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ДЕНЬ НЕЗАЛЕЖНОСТІ ЧОРНОГОРІЇ

Шановні гості, дорогі господарі.
День незалежності.
День незалежності Чорногорії.

День незалежності святкують всі держави світу. І малі, і великі. Великі - для того,
щоб показати свою силу, могутність і вплив. Малі - для того, щоб звернути увагу
на своє існування і гордо заявити, що вони знаходяться серед великих. Але гра з
великими і серед великих дорого коштує. І за це платять малі. І платять дорого.
Найчастіше життями своїх найкращих синів і дочок – про це свідчить історія.
Ціна впізнанності, ціна відмінності, ціна справжнього, морального, соціального,
культурно-історичного розвитку і особливостей. Залишитися незалежним,
зберегти самобутність і одночасно стежити за сучасними тенденціями розвитку
суспільства в цілому, для того щоб вижити на міжнародній сцені, водночас
залишаючись її частиною і суб'єктом.
І ось так вже тисячу років невпинної боротьби за сучасне суспільство. І
світ це визнав. Це існування. Статус держави. Цю невелику країну, кордони якої
не змогли позначити на великих столах світових сил, оскільки на тих глобальних
картах великих розмірів це була тільки крапка. Але ця крапка виявилась живою.
Червоною. Кольору крові. Чи кольору троянди. Залежно від прихильності руки,
яка рухалась в її напрямку.
І історія це запам'ятала. Всесвітні підручники з історії військових дій
описували її битви як приклади військового героїзму і перемоги незламності
духу над супротивниками, які в багато разів переважали в живій силі і зброї.

У підручниках з історії мистецтв описана її краса пером і пензлем
захоплених іноземців, які віддавали їй належне і посилали захоплені листи
своїм королям, царям і іншим державним та релігійним діячам про те, що такий
народ повинен вижити і зберегти свою самобутність і державність. Все це
підтверджувало наше духовне багатство, відображене в роботах видатних
письменників і чудотвореннях наших Святих. Пам'ятники двом з цих гігантів ми
поставили тут, в Києві. Щоб зробити ще яскравішим факел Вашої свободи, Вашої
доброти і духовності.
Дякую Вам, брати українці за те, що Ви організували святкування нашого
Дня незалежності. На своїй святій землі. Спасибі тобі, Станіславе за те, що ти є,
за те, що ти - українець, який захотів, щоб я став твоїм братом і надав мені
можливість виступити на цьому святкуванні і відчути гордість за те, що я Чорногорець, тут і сьогодні.

Слава Україні!
Хай на віки живе Чорногорія!

