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Доповідь Почесного консула України в Чорногорії з нагоди 

відмічання Дня незалежності України 
 

Пані та Панове! 

Дорогі друзі. 

Друзі України. 

Друзі Європи. 

Друзі Свободи, Злагоди та Доброти. 

Дякую за те, що ви сьогодні з нами. 

Україна є країною мирних, працьовитих і добрих людей. Уже 23 роки це найбільша 

країна Континенту. Потенційне європейське зерносховище. І тепер це країна болю та 

страждань. Так повинно бути? Хто це визначає? Хто вибирає? Бог? Люди? Таке повинно 

відбуватись знову і знову, щоб знову більше поважати життя, свободу, мир? Український 

Квітневий дощ не перестає. Змиває горизонт. Дощ емоцій. Краплі дощу. Кожна краплина 

як нова рана. Кожна краплина як сльоза кожної дитини, матері, бабусі, бойовика. І не 

знаю до кого звертаюсь коли говорю Ти. До тебе. До Бога. Життя... 

…Десь далеко гримить. Військова машина гуде і нагрівається. Знову гримить. Далеко. Але 

близько. Близько кожному, незалежно від того, що ми вважаємо це далеким від нас. Це 

небезпечна близькість. Маленькі, крихітні, безпомічні люди по обидві сторони труби 

годують своїми втраченими життями пробудженого звіра війни. А ще вчора, здається, тут 

було щастя. Чи воно завжди поряд. І не має певного зв’язку з багатством. Це повязано з 

тим, що ми хочемо мати те життя, якого бажаємо, а не те, з яким змирились.. З тобою  

відбувається те саме, наша Україно! Вся Європа дивиться на тебе! Всі очі на тебе! Очі  

сповнені страху та надії. Це надія на розум, мир, злагоду та любов. Це надія для кожного 

Українця і Росіянина, для кожного Європейця. Ніколи раніше цей Континент не був більш 

злагодженим і наближеним до мрії про Великий Європейський Дім. Це Дім з широко 

відкритими дверима, а в кожній кімнаті свічки Європи освітлюють і увиразнюють красу 

нашого народу, яка полягає в нашій величі та силі, що закладена в нашій різності. 

 

В кінці-кінців, навіть найбільш гарячі військові голови зрозуміють,  тому що насправді 

немає іншого вибору, що у нас тільки один дім і що європейський простір маленький, як 
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один спільний двір. Двір цього Дому зроблений з ідей, бажань і мрій, з яких все й 

починається. Схожі мрії  здійснились і 23 роки тому. Можливо, цей вогонь був 

необхідний щоб запалити серце кожного Європейця з цього і з того боку кордону, з цієї 

та іншої сторони ствола спрямованого в одне-єдине ─ у своє європейське серце. Одне 

століття тому та три чверті століття тому одна мати дивилася як зникають її найкращі 

сини, одягнені в різні мундири, як безжально вони вбивають один одного руйнуючи 

власні будинки і як наносять тяжкі рани, які може тільки брат брату зробити. Наші 

невеликі балканські країни знають це, мабуть найкраще, тому що у нас ці глибокі 

братські рани ще не загоїлися. Не розривайте вже поранене серце тієї матері. Дайте 

матері те найкраще, що у вас є у величних душах Росії, України, Німеччини, Франції, 

Скандинавії. 

Чи вона повинна знову дивитися на мільйони зруйнованих будинків, на згаслі дитячі 

посмішки, і все лиш для того, щоб кордони залишились такими самими. Оливкове 

дерево є символом миру.У моєму дворі росте одне таке деревце. Моя Україна для мене 

– це як моє оливкове дерево. В той час, коли раптовий сильний вітер нахилив його до 

землі, намагаючись зламати, воно обіймає його і танцює з ним, як танцівниця з грубим 

партнером. Чим сильшіним стає партнер, тим сильшіними стають шанси показати, що 

деревце про це знає. Його сила в служінні його красі, витонченості й досконалості. Моє 

оливкове деревце як жінка і тому воно все знає. Воно є матір'ю і дружиною, дочкою і 

сестрою. Я люблю своє деревце. Хоча я все це знаю, я біжу, щоб захистити його, не 

розуміючи, що воно вже виросло і що тільки в моїх очах воно маленьке і тендітне, і своїм 

танцем воно показує, що не боїться. Я ревную тому що я йому більше непотрібний.  

Моя оливкове деревце міцне і сильне. Воно незламне. Так само, як і моя братська 

чорногорська любов. 

Чорногорія – тільки в кілометрах далеко від тебе, але серцем і думками з тобою, вітає 

тебе з 23-ім Днем Народження!  

Хай живе братня Україна! 

Хай живе і нехай вічна буде наша Чорногорія! 

Нікшич, 02.09.2014.  

Почесний консул України в Чорногорії 

Предраг Міловіч 


