Україна: шлях до Європи.
Одвіку Україна належала до Європи. Це природнiм чином стосується
географiї – першого чинника історичної спадщини. Україна є частиною
православної Європи – східного полюсу Європейської історії. Ще Київська Русь
була інтегрована у загальноєвропейську династичну i торговельну мережу. Ця
орiєнтацiя на Центральну, Пiвденну i Захiдну Європу посилювалася з XIV до
XVII ст., коли Україна входила до складу Польсько-Литовського королiвства,
хоча захiднi впливи й досягали України з запiзненням та слабшали у своєму
просуваннi на схiд.
Тiснiший зв'язок iз захiдним полюсом Європи принесла унiя частини
православних з римо- католицькою церквою, яка в Галичинi існує й дотепер.
Європейський характер України посилювали численнi євреї, якi у пiзньому
середньовiччi та в ранню новiтню добу мiгрували з Нiмеччини та Польщi до
України, принiсши з собою спорiднену з нiмецькою мову їдиш та створивши
мережу зв'язкiв з рештою Європи.
З подiлом Польщi Україна також була роздiлена. Менша частина на Заходi
– Галичина – вiдiйшла до Австрії, i це ще бiльше посилило їi зв'язок із
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гравiтацiйному полi православного схiдного полюсу Європи, центр якого
знаходився на той час у Росії.
Iсторiя страждань пiд час двох свiтових війн також пов'язує Україну з
рештою Європи. Тому гасло повернення України в Європу є проблемним, адже
Україна завжди була в Європi.
Питання набуває iншого сенсу, коли Європу визначати як спiльноту
цiнностей, які сьогоднi формують свропейські iнституції. Проте у цьому випадку
поняття Європи буде сумнiвним, адже, з одного боку, захiднi цiнностi
стосуються не тiльки Європи, але й Пiвнiчної Америки, Австралії та iнших
частин світу. 3 iншого боку, в Європi европейські цiнностi зневажалися завжди i
всюди, а найвiдвертiше – у нацiонал-соцiалiстичнiй Нiмеччинi. Про європеїзацію
або вестернiзацiю України у цьому другому значеннi можна говорити стосовно

XVI та першої половини XVII ст., коли через Польщу в Україні поширилися
духовні течії та iнституцiї, якi можна вважати основою європейських цiнностей
– право міського самоврядування, становий устрiй, гуманiзм i релiгiйна
терпимiсть. 3ахiднi цiнностi в сьогоднiшньому розумiннi досягли України в
австрiйськiй конституцiйнiй державi. Їхні елементи з'явилися i в царськiй Росії з
1905 по 1917 рр., коли вперше дозволено обирати парламент та провадити
публiчне полiтичне життя, а також в Українськiй Народнiй Республiцi.
Комунiстична iдеологiя, яка запанувала потім, гучно проголошувала цiнностi,
співзвучні з європейськими, але Радянський Союз аж нiяк не належав до західної
спiльноти цiнностей. У цьому сенсі можна говорити про поступове повернення
України у Європу тільки після проголошення Незалежності.

