
Тема: «Всесвіт» 
 
«Всесвіт» і День незалежності Чорногорії в Києві в 2017 році 
 
Панове, друзі, брати! 
 
Ще одне моє перебування в Україні стало святом. 
Ще одне свято серед вас стало традицією. 
В останні дні я замислився над тим, що насправді є незалежність, чи існує вона 
взагалі і як її відчути. 
Сьогодні, серед вас, я зняю, що це можуть бути і теплі сестринські обійми. 
Сьогодні мою Чорногорію обіймає сестра Україна спеціальним випуском журналу 
«Всесвіт». Інтерес до нашої культурної творчості є одночасно повагою і високою 
оцінкою нашої історії, що безпосередньо сприяє збереженню нашої аутентичності 
і визнанню самобутності на глобальному рівні. Наш колективний дух є 
результатом героїчної боротьби з метою збереження традиції, релігії і моралі, 
піднятої на найвищий соціальний щабель. А це вимагало зневаги до життя, якщо 
таке життя відступає від філософії спартанського щита, «з ним або на ньому». Це 
було зворотньо пропорційно біологічній масі мого маленького народу і часто 
доводило його до точки біологічного виживання. 
І тоді це була незалежність, і кожен день був Днем Незалежності, тому що кожен 
день був днем боротьби за свободу. 
Сьогодні ця форма незалежності змінилася, але, як і раніше, залишається 
символом поваги і самоповаги. 
У сучасному світі абсолютна незалежність, насправді, не існує. Жодна країна в 
світі не може витримати ізоляцію від інших країн, незалежно від своїх масштабів, 
чисельності населення і економічної потужності. Кожна країна в значній мірі 
залежить від іншої частини світу. Про це говорять сучасні події. Абсолютна влада 
вже давно не сконцентрована ні в одній особі, ні в одному союзі. Світ настільки 
взаємозалежний, що не може в одній його частині йти війна, а щоб в інший не 
відчулись її наслідки і страждання. Війна в різних формах переходить з країни в 
країну, з континенту на континент. Як і організм, який не може бути здоровим, 
якщо будь-яка його частина хвора, так і Європа хворіє цією війною тут і ця біль 
резонує кожної бомбою в Берліні, Парижі, Манчестері. І кожен День Незалежності 
є Днем Незалежності Європи. День Незалежності будь-якої з її країн - це ще один 
новий візерунок ідентичності на її косі, в Свободі, Гармонії і Прихильності 
об'єднаних європейських народів. А сучасна боротьба за незалежність вимагає 
високого ступеня поваги до різноманітності, вміння жити разом і бути 
толерантними, визнання широких соціальних інтересів на рівні міжнародного 
співтовариства і дбайливого господарювання наявними ресурсами. Для цього 
необхідна нова, сучасна дипломатія, яка в рівній мірі чутлива до політичних, 
економічних і соціальних подій в місцевому і глобальному середовищі. Сучасна 



дипломатія, яка все рідше буде в пальчатках, а все частіше буде спонтанно 
демонструровати щиру прихильність загальним цінностям нашої європейської 
демократії. 
Одним з таких прикладів є сьогоднішнє святкування Дня Незалежності, 
організоване не офіційними особами Чорногорії та її представниками, а людиною, 
яка любить свою батьківщину - Україну, і духовним сином Чорногорії. 
Я пишаюся своєю країною і її дипломатією, яка зуміла пізнати дипломатичний 
потенціал Станіслава Довгого і зуміла переконати його стати її Почесним 
Консулом. Він їй це повертає найкращим чином і в дусі Вашого великого третього 
символу - Прихильності. 
Ще раз дякую за це прекрасне відчуття, яке охопило мене під час перебування 
серед Вас, брати українці. 
Спасибі тобі, Станіславе за все, що робиш для моєї і твоєї Чорногорії. 
Нехай живе вічно Чорногорія! 


