно виясненої теми. (Закарпат-

ськi комунiсти ще в 20-х роках з’ясували, що належать

до українського народу). Таким чином iдея русинсва була

кинута в широкi маси газетою, яку передплачувала прак-

тично кожна сiм’я в областi.

19 серпня опублiковано заяву Закарпатського обкому

про галицьких емiсарiв, якi пiдбурюють мирних закарпат-

цiв. А вже через мiсяць – 20 вересня Общество карпатсь-

ких русинiв приймає декларацiю про «повернення Закар-

патськiй области статусу автономної республiки». Думку

тодiшньої влади чiтко висловив на сторiнках «Закарпатсь-

кої правдi» заступник голови обласної ради Ю.Воробець:

«Якою б не була суверенна Україна – якщо ми не дiста-

немо статусу – Закарпаття перетвориться в український

вокзал, який затопчуть. Вiд iменi обласної ради – не доз-

волимо, щоб iз области зробили вокзал…За тим, що вiд-

бувається на Закарпаттi, уважно слiдкують i в Празi, i в

Будапештi, i в Америцi. Нашiй радi хотiлося б налагодити

зв’язки з усiма, хто хоче нам допомагати».

Зi слiв цього високопоставленого чиновника видно,

що завдання закарпатської влади вже тодi полягало в от-

риманнi особливого статусу. По сутi, це те саме, чого вiд-

крито домагається Общество. Таким чином прослiдковуєть-

ся не тiльки спiльнiсть намiрiв, але й взаємозв’язок мiж вла-

дою та полiтрусинами. Можливо, полiтичний русинiзм був

першою полiттехнологiєю на Закарпаттi. Общество прий-

мало на себе весь удар критики i водночас проводило мо-

тивацiю, чому Закарпаттю потрiбен «особливий статус».

ОЛЕКСАНДР
ГАВРОШ

АВТОНОМІЯ
ЗАКАРПАТТЯ:

НАРОДНИЙ
САМОВИЯВ

ЧИ НОМЕНК-
ЛАТУРНИЙ

ПУТЧ?
ХРОНІКА ПОДІЙ
З ДЕСЯТИРІЧНОЇ

ВІДСТАНІ

М Є Ч И С Л А В Ч У М А
Л Є Ш Е К М А З А Н

© Anabasis, 1998

австрійська балаканина,

або

галицька енциклопедія
(уривки з книги)



309

h t t p : / / w w w . j i - m a g a z i n e . l v i v . u a  h t t p : / / w w w . j i - m a g a z i n e . l v i v . u a

У той же час комунiстична влада нiби стояла збоку, стена-

ючи руками: «Ну що ми зробимо? Це ж люди вимагають».

Прозорою полiтика влади стала пiсля провалу путчу

у 1991, коли вiдтягувати далi питання автономiї було не-

безпечно: або пан, або пропав. Як писав Ленiн: «Промєд-

ленiє смєртi подобно». Але ще до цих подiй – 14 липня

Товариство угорської культури на велелюдному мiтингу

у Вилоку прийняло «Декларацiю про автономний статус

Закарпаття». (Знаючи обережнiсть закарпатських угор-

цiв, можна твердити, що без консультацiй з владою тут

не обiйшлося).

24 серпня було проголошено незалежнiсть України.

Без сумнiву, Москва вдається до останнiх спроб врятува-

ти iмперiю. Серед них – збурення ситуацiї на Закарпаттi.

Волощуку, який, судячи з газетних повiдомлень, частiше

їздив до Москви, нiж до Києва, з бiлокам’яної обiцяно

пiдтримку. Інакше, маючи величезний номенклатурний

досвiд, вiн нiколи б не наважився на протистояння з Киє-

вом. У кавалерiйськi атаки на танки люди такого штибу

нiколи не вв’язуються.

Пiдтримка ¢КЧП закарпатськими можновладцями

викликала справедливi вимоги людей про вiдставку М.Во-

лощука. Бачачи, що земля пiд ногами починає горiти, вiн

iде ва-банк: пiднiмає на щит гасло автономiї. Сесiю обл-

ради, яка мала вiдбутися 30 серпня, Волощук вiдкладає

на мiсяць пiзнiше. Адже до такого важливого кроку тре-

ба солiдно пiдготуватися.

Починається активна пiдготовка. 9 вересня пiд голову-

ванням Волощука вiдбувається таємна нарада за участю

запрошених осiб вiд окремих органiзацiй i установ. По-

при небачену свободу, яку в тi днi переживає країна,

журналiстiв на цi збори (чи зборища?) не допускають. 16

вересня полiтичнi русини дають прес-конференцiю у Бу-

динку профспiлок, а 17 вересня – проводять мiтинги в

Ужгородi та Мукачевi з вимогами автономiї. (Все за гра-

фiком, чи не так?).

І, нарештi момент iстини: 27 серпня розпочинає ро-

боту сесiя обласної ради, на яку винесено питання про

автономiю Закарпаття. Перед облрадою вирує натовп, ра-

зом iз замовленими владою полiтрусинами прийшли i не-

нависнi їй рухiвцi. Починається найдраматичнiший момент

у новiтнiй iсторiї Закарпаття.

Хто кого: комунiстична номенклатура i московськi

лялькарi чи молода демократiя i щойно народжена дер-

жава? У такiй ситуацiї виграє той, хто здатний на бiльшi

самопожертви i боротьбу до кiнця. Ясна рiч, номенкла-

Ä‚ÒÚ¥ÈÒ¸Í‡ ·‡Î‡Í‡ÌËÌ‡, ·‡Î‡Í‡ÌËÌ‡ ·ÂÁ ÒÂÌÒÛ, Ì¥-
ÒÂÌ¥ÚÌËˆ¥, ÌÂ ‚‡Ú¥ Û‚‡„Ë, ‰ÂÒflÚËfl‰Ì‡ Ï‡fl˜Ìfl, ˜‡ÒÚÓ ÔÓ-
π‰Ì‡Ì‡ ¥Á ‚Ë„‡‰Í‡ÏË. ëÍ‡Ê¥ÏÓ, ıÚÓÒ¸ ÓÔÓ‚¥‰‡π, ˘Ó ÍÓÊÌÓ-
„Ó ‰Ìfl ‚‡Ìˆ¥ ıÓ‰ËÚ¸ Ì‡ ÔÓ„ÛÎflÌÍÛ Á ÒÓ·‡ÍÓ˛, ıÓ˜‡ ‚Ò¥Ï
‚¥‰ÓÏÓ, ̆ Ó ÔÓ¯ÚË‚ËÈ ÄÁÓÍÓ ̂ ¸Ó„Ó Ô‡Ì‡ Á‰Óı Ô¥‚ ÓÍÛ ÚÓÏÛ.
üÍ ¥ ÍÓÊÌ‡ ‚ÍÓ¥ÌÂÌ‡ ¥‰¥ÓÏ‡, ‡.·. Ï‡π ·‡„‡ÚÓ ıÂÒÌËı ·‡Ú¸-
Í¥‚. í¥, ıÚÓ Å¥·Î¥π˛ ÒÛ˜‡ÒÌÓÒÚË ÒıËÎ¸Ì¥ ‚‚‡Ê‡ÚË èË„Ó‰Ë
·‡‚Ó„Ó ‚ÓflÍ‡ ò‚ÂÈÍ‡, ‚Ë‚Ó‰flÚ¸ ˆÂ ÒÎÓ‚ÓÒÔÓÎÛ˜ÂÌÌfl Á
Ì‡Í‡ÁÛ ˜. 172, ‚¥‰‰‡ÌÓ„Ó ÍÓÏ‡Ì‰Û‚‡ÌÌflÏ ·Ë„‡‰Ë, flÍÛ ÒÍÂ-
Û‚‡ÎË Ì‡ „‡ÎËˆ¸ÍËÈ ÙÓÌÚ. ñËÏ Ì‡Í‡ÁÓÏ ·ÛÎÓ ÁÏ¥ÌÂÌÓ
Ó·Ó‚’flÁÍÓ‚¥ ‰ÓÌÂ‰‡‚Ì‡ ÔËÌˆËÔË ÔÓÒÚ‡˜‡ÌÌfl ‡Ï¥ª ı‡˜‡-
ÏË. ê‡Ì¥¯Â Û ÒÔËÒÍÛ ÔÓ‚¥Á¥ª Ì‡ 9-¥È ÔÓÁËˆ¥ª ÁÌ‡ıÓ‰ËÎ‡Òfl
·˛ÒÒÂÎ¸Ò¸Í‡ Í‡ÔÛÒÚ‡, ‡ Ì‡ 10-¥È – ¯Ô‡‡∂¥‚Í‡. ëÛ‚ÓÓ
Ú‡πÏÌ‡ ¥ÌÒÚÛÍˆ¥fl ‚ËÔ‡‚ËÎ‡ ˆ˛ ÔÓÏËÎÍÛ. Å˛ÒÒÂÎ¸Ò¸ÍÛ
Í‡ÔÛÒÚÛ ·ÛÎÓ ÔÂÂÏ¥˘ÂÌÓ Ì‡ 10-ÚÛ ÔÓÁËˆ¥˛ Û ÒÔËÒÍÛ, ‡ ̄ Ô‡-
‡∂¥‚ÍÛ Ô¥‰ÌÂÒÂÌÓ Ì‡ Ì‡ÎÂÊÌÂ ªÈ 9-ÚÂ.

ÄÎÂ ÒÔ‡‚ÊÌ¥È Ó‰Ó‚¥‰ ÔËÒÎ¥‚’fl ÁÌ‡˜ÌÓ ‰‡‚Ì¥¯ËÈ. è¥Ò-
Îfl ÔÓ„‡ÌÓª ë‡‰ËÌÒ¸ÍÓÏÛ ÍÓÓÎ¥‚ÒÚ‚Û ‚¥ÈÌË (1859) Ä‚-
ÒÚ¥fl ‚Ú‡˜‡π ãÓÏ·‡‰¥˛; ÔÓ‡ÁÍ‡ Ô¥‰ ë‡‰Ó‚Ó˛ (1866)
ÔËÁ‚Ó‰ËÚ¸ ‰Ó ‚¥‰ÏÓ‚Ë ‚¥‰ ÉÓÎ¸¯ÚËÌ‡ ¥ ÁÂ˜ÂÌÌfl ‚¥‰ Û˜‡Ò-
ÚË Û ç¥ÏÂˆ¸ÍÓÏÛ ëÓ˛Á¥, ˘Ó ‰ÓÁ‚ÓÎËÎÓ èÛÒÒ¥ª Ó˜ÓÎËÚË ˆÂÈ
ëÓ˛Á. ì ÚÓÈ Ò‡Ï ˜‡Ò ¥Ú‡Î¥Èˆ¥ ‚Ë„Ì‡ÎË ‡‚ÒÚ¥Èˆ¥‚ ¥Á ÇÂÌÂˆ¥ª.
ñ¥ ÔÓ‰¥ª ÔÓ‰ÂÏÓÌÒÚÛ‚‡ÎË ÛÒ¥ ÒÎ‡·ÍÓÒÚ¥ ‡·ÒÓÎ˛ÚÌÓª ÏÓÌ‡-

ı¥ª Ú‡ ‰ÓÁ‚ÓÎËÎË ‰Â‰‡Î¥ ¯Ë¯Â „Ó‚ÓËÚË ÔÓ ÔÓÚÂ·Û ÓÁ-
·Û‰Ó‚Ë Ï¥ˆÌËı ÓÒÌÓ‚ Ô‡Î‡ÏÂÌÚ‡ÌÓª ÒËÒÚÂÏË. ì 1867 Óˆ¥
‰ÂÊ‡‚‡ ÒÚ‡π ‰Û‡Î¥ÒÚË˜ÌÓ˛ – Ì‡Ó‰ÊÛπÚ¸Òfl Ä‚ÒÚÓ-ì„Ó-
˘ËÌ‡. ë¥ÏÌ‡‰ˆflÚ¸ ÍÓÓÌÌËı Í‡ª‚ ÒÚ‚Ó˛˛Ú¸ ‚Î‡ÒÌ¥ Ô‡-
Î‡ÏÂÌÚË Ú‡ Á‰Ó·Û‚‡˛Ú¸ ÁÌ‡˜ÌËÈ ¥‚ÂÌ¸ Ò‡ÏÓ‚fl‰Û‚‡ÌÌfl.
ç‡È¯Ë¯Û ‡‚ÚÓÌÓÏ¥˛ Á‰Ó·ÛÎ‡ Û 1867 . É‡ÎË˜ËÌ‡, ‰Â Ì‡È-
‚Ë˘ËÏ Ó„‡ÌÓÏ Ò‡ÏÓ‚fl‰Û‚‡ÌÌfl ÒÚ‡‚ ä‡π‚ËÈ Ç¥‰‰¥Î, ‡
Ì‡È‚Ë˘ËÏ Ó„‡ÌÓÏ ‚ËÍÓÌ‡‚˜Óª ‚Î‡‰Ë – Ì‡Ï¥ÒÌËˆÚ‚Ó, Ó˜Ó-
Î˛‚‡ÌÂ Ì‡Ï¥ÒÌËÍÓÏ, flÍËÈ ‚ËÍÓÌÛ‚‡‚ ÙÛÌÍˆ¥ª Á‡ÒÚÛÔÌËÍ‡
ˆ¥Ò‡fl. èÓÒÎË ‰Ó ‚¥‰ÂÌÒ¸ÍÓª ÑÂÊ‡‚ÌÓª ê‡‰Ë ÒÚ‡ÎË ÒËÏ‚Ó-
ÎÓÏ ÌÓ‚Ó„Ó Î‡‰Û, ‡ ªıÌ¥È „ÓÎÓÒ Ì‡·Ë‡‚ ‰Â‰‡Î¥ ·¥Î¸¯Óª ‚‡„Ë.
èÓÒÚÛÔÓ‚Ó ÛÚ‚Â‰Ë‚Òfl ÔËÌˆËÔ Á‡·ÓÓÌË ÔÂÂ·Ë‚‡ÚË ‚ËÒ-
ÚÛÔ ÔÓÏÓ‚ˆ¥‚, flÍ¥ ÓÔËÌËÎËÒfl Ì‡ Ô‡Î‡ÏÂÌÚÒ¸ÍÓÏÛ ÔÓ‰¥Û-
Ï¥, Á‡ ÚË·ÛÌÓ˛. çÂÓ·ÏÂÊÂÌ‡ Ò‚Ó·Ó‰‡ ‚ËÒÚÛÔ¥‚ ¯‚Ë‰ÍÓ
ÔÂÂÚ‚ÓËÎ‡Òfl Ì‡ Ô‡Ó‰¥˛. éÍÂÏ¥ Ù‡Íˆ¥ª Ú‡ Û„ÛÔÓ‚‡Ì-
Ìfl Ì‡‚Á‡πÏ ·ÎÓÍÛ‚‡ÎË ‰ÓÒÚÛÔ ‰Ó ÚË·ÛÌË, ÚËÏ Ò‡ÏËÏ Û‰‡-
ÂÏÌ˛˛˜Ë ÔÓÎÂÏ¥ÍÛ ˜Ë Ó„ÓÎÓ¯ÂÌÌfl ÌÂÍÓËÒÌËı ‰Îfl ÌËı
‚ËÒÌÓ‚Í¥‚. èÓÒÓÎ, flÍËÈ ‚‰‡‚‡‚Òfl ‰Ó ‡.·., ‡·Ó ¥Ì¯ËÏË ÒÎÓ-
‚‡ÏË Ó·ÒÚÛÍˆ¥ª, Ï¥„ ÓÁÔÓ‚¥‰‡ÚË ÔÓ ÒÏ‡Í ÍÓÚfl˜Ó„Ó ÏÓÎÓ-
Í‡, ÔÓ ÙÓÏÛ Ô¥‚Ìfl˜Ëı flπˆ¸ Ú‡ ·‡Á‡¥ ‚ äÓÎÓÏËª, ÔÓ‚¥‰Ó-
ÏËÚË ç‡È‚Ë˘Û è‡Î‡ÚÛ ÔÓ ÓÁÏ¥ ‚ÁÛÚÚfl Ò‚Óπª ÌÂ·¥Ê˜Ëˆ¥
ÚÂ˘¥ – ÈÓ„Ó Á‡‚Ê‰Ë ·ÛÎË ÁÓ·Ó‚’flÁ‡Ì¥ Û‚‡ÊÌÓ ¥ ‰Ó Í¥Ìˆfl ‚ËÒ-
ÎÛı‡ÚË.
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тура на це не здiбна, вона завжди залишає шлях до вiд-

ступу. (Це, до речi, пiдтвердив i путч).

Група нацiонал-демократiв розпочинає пiд стiнами

облради голодування з вимогою вiдставки Волощука та

зняття питання про автономiю з порядку денного. До них

приєднуються й деякi депутати облради. Це був козир,

який автономiсти не прорахували. Ситуацiя загострюєть-

ся, i влада втрачає над нею контроль. У нiч з 28 на 29

вересня мiлiцiя пробує розiгнати наметове мiстечко i б’є

голодуючих. Громадська думка вже цiлком на боцi пiке-

туючих. Студенти унiверситету оголошують страйк.

1 жовтня, на п’ятий день масового публiчного про-

тистояння – М.Волощук та Ю.Воробець (полiттехнолог?)

подали у вiдставку. 2 жовтня сесiя перервала свою ро-

боту i голодування припинено. Окремi з голодуючих у

важкому станi доставленi у лiкарню. У той час ситуацiя

ще здавалася невирiшеною, але, як показали подальшi

подiї, це була поразка номенклатурникiв.

14 вересня сесiя Берегiвської райради прийняла рi-

шення провести референдум про створення угорського

автономного округу в межах Берегiвського району. (Ще

одне пiдтвердження, наскiльки небезпечною була iдея

автономiї Закарпаття. Моментально в її складi утворю-

валася чергова автономiя з прицiлом на повний вiдрив у

майбутньому). 15 жовтня сесiя облради роботу продов-

жила. Напруга дещо спала, але пiкетувальники знову прий-

шли. Головне питання – про автономний статус – не роз-

глядалося.

31 жовтня депутати облради проголосували за про-

ведення 1 грудня референдуму про автономний статус

Закарпаття. «Закарпатська правда» зауважує, що майже

90% депутатського корпусу складають колишнi комунi-

сти.

20 листопада до Ужгорода прибуває голова Верхов-

ної Ради України i головний претендент на посаду Прези-

дента Леонiд Кравчук. На його пропозицiю депутати за-

мiнюють формулювання «автономний край» у текстi бю-

летеня на «спецiальна самоврядна адмiнiстративна тери-

торiя». Цим самим, по сутi, було вихолощено увесь сенс

референдуму. Адже на вiдмiну вiд поняття «автономiї»,

яка має чiтку юридичну суть, «спецiальна самоврядна те-

риторiя» – це невiдомо що. Нею за великим рахунком

можна вважати i звичайну сiльську раду.

1 грудня 78% закарпатцiв проголосували за цей не-

означений статус. Але й без цього результати референ-

думу були визнаннi недiйсними, оскiльки дане питання не
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èÓÎ¸Ò¸ÍËÈ Î‡È‰‡Í, ı‡‡ÍÚÂËÒÚËÍ‡, flÍÛ ‚ÊË‚ ‡‚ÒÚ¥È-
Ò¸ÍËÈ ÔÓÒÓÎ ä‡Î ÉÛ∂Ó ÇÓÎ¸Ù Ì‡ ‡‰ÂÒÛ ÔÓÎ¸Ò¸ÍÓ„Ó ÔÂÏ’π-
‡ Ä‚ÒÚÓ-ì„Ó˘ËÌË ä‡ÁËÏË‡ „‡Ù‡ Å‡‰ÂÌ¥ Ô¥‰ ˜‡Ò Á‡Ò¥-
‰‡ÌÌfl ‚¥‰ÂÌÒ¸ÍÓ„Ó Ô‡Î‡ÏÂÌÚÛ 25.09.1897 . á‡ Ô¥‚ ÓÍÛ
‰Ó ÚÓ„Ó «„ÓÎÓÏÓÁËÈ ÔÂÏ’π» (flÍ Ì‡ÁË‚‡ÎË Å‡‰ÂÌ¥ ˜ÂıË),
flÍËÈ ÔÓ„‡ÌÓ ‚ÓÎÓ‰¥‚ Ì¥ÏÂˆ¸ÍÓ˛, ÔË„ÓÚÛ‚‡‚ Ûfl‰Ó‚Â ÓÁ-
ÔÓfl‰ÊÂÌÌfl, Á„¥‰ÌÓ Á flÍËÏ ‚ ‰ÂÊ‡‚ÌËı ÛÒÚ‡ÌÓ‚‡ı Ì‡ ÚÂ-
ÂÌ‡ı äÓÓÌË Ò‚. Ç‡ˆÎ‡‚‡ ˜ÂÒ¸Í‡ ÏÓ‚‡ ·ÛÎ‡ Á¥‚ÌflÌ‡ Û
Ô‡‚‡ı ¥Á Ì¥ÏÂˆ¸ÍÓ˛ (Á‡ÈÌflÚ¥ ‚ ÛÒÚ‡ÌÓ‚‡ı ‰ÂÊ‡‚Ì¥ ÒÎÛÊ-
·Ó‚ˆ¥ ·ÛÎË ÁÓ·Ó‚’flÁ‡Ì¥ ‡·Ó ÌÂ„‡ÈÌÓ Á‚¥Î¸ÌËÚËÒfl, ‡·Ó Ì‡‚-
˜ËÚËÒfl ˜ÂÒ¸ÍÓª ÏÓ‚Ë). èÓÒÓÎ ÇÓÎ¸Ù Ú‡ÍÓÊ ‚ ÓÒÓ·¥ Å‡‰ÂÌ¥
‡Ú‡ÍÛ‚‡‚ ÛÒ¥ı ÔËÒÛÚÌ¥ı Û Ô‡Î‡ÏÂÌÚ¥ Í‡ÚÓÎËÍ¥‚ («á‡‚Ú‡
ÏË ÔËÈ‰ÂÏÓ Á Â‚ÓÎ¸‚Â‡ÏË ¥ ÔÂÂÒÚ¥ÎflπÏÓ ‚‡Ò flÍ ÒÓ-
·‡Í!»), ‡ Ò‡ÏÂ ÓÁÔÓfl‰ÊÂÌÌfl Ì‡Á‚‡‚ «ÌÂ˜Û‚‡ÌËÏ, ÌÂÔËÒ-
ÚÓÈÌËÏ Á‡Ï‡ıÓÏ Ì‡ Ì¥Ïˆ¥‚». ç‡ ‰ÛÂÎ¥ Á ÇÓÎ¸ÙÓÏ („Î‡‰Í¥
Ô¥ÒÚÓÎÂÚË, ÔÓ ÚË ÔÓÒÚ¥ÎË ‡·Ó ‰Ó ÔÂ¯Óª ‡ÌË, ÚË ÒÂÍÛÌ-
‰Ë Ì‡ ÔËˆ¥Î˛‚‡ÌÌfl, ‚¥‰ÒÚ‡Ì¸ 25 ÏÂÚ¥‚ ·ÂÁ ÔÂÂÒÛ‚‡ÌÌfl
Ì‡ÁÛÒÚ¥˜ Ó‰ËÌ Ó‰ÌÓÏÛ) Å‡‰ÂÌ¥ ·Û‚ ÔÓ‡ÌÂÌËÈ Û ÔÎÂ˜Â, ̆ Ó
Û˜‡ÒÌËÍË Ï‡ÒÓ‚Ëı ‰ÂÏÓÌÒÚ‡ˆ¥È Û Ç¥‰Ì¥ ‚ËÁÌ‡ÎË Á‡Ì‡‰ÚÓ
Ï‡ÎÓ˛ Í‡Ó˛. è¥ÒÎfl Á‡ÔÂÍÎÓª ·¥ÈÍË ‚ Ô‡Î‡ÏÂÌÚ¥ Ï¥Ê ÔÓÎ¸-
Ò¸ÍËÏË ¥ ̃ ÂÒ¸ÍËÏË ÔÓÒÎ‡ÏË, Á Ó‰ÌÓ„Ó ·ÓÍÛ, Ú‡ ‡‚ÒÚ¥ÈˆflÏË
– Á ¥Ì¯Ó„Ó (ÔÓÒÓÎ èÓ¯Ô¥¯¥Î ÔÓ·Ë‚Òfl Á ÔÓÒÎÓÏ ÇÓÎ¸ÙÓÏ,
flÍËÈ ÒÛÏË‚ Û ÚÛ·Û, ÔÓÒÓÎ ò¸ÓÌÂÂ ÏÓÎÓÚË‚ Í¥ÒÎÓÏ

ÔÓ ÒÎÓ‚’flÌÒ¸ÍËı „ÓÎÓ‚‡ı, ÔÓÒÓÎ èÙÂ¯Â ‡Ú‡ÍÛ‚‡‚ ÌÓÊÂÏ,
‡ ÔÓÒÓÎ „‡Ù îÂÚÚÂ ÎË‚ Á „‡ÎÂÂª ‚Ó‰Û Ì‡ „ÓÎÓ‚Ë Û˜‡ÒÌË-
Í¥‚ ·¥ÈÍË) 27.11.1897 . ̂ ¥Ò‡ ÔËÈÌfl‚ ‚¥‰ÒÚ‡‚ÍÛ Å‡‰ÂÌ¥. 2.12
Û óÂı¥ª ·ÛÎÓ Ó„ÓÎÓ¯ÂÌÓ Ì‡‰Á‚Ë˜‡ÈÌËÈ ÒÚ‡Ì ¥ Á‡ÍËÚÓ ÔË‚Ì¥.

èÓÎ¸Ò¸ÍËÈ è’πÏÓÌÚ, ÔÓÔÛÎflÌ‡, ıÓ˜‡ ‚ ÔÂ‚ÌËı ÍÓÎ‡ı ¥
¥ÓÌ¥˜Ì‡ Ì‡Á‚‡ É‡ÎË˜ËÌË ¥ ãÓ‰ÓÏÂ¥ª. ì ÔÂ¯¥ Í¥Î¸Í‡Ì‡‰ˆflÚ¸
ÓÍ¥‚ Ô‡‚Î¥ÌÌfl î‡Ìˆ‡ âÓÒËÙ‡ I è’πÏÓÌÚ ·Û‚ «π‰ËÌÓ˛ ÌÂ-
Á‡ÎÂÊÌÓ˛ Ú‡ ‰ÛÊÂ ‰ËÌ‡Ï¥˜ÌÓ˛ ¥Ú‡Î¥ÈÒ¸ÍÓ˛ ‰ÂÊ‡‚ÍÓ˛,
flÍ‡ ÒËÏ‚ÓÎ¥ÁÛ‚‡Î‡ Ô‡„ÌÂÌÌfl ‰Ó Ó·’π‰Ì‡ÌÌfl ßÚ‡Î¥ª, ÓÁ’π‰-
Ì‡ÌÓª Ú‡ ÔÓÎ¥ÚË˜ÌÓ ÛÁ‡ÎÂÊÌÂÌÓª». é·’π‰Ì‡ÌÌfl ˆÂ ‚¥‰·ÛÎÓ-
Òfl Ô¥ÒÎfl ÔÓ„‡¯Û Ä‚ÒÚ¥ª Û ¥Ú‡Î¥ÈÒ¸Í¥È ‚¥ÈÌ¥ Ú‡ ÔÓ‡Áˆ¥ Ô¥‰
ëÓÎ¸ÙÂ¥ÌÓ. èÓ„‡¯, Ì‡ ‰ÛÏÍÛ „ÛÔË Î¥·Â‡Î¸ÌËı ÔÓÎ¸-
Ò¸ÍËı ÔÓÎ¥ÚËÍ¥‚, ÒÚ‚ÓË‚ ̄ ‡ÌÒË Ì‡ Ì‡ˆ¥ÓÌ‡Î¸ÌÂ ‚¥‰Ó‰ÊÂÌ-
Ìfl ‚ É‡ÎË˜ËÌ¥, flÍ‡ ‚ Ï‡È·ÛÚÌ¸ÓÏÛ Ï‡Î‡ ·Ë ÒÚ‡ÚË ÔÓÎ¸Ò¸ÍËÏ
è’πÏÓÌÚÓÏ. äÓÌÒÂ‚‡ÚÓË ÔÓ„Ó‰ËÎËÒfl Á ˆ¥π˛ ¥‰Âπ˛, ‡ÎÂ Á‡
ÛÏÓ‚Ë ÒÔ¥ÎÍË Á Ç¥‰ÌÂÏ. èÂ¯ËÏ Ô¥‰Ú‚Â‰ÊÂÌÌflÏ ˆËı ¯‡Ì-
Ò¥‚ ÒÚ‡ÎÓ ÔËÁÌ‡˜ÂÌÌfl ÔÓÏ¥˘ËÍ‡, ‚ ÏËÌÛÎÓÏÛ  Ì‡Ï¥ÒÌËÍ‡
É‡ÎË˜ËÌË „‡Ù‡ Ä∂ÂÌÓ‡ ¢ÓÎÛıÓ‚ÒÍ¥ Ï¥Ì¥ÒÚÓÏ ‚ÌÛÚ¥¯Ì¥ı
ÒÔ‡‚, ‡ ‚¥‰Ú‡Í ‰ÂÊ‡‚ÌËÏ Ï¥Ì¥ÒÚÓÏ. ì 1860 . Ç¥‰ÂÌ¸ ÔÓ-
Ó·¥ˆfl‚ É‡ÎË˜ËÌ¥ ÒÂÈÏ Ú‡ ‡‚ÚÓÌÓÏ¥˛; ˆfl Ó·¥ÚÌËˆfl  ·ÛÎ‡ ‚Ú¥-
ÎÂÌ‡ Ô¥ÒÎfl ÔÓ‡ÁÍË Ä‚ÒÚ¥ª Û ‚¥ÈÌ¥ Á èÛÒÒ¥π˛ Ú‡ ·ËÚ‚Ë Ô¥‰
ë‡‰Ó‚Ó˛ (1866). ñ¥Ò‡ Ú‡ÍÓÊ Ô¥‰Ú‚Â‰Ë‚ Ûı‚‡ÎË „‡ÎËˆ¸ÍÓ-
„Ó ÒÂÈÏÛ ÔÓ ‚ÔÓ‚‡‰ÊÂÌÌfl Û Ì‡Ó‰ÌËı ¥ ÒÂÂ‰Ì¥ı ¯ÍÓÎ‡ı
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входить в компетенцiю мiсцевих органiв влади. Ще кiль-

ка рокiв пiсля цього тривали потуги незадоволеної но-

менклатури вибороти для себе «особливий статус». Але

з кожним разом їхнi сили i амбiцiї зменшувалися, доки

не стали в рiвень з рештою областей. Питання самовряд-

ної територiї тим часом трансформуавалося у потребу

вiльної економiчної зони, евроре¶iону з сусiднiми держа-

вами, порту на Тисi та iншi прожекти. За опитуваннями

соцiологiв, нинi проблемою автономiї переймаються усьо-

го кiлька вiдсоткiв закарпатцiв. Так велика гра полiттех-

нологiв з русинiзму закiнчилася повним фiаско.

Певна рiч, що результат мiг бути нинi зовсiм iнший,

якби 27 вересня 1990 року Волощуку вдалося проголо-

сити автономiю. В умовах передвиборної боротьби на

Українi, слабкости центральної влади щойно проголоше-

ної держави, полiтичної, iнформацiйної, а то й вiйсько-

вої пiдтримки сепаратистiв з боку Москви (силовi струк-

тури в Ужгородi в той час ще пiдпорядковувалися їй) ми

могли спокiйно отримати нове Приднiстров’я чи Абхазiю.

Але у критичний момент, очевидно, спрацьовує колектив-

на мудрiсть. Народ i в цьому випадку не дав скомпроме-

тованiй владi розпалити вогнище небаченого протисто-

яння, в якому хтось дуже хотiв нагрiти руки.

P.S. Набагато пiзнiше пiсля згадуваних подiй, один з

високопоставлених чинiв К¢Б Вiктор Школьняк зiзнав-

ся, що провiдний iдеолог русинства, канадський дослiд-

ник Пол Ма¶очi є давнiм агентом совєцьких спецслужб. У

совєцькi часи вiн спокiйно приїжджав до СССР i навiть

читав лекцiї для вибраного контингенту. Коло замкнуло-

ся?

ÔÓÎ¸Ò¸ÍÓª flÍ ÏÓ‚Ë ‚ËÍÎ‡‰‡ÌÌfl ¥ ÒÚ‚ÓÂÌÌfl ä‡π‚Óª òÍ¥Î¸-
ÌÓª ê‡‰Ë. ç‡‰Ï¥Ì¥ ‚ËÏÓ„Ë, ÔÛ·Î¥˜ÌÂ ‚ËÒÎÓ‚Î˛‚‡ÌÌfl ÒËÏ-
Ô‡Ú¥È ‰Ó Ò¥˜ÌÂ‚Ó„Ó (1863 .) ÔÓ‚ÒÚ‡ÌÌfl ÔËÁ‚ÂÎË ‰Ó ‚¥‰ÍÎË-
Í‡ÌÌfl (1868 .) ˆ¥Ò‡Ò¸ÍÓ„Ó ‚¥ÁËÚÛ ‰Ó É‡ÎË˜ËÌË ¥ ÚËÏ˜‡ÒÓ-
‚Óª ÌÂÎ‡ÒÍË. é‰Ì‡Í ÛÊÂ Ì‡ÒÚÛÔÌÓ„Ó ÓÍÛ î‡Ìˆ âÓÒËÙ
ÓÁÔÓfl‰Ë‚Òfl, ‡·Ë ÔÓÎ¸Ò¸Í‡ ÏÓ‚‡ ÒÚ‡Î‡ Ûfl‰Ó‚Ó˛ ‚ „‡-
ÎËˆ¸ÍËı ‡‰Ï¥Ì¥ÒÚ‡ÚË‚ÌËı, ÔÓÎ¥ˆÂÈÒ¸ÍËı ¥ ÒÛ‰Ó‚Ëı Ó„‡Ì‡ı,
‡·Ë ·ÛÎ‡ ÔÓ‚Â‰ÂÌ‡ ÔÓÎÓÌ¥Á‡ˆ¥fl Í‡Í¥‚Ò¸ÍËı Ú‡ Î¸‚¥‚Ò¸ÍËı
‚Ë˘Ëı ̄ Í¥Î, Û ä‡ÍÓ‚¥ ÒÚ‚ÓÂÌÓ ÄÍ‡‰ÂÏ¥˛ åËÒÚÂˆÚ‚ ÚÓ˘Ó.

ñ. ¥ ä. (ˆ.Í., k.u.k.), Î¥ÚÂË, flÍËÏË Û ‰Û„¥È ÔÓÎÓ‚ËÌ¥ XIX
ÒÚÓÎ¥ÚÚfl ·ÛÎË ÓÁÌ‡˜ÂÌ¥ ÛÒ¥ ¥ÌÒÚËÚÛˆ¥ª Ú‡ ÛÒÚ‡ÌÓ‚Ë Ì‡ ÚÂÂÌ¥
ÛÒ¥πª É‡ÎË˜ËÌË. ñ¥Ò‡ ¥ äÓÓÎ¸ – ÓÙ¥ˆ¥ÈÌËÈ ÚËÚÛÎ î‡Ìˆ‡
âÓÒËÙ‡ Ô¥ÒÎfl ÛÍÎ‡‰ÂÌÓª ‚ 1867 Óˆ¥ Û„Ó‰Ë Á Û„ÓˆflÏ. çÂ˛
Á‡‚Â¯ËÎ‡Òfl Ï‡ÈÊÂ ÚË ÒÚÓÎ¥ÚÌfl ÒÛÔÂÂ˜Í‡ Ï¥Ê Ì‡‰‰ÛÌ‡È-
Ò¸ÍËÏË ÒÛÒ¥‰‡ÏË. èÓ‡ÁÍ‡ Ô¥‰ êÓ„‡˜ÂÏ (1526 .) Ì‡ Í¥Î¸Í‡
ÒÚÓÎ¥Ú¸ Ó·¥‚‡Î‡ ¥ÒÌÛ‚‡ÌÌfl ÌÂÁ‡ÎÂÊÌÓª ì„Ó˘ËÌË. ëÚ‚Ó-
ÂÌËÈ Ì‡ ÚÂËÚÓ¥ª ëÂÏË„ÓÓ‰Û ÂÁ‡ˆ Û„ÓÒ¸ÍÓª ‰ÂÊ‡‚-
ÌÓÒÚË Á‡ÎË¯‡‚Òfl Ô¥‰ ÒÛ‚ÓËÏ ÍÓÌÚÓÎÂÏ ëÚ‡Ï·ÛÎ‡, ‡ Ì‡‰-
‰ÛÌ‡ÈÒ¸Í¥ ÔÓÒÚÓË ÔÓÚ‡ÔËÎË ·ÂÁÔÓÒÂÂ‰Ì¸Ó Ô¥‰ ·ÛÎ‡‚Û
É‡·Ò·Û∂¥‚. ó‡ÒÚ¥ ‚¥ÈÌË Ï¥Ê ÓÍÛÔ‡ÌÚ‡ÏË ÒÔÛÒÚÓ¯Û‚‡ÎË Í‡ª-
ÌÛ. è¥ÒÎfl ‚¥‰Ò¥˜¥ ÚÛÍ¥‚ Ô¥‰ Ç¥‰ÌÂÏ (Ú¥ÛÏÙ ÍÓÓÎfl üÌ‡ III
ëÓ·πÒÍ¥) É‡·Ò·Û∂Ë ÔÓ„ÓÎÓÒËÎË ÒÔ‡‰ÍÓ‚¥ÒÚ¸ ‚ÓÎÓ‰‡˛‚‡Ì-
Ìfl Ì‡ ÛÒ¥È ÚÂËÚÓ¥ª ì„Ó˘ËÌË. óËÒÎÂÌÌ¥ ÔÓ‚ÒÚ‡ÌÌfl Á‡‚Ê‰Ë

Á‡Í¥Ì˜Û‚‡ÎËÒfl ı‚ËÎflÏË ÚÂÓÛ ¥ ·ÂÁÓ„Îfl‰ÌËÏ ÔË‰Û¯ÂÌ-
ÌflÏ ÛÒflÍÓ„Ó Ô‡„ÌÂÌÌfl ‰Ó Ò‚Ó·Ó‰Ë. ç‡È·¥Î¸¯ËÈ ‚Ë·Ûı Ú‡-
ÔË‚Òfl Û ˜‡ÒË ÇÂÒÌË ç‡Ó‰¥‚, Û 1848-1849 ÓÍ‡ı. Ä‚ÒÚ¥È-
Ò¸Í¥ ‡Ï¥ª ÚÂÔ¥ÎË ÔÓ‡ÁÍË Û ·Óflı Á Â‚ÓÎ˛ˆ¥ÈÌËÏË ‚¥ÈÒ¸Í‡-
ÏË. é‰Ì‡Í Á·ÓÈÌ‡ Ô¥‰ÚËÏÍ‡ ̂ ‡fl ç¥ÍÓÎ‡fl I ‰ÓÔÓÏÓ„Î‡ ‚¥‰-
ÌÓ‚ËÚË Ô‡ÌÛ‚‡ÌÌfl É‡·Ò·Û∂¥‚. í¥Î¸ÍË Í‡Ú‡ÒÚÓÙ¥˜Ì¥ ÔÓ‡Á-
ÍË, flÍËı Á‡ÁÌ‡Î‡ ‰ÂÊ‡‚‡ ‚¥‰ ÒÛÒ¥‰¥‚, ‰ÓÁ‚ÓÎËÎË ÛÒ‚¥‰ÓÏË-
ÚË Ì‡„‡Î¸ÌÛ ÔÓÚÂ·Û ÔÂÂ·Û‰Ó‚Ë ‰ÂÊ‡‚Ë. ñ¸Ó„Ó ÌÂÏÓÊ-
ÎË‚Ó ·ÛÎÓ ÓÒfl„ÌÛÚË ·ÂÁ Á„Ó‰Ë Á Û„ÓˆflÏË. 8.06.1867 . Ì‡
„ÓÎÓ‚¥ î‡Ìˆ‡ âÓÒËÙ‡ ÒÔÓ˜ËÎ‡ ÍÓÓÌ‡ Ò‚. ëÚÂÙ‡Ì‡. ñ¥-
Ò‡ Ä‚ÒÚ¥ª ÒÚ‡‚ ÍÓÓÎÂÏ ì„Ó˘ËÌË. è¥ÒÎfl ÛÓ˜ËÒÚÓª ̂ ÂÂ-
ÏÓÌ¥ª ‚ÓÎÓ‰‡ Ò¥‚ Ì‡ ÍÓÌfl ¥ „‡ÎÓÔÓÏ ‚Ëªı‡‚ Ì‡ Á‡ÏÍÓ‚Â ÛÁ-
„¥’fl ‚ ÅÛ‰¥. ç‡ Ó˜‡ı Û Ì‡ÚÓ‚ÔÛ ‚¥Ì ‚ËÍÓÌ‡‚ ÏÂ˜ÂÏ Á‡Ï‡ıË
Ì‡ ˜ÓÚËË ÒÚÓÓÌË Ò‚¥ÚÛ. í‡‰Ëˆ¥fl, flÍ‡ ÔÓıÓ‰ËÚ¸ ¥Á ‰Ó·Ë
ÄÔ‡‰¥‚, ·ÛÎ‡ ‚¯‡ÌÓ‚‡Ì‡. Ä‚ÒÚ¥ÈÒ¸ÍÂ ̂ ¥Ò‡ÒÚ‚Ó ÔÂÂÚ‚Ó-
ËÎ‡Òfl Ì‡ ‡‚ÒÚÓ-Û„ÓÒ¸ÍÛ ÏÓÌ‡ı¥˛. Ç¥‰ÚÓ‰¥ ‰‚‡ Ô‡‡ÎÂÎ¸-
Ì¥ Ó„‡ÌË Ú‚ÓËÎË π‰ËÌËÈ Ó„‡Ì¥ÁÏ. ëÔ¥Î¸ÌÓ ÔÓ‚‡‰ËÎËÒfl
ÁÓ‚Ì¥¯Ì¥ ÒÚÓÒÛÌÍË, Ó„‡Ì¥Á‡ˆ¥fl Á·ÓÈÌËı ÒËÎ Ú‡ Ù¥Ì‡ÌÒË.
éÍ¥Ï ÚÓ„Ó, ÍÓÊÌ‡ ‰ÂÊ‡‚‡ Ï‡Î‡ ‚Î‡ÒÌËÈ ‰‚ÓÔ‡Î‡ÚÌËÈ
Ô‡Î‡ÏÂÌÚ ¥ Ûfl‰ Á ‚Î‡ÒÌËÏ ÔÂÏ’πÓÏ. ÑÎfl ˆ¸Ó„Ó ÒÓ˛ÁÛ
î‡Ìˆ âÓÒËÙ ·Û‚ ˆ¥Ò‡ÂÏ Û Ä‚ÒÚ¥ª Ú‡ ÍÓÓÎÂÏ ‚ ì„Ó˘Ë-
Ì¥: Kaiser und Koenig, K.u.K., ˘Ó ‚ ÔÂÂÍÎ‡‰¥ ‰‡π ÙÓÏÛ,
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‚Ë‰‡‚ÌËˆÚ‚‡ ëÏÓÎÓÒÍËÔ, Ì‡‚˜‡π-
Ú¸Òfl ‚ ä‡Ì‡‰¥, ÏÂ¯Í‡π Û íÓÓÌÚÓ

ò‡Î¸ îÂ‰¥Ì‡Ì‰ ê‡ÏÛÁ ò‡Î¸ îÂ‰¥Ì‡Ì‰ ê‡ÏÛÁ ò‡Î¸ îÂ‰¥Ì‡Ì‰ ê‡ÏÛÁ ò‡Î¸ îÂ‰¥Ì‡Ì‰ ê‡ÏÛÁ ò‡Î¸ îÂ‰¥Ì‡Ì‰ ê‡ÏÛÁ (Ramuz,
1878-1947), ¯‚‡Èˆ‡Ò¸ÍËÈ ÔËÒ¸-
ÏÂÌÌËÍ, ÔËÒ‡‚ Ù‡ÌˆÛÁ¸ÍÓ˛,
ÔÂÂ‚‡ÊÌÓ ÔÓ ÏÂ¯Í‡Ìˆ¥‚ „¥
Í‡ÌÚÓÌÛ ÇÓ, ‡‚ÚÓ ÔÓÁÓ‚Ëı,
ÔÓÂÚË˜ÌËı ¥ ÂÔ¥ÒÚÓÎflÌËı Ú‚Ó¥‚

åÓÌ¥Í‡ ê¥ıÚÂåÓÌ¥Í‡ ê¥ıÚÂåÓÌ¥Í‡ ê¥ıÚÂåÓÌ¥Í‡ ê¥ıÚÂåÓÌ¥Í‡ ê¥ıÚÂ (Richter), ·ËÚ‡Ì-
Ò¸Í‡ ÊÛÌ‡Î¥ÒÚÍ‡

ëÂ„¥È êÓÏ‡Ì˛ÍëÂ„¥È êÓÏ‡Ì˛ÍëÂ„¥È êÓÏ‡Ì˛ÍëÂ„¥È êÓÏ‡Ì˛ÍëÂ„¥È êÓÏ‡Ì˛Í, ‰ÓÍÚÓ ÂÍÓÌÓ-
Ï¥˜ÌËı Ì‡ÛÍ, ÍÂ¥‚ÌËÍ ‰ÂÔ‡Ú‡-
ÏÂÌÚÛ Á Â∂¥ÓÌ‡Î¸ÌÓª ÔÓÎ¥ÚËÍË
å¥Ì¥ÒÚÂÒÚ‚‡ ÂÍÓÌÓÏ¥ÍË ìÍ‡ªÌË,
ÏÂ¯Í‡π Û äËπ‚¥

ÄÌ‰¥È ë‡‰Ó‚ËÈÄÌ‰¥È ë‡‰Ó‚ËÈÄÌ‰¥È ë‡‰Ó‚ËÈÄÌ‰¥È ë‡‰Ó‚ËÈÄÌ‰¥È ë‡‰Ó‚ËÈ, „ÓÏ‡‰Ò¸ÍËÈ
‰¥fl˜, ‰ËÂÍÚÓ ßÌÒÚËÚÛÚÛ ÓÁ‚ËÚÍÛ
Ï¥ÒÚ‡, ‰ÂÔÛÚ‡Ú ã¸‚¥‚Ò¸ÍÓª Ï¥Ò¸ÍÓª
ê‡‰Ë, ÏÂ¯Í‡π Û ã¸‚Ó‚¥

ß¥Ì‡ ëÂÏÂÌÂÌÍÓß¥Ì‡ ëÂÏÂÌÂÌÍÓß¥Ì‡ ëÂÏÂÌÂÌÍÓß¥Ì‡ ëÂÏÂÌÂÌÍÓß¥Ì‡ ëÂÏÂÌÂÌÍÓ, Í‡Ì‰Ë‰‡Ú ¥ÒÚÓ-
Ë˜ÌËı Ì‡ÛÍ, ÒÚ‡¯ËÈ Ì‡ÛÍÓ‚ËÈ
ÒÔ¥‚Ó·¥ÚÌËÍ ßÌÒÚËÚÛÚÛ Ï¥ÊÌ‡Ó‰ÌÓª
ÂÍÓÌÓÏ¥ÍË Ú‡ Ï¥ÊÌ‡Ó‰ÌËı ÒÚÓ-
ÒÛÌÍ¥‚ êÄç, ÏÂ¯Í‡π Û åÓÒÍ‚¥

éÎÂÍÒ‡Ì‰ ëÛ¯ËÌÒ¸ÍËÈéÎÂÍÒ‡Ì‰ ëÛ¯ËÌÒ¸ÍËÈéÎÂÍÒ‡Ì‰ ëÛ¯ËÌÒ¸ÍËÈéÎÂÍÒ‡Ì‰ ëÛ¯ËÌÒ¸ÍËÈéÎÂÍÒ‡Ì‰ ëÛ¯ËÌÒ¸ÍËÈ, ‰ÓÍ-
ÚÓ‡ÌÚ ìÍ‡ªÌÒ¸ÍÓª ÄÍ‡‰ÂÏ¥ª
‰ÂÊ‡‚ÌÓ„Ó ìÔ‡‚Î¥ÌÌfl ÔË
èÂÁË‰ÂÌÚÓ‚¥ ìÍ‡ªÌË (ã¸‚¥‚-
Ò¸ÍËÈ Â∂¥ÓÌ‡Î¸ÌËÈ ¥ÌÒÚËÚÛÚ),
ÏÂ¯Í‡π Û ã¸‚Ó‚¥

ëÚÂÙ‡Ì íÓÏ‡¯¥‚Ò¸ÍËÈëÚÂÙ‡Ì íÓÏ‡¯¥‚Ò¸ÍËÈëÚÂÙ‡Ì íÓÏ‡¯¥‚Ò¸ÍËÈëÚÂÙ‡Ì íÓÏ‡¯¥‚Ò¸ÍËÈëÚÂÙ‡Ì íÓÏ‡¯¥‚Ò¸ÍËÈ (1875-1930),
¥ÒÚÓËÍ ¥ ÊÛÌ‡Î¥ÒÚ, „ÓÏ‡‰Ò¸ÍËÈ ¥
ÔÓÎ¥ÚË˜ÌËÈ ‰¥fl˜, ÔÂ‰ÒÚ‡‚ÌËÍ
‰ÂÊ‡‚ÌËˆ¸ÍÓª ¯ÍÓÎË ‚ ÛÍ‡ªÌ-
Ò¸Í¥È ¥ÒÚÓ¥Ó„‡Ù¥ª, ‡‚ÚÓ ˜ËÒÎÂÌ-

ÌËı Ô‡ˆ¸ Ú‡ ‰ÊÂÂÎ¸ÌËı ÔÛ·Î¥-
Í‡ˆ¥È, ‚ Ú.˜. Á·¥ÌËÍ‡ å‡ÚÂ¥‡ÎË ‰Ó
¥ÒÚÓ¥ª É‡ÎË˜ËÌË (Û 3 Ú.) Ú‡ ÒËÌÚÂÁË
ìÍ‡ªÌÒ¸Í‡ ¥ÒÚÓ¥fl. ëÚ‡Ó‰‡‚Ì¥ ¥
ÒÂÂ‰Ì¥ ‚¥ÍË, Â‰‡ÍÚÓ ÊÛÌ‡ÎÛ
èÓÎ¥ÚËÍ‡

å‡ÍÒ î¥¯ å‡ÍÒ î¥¯ å‡ÍÒ î¥¯ å‡ÍÒ î¥¯ å‡ÍÒ î¥¯ (Frisch, 1911-1991),
¯‚‡Èˆ‡Ò¸ÍËÈ ÔËÒ¸ÏÂÌÌËÍ, ÔËÒ‡‚
Ì¥ÏÂˆ¸ÍÓ˛ ÏÓ‚Ó˛, ‰‡Ï‡ÚÛ„,
ÓÏ‡Ì¥ÒÚ ¥ ‰¥‡ËÒÚ

éÎÂ„ ï‡‚Ë˜éÎÂ„ ï‡‚Ë˜éÎÂ„ ï‡‚Ë˜éÎÂ„ ï‡‚Ë˜éÎÂ„ ï‡‚Ë˜, ÔÓÎ¥ÚÓÎÓ„ Ú‡ ‡Ì‡Î¥ÚËÍ,
ÏÂ¯Í‡π Û óÂÌ¥‚ˆflı ¥ äËπ‚¥

ÇÓÎÓ‰ËÏË óÂÌÓ‚ÇÓÎÓ‰ËÏË óÂÌÓ‚ÇÓÎÓ‰ËÏË óÂÌÓ‚ÇÓÎÓ‰ËÏË óÂÌÓ‚ÇÓÎÓ‰ËÏË óÂÌÓ‚,     Í‡πÁÌ‡‚Âˆ¸ ¥
ÂÒÂªÒÚ, ÏÂ¯Í‡π Û ã¸‚Ó‚¥

ß„Ó óÓÌÓ‚ÓÎß„Ó óÓÌÓ‚ÓÎß„Ó óÓÌÓ‚ÓÎß„Ó óÓÌÓ‚ÓÎß„Ó óÓÌÓ‚ÓÎ, Í‡Ì‰Ë‰‡Ú ¥ÒÚÓË˜-
ÌËı Ì‡ÛÍ, Ì‡ÛÍÓ‚ËÈ ÒÔ¥‚Ó·¥ÚÌËÍ
ßÌÒÚËÚÛÚÛ ÛÍ‡ªÌÓÁÌ‡‚ÒÚ‚‡ ¥Ï. ß.äË-
Ô’flÍÂ‚Ë˜‡ çÄçì, ÏÂ¯Í‡π Û ã¸‚Ó‚¥

û∂ òÚ‡ÈÌÂû∂ òÚ‡ÈÌÂû∂ òÚ‡ÈÌÂû∂ òÚ‡ÈÌÂû∂ òÚ‡ÈÌÂ (Steiner), ¯‚‡È-
ˆ‡Ò¸ÍËÈ Û˜ÂÌËÈ, ÔÓÙÂÒÓ ÔÓÎ¥-
ÚÓÎÓ„¥ª ÛÌ¥‚ÂÒËÚÂÚÛ è¥‚‰ÂÌÌÓª
ä‡ÓÎ¥ÌË, ÍÓÏÂÌÚ‡ÚÓ Neue
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