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Україна — Росія

Від головного редактора

Україна — Росія
Взаємовідносини України та Росії з давніх�давен є предметом багатьох наукових

досліджень та публічних дискусій на різних рівнях владних структур та громадських

об'єднань. Сьогодні людей в Україні та поза її межами все більше хвилює питання, чого

можна чекати від нашого могутнього сусіда, який знову, згідно з думкою експертів,

прагне відновлення великомасштабної імперії. Якою була колись ця імперія, добре

відомо. Навіть стисла хроніка подій ХV�XX ст. в Московії, Росії та СРСР нараховує по�

над 100 воєнних конфліктів. Чи не поповниться цей список новими записами у ХХІ ст.?

Чи можуть Росія та Україна мирно будувати своє майбутнє?

На цю тему є багато різних думок. Наведемо окремі з них, висловлені відомими

закордонними експертами:

"Росія набагато багатша та розвиненіша країна, ніж Україна, з показником ВВП на

душу населення (за поточним обмінним курсом) в чотири рази вищим".

Андреас Аслунд,

Інститут міжнародної економіки імені Петерсена

“Російська дійсність є найбільш жорсткою з усіх відомих форм посткомунізму, з такою

особливою комунікацією старих стереотипів та нового бізнес�мафіозного середовища".

Вацлав Гавел

"Існують дві перешкоди для остаточного формування української нації — давній

дефіцит еліти і старанно культивований Росією розбрат усередині українського народу.

Російське гноблення розпочалося не вчора".

А. Безансон. "Лихо століття: про комунізм, нацизм 

та унікальність голокосту". (К: Пульсари, 2007, с.130)

"Україна, яка тягнеться до іншої Європи, не може ні конкурувати з Європою, ні

брати участь у її житті. Природні економічні відносини пов'язують Україну з Росією.

Україна залежить від постачань енергоресурсів із Росії й в остаточному підсумку

схильна до того, щоб змиритися з військовим пануванням Росії… Утвердження

російського впливу в Києві — лише справа часу".

Д. Фрідман (http://fraza.ua.analitics/21.12.10/105938.html)

Взаємовідносини України та Росії інтенсивно обговорюються у періодичній пресі.

Пропонуємо нашим читачам в цьому числі журналу ознайомитись з окремими

матеріалами з газет “Дзеркало тижня” та "День", присвячені цій темі.

Ми також звернулися до представників об'єднання "Русский мир", наших росій�

ських колег�науковців поділитися з читачами "Світогляду" своїми думками про історію

та сьогодення взаємин "Україна — Росія". На жаль,ми отримали тільли одну відповідь.

Якщо отримаємо інші, то опублікуємо у наступних числах журналу. Запрошуємо і вас,

шановні наші читачі, до подальшого обговорення цієї актуальної теми.

Його величність озон забезпечує захист землян від

загрозливого сонячного випромінювання, зокрема ульт�

рафіолетового. В 1957 році вперше було зареєстровано

зменшення концентрації озону в стратосфері Антарктики.

З цього часу ведуться регулярні наземні та космічні

спостереження за озоновим шаром, товщина якого

вимірюється т.з. одиницями Добсона (1 одиниця Добсона

відповідає товщині шару 0,01 мм). В середньому кількість

озону на Землі становить приблизно 300 о. Д. Бувають

випадки, коли ця величина становить всього 100 о. Д.

Довідково. Зниження вмісту озону на 1% призводить до

зростання на 2% ультрафіолетового випромінювання на

Землі, а це, в свою чергу, може призвести до збільшення

кількості захворювань людей.

Свобода і справедливість є взаємонесумісними понят�

тями, незважаючи на той факт, що людство з давніх часів

прагнуло і до свободи, і до справедливості.

Там, де є повна свобода, немає справедливості, оскільки

сильний завжди задавить слабкого.А там, де є хоча б

зародки справедливості, починається обмеження свободи. 

“У цьому світі ніхто нікому нічого не дає задарма. Такий

суворий закон не відступає ні перед якими сентиментами.

А особливо, якщо йдеться про держави й народи". 

Петро Яцик

Мудрість полягає в тому, щоб знайти правильний

баланс між свободою та справедливістю, не відхиляючись в

ту чи іншу сторону.

В наступних числах "Світогляду" ми обговорюватимемо також такі теми: 

Нанотехнології. Його величність озон. Свобода і справедливість. 


