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Em tempos antigos, vivia um rei fenício, Agenor. Ele tinha orgulho na riqueza e fama do 

seu reino mas, acima de tudo, da sua bonita filha, princesa, a Europa. Apaixonou-se por 

Europa o Deus Todo-poderoso do trovão, Zeus, e decidiu sequestrá-la. Transformou-se 

num belo touro branco e levou a Europa nas suas costas largas através de um mar 

turbulento. 

Este mito poético, originário da Grécia antiga, há séculos que inspira os poetas, artistas, 

músicos, etc. Esta história, "O rapto da Europa", pode ser encontrada em 

representações, em antigos vasos gregos, e os frescos (ícones) de Pompéia, e nas telas 

de Rafael, Ticiano, Veronese, Rembrandt, Boucher, Valentin Serov, e muitos outros 

pintores. No entanto, a imagem de uma bela princesa foi preservada, não só em obras de 

arte, mas também no nome de um continente do planeta Terra, que se tornou o berço de 

uma das maiores civilizações do mundo. 

Se olharmos para o mapa do mundo, a Europa não vai impressionar-nos com o seu 

tamanho. É o continente mais pequeno, depois de Austrália. Mas este é o um lugar onde 

se passaram acontecimentos decisivos na história do mundo durante muitas gerações. 

Desde a presença dos romanos, povos germânicos e slovianos e outros, que trabalharam 

durante muitos séculos para uma cultura única europeia, que estava destinada ao 

desempenho de um papel muito importante na história da humanidade. Essa cultura 

cruzou oceanos e altas montanhas, dotando com a sua riqueza as nações de outros 

continentes. 

A Ucrânia, o meu país de origem, também está localizada na Europa, e esta história da 

cultura europeia no processo de formação de democracia também influenciou a Ucrânia.  

Os países que formam a actual população de União Europeia é constituída por vinte e 

cinco nações grandes e pequenas. É obvio que a história e a cultura de cada uma delas é 

exclusiva. Feliz é o povo que mantém a suas culturas e tradições, e torna-la acessível 

aos outros. A cultura dos países europeus é similar em muitos aspectos relacionados, 

porque estiveram em constante contacto umas com as outras por muitos séculos, 



desenvolveram-se muitas ideias principais sobre o mundo que nos rodeia. No entanto, 

com toda a semelhança cada fenómeno cultural de um povo tem a sua própria 

identidade nacional. Todas as nações europeias, grandes e pequenas, são povos- irmãos: 

tão iguais, mas ao mesmo tempo tão diferentes. 

A  civilização ocidental é um tipo específico de civilização (cultura) que historicamente 

tem surgido na Europa Ocidental e que no século passado foi se desenvolvendo  ao 

nível económica e social. 

 A questão, se a Ucrânia pertence à civilização ocidental, hoje em dia é muito polémica. 

De acordo com algum ponto de vista, os países de Leste fazem parte da civilização 

ocidental mas, em comparação com outros países, desenvolvem-se tardiamente. Para 

outros, esses países são um núcleo de uma civilização especial ("sloviano-ortodoxa" ou 

"Eurásia") e que são bastante hostis ao Ocidente (por causa de politica passada da União 

Soviética). Ainda outros acreditam que a Rússia, a Ucrânia e a Bielorrússia estão na 

encruzilhada de civilizações, combinando seus traços individuais.  

Pela religião a Ucrânia é mais próxima do mundo ocidental. No início de sua história 

ela foi submetida à influência das civilizações bizantina e islâmica. Nos séculos XVII-

XVIII ficou fortemente influenciada pela cultura dos países europeus no aspecto 

tecnológico e cultural. O desenvolvimento da ciência na Ucrânia começou com a 

assimilação de conhecimentos e métodos, acumulados durante muito tempo pelos outros 

países europeus. Durante este período a Ucrânia foi orientada mesmo pela ciências e 

educação de nível europeu e, a este respeito, foi muito superior em comparação com a 

sua vizinha, Rússia. O nível de alfabetização da população ucraniana nessa altura foi 

relativamente alto, foram abertas muitas escolas e academias. 

Está a surgir uma pergunta muito importante para mim. Porque é que a Ucrânia, ao 

longo de quase toda a sua história andou a desenvolver-se orientada pela cultura 

europeia e nos dias de hoje não existe um sistema democrática comparável aos outros 

países europeus?   

Talvez a mentalidade ucraniana (isto é, a consciência humana e da sociedade) não se 

tenha desenvolvido, porque está a desenvolver-se por níveis, ou seja, por etapas. No 

entanto, é inegável que temos certas conquistas democráticas. Por isso, podemos 

considerar a Ucrânia como um Estado com uma democracia instável, ainda numa forma 



híbrida. Eu diria que a Ucrânia é um país que tem potencialidade de se tornar um Estado 

com uma democracia genuína. No entanto, há receios tenho que as recentes reformas 

políticas podem fazer regredir o processo democrático. 

Na minha opinião a classe política actual não está a canalizar os seus esforços para a 

construção de uma sociedade moderna e democrática, continuam a dar preferência ás 

“velhas” questões internas que nada contribuem para o melhoramento da qualidade de 

vida dos seus cidadãos. 

Tanto para a Ucrânia, como para os outros países da antiga União Soviética, foi difícil 

entrar no processo de democratização. Ela enfrentou um duplo desafio - a transição para 

a democracia, e mudança das políticas de sistemas do mercado. Ao contrário de outros 

países, até hoje não temos tentado criar "o nosso modelo" de desenvolvimento 

democrático. 

Criar princípios de construção de uma sociedade moderna é um dos principais 

problemas com que se debatem a maior parte dos países do mundo, incluindo os países 

de EU. A democratização da sociedade europeia exige a aprovação dos princípios da 

equidade e justiça social, melhorar os métodos e formas de participação dos cidadãos na 

gestão dos assuntos económicos, governamentais e públicos, erradicação da burocracia 

e da corrupção, elevar o nível educacional geral da cultura da população. Depois de 

visitar muitos países europeus (Espanha, França, Alemanha, Polónia, Bélgica, Itália, 

etc.) na qualidade de uma cidadã com origem ucraniana e actualmente com cidadania 

portuguesa posso concluir que ainda são muitas as diferenças entre estes países da UE e 

o meu país de origem.  

Infelizmente, é fraca cultura democrática das elites ucranianas, resulta do facto na 

Ucrânia ter poucos políticos com formação democrática. 

 Minha alma está dilacerada, dividida por uma mistura de tristeza e alegria quase 

simultânea: estou preocupada com a Ucrânia e, ao mesmo tempo, estou orgulhosa da 

minha segunda pátria, Portugal, que também lidou com um regime totalitário, saíndo 

dessa luta com a cabeça erguida. A revolução Anti-Fascista em 1974, criou as condições 

para retirar o Portugal do isolamento internacional. Os novos princípios basearam-se na 

independência, igualdade, respeito mútuo, comprimento das obrigações e dos contratos 

assinados e são princípios declarados na Constituição Portuguesa. 



Nas últimas décadas na Europa Oriental teve lugar uma série de eventos que mudaram 

radicalmente a visão política, não só dos países  da antiga União Soviética, mas também 

de Europa Ocidental. Este ano, a Europa celebra o vigésimo aniversário do colapso do 

sistema comunista. A data que simboliza esse colapso político, é o dia de caída do Muro 

de Berlim, para abrir uma passagem livre da Alemanha Oriental para a Alemanha 

Ocidental (9 de Novembro, 1989). A situação internacional ainda está envenenada pelos 

remanescentes da Guerra Fria. Actualmente na sociedade dos países pós soviéticos 

existe um debate sobre a possibilidade de entrar ou não na comunidade europeia. 

Alguns deles já entraram (Lituânia, Estónia, etc), outros estão em estado de preparação.  

Está sob muita discussão sobre o que na verdade significa pertencer à Comunidade 

Europeia. Apesar da controvérsia, todos concordam, pelo menos, com a definição mais 

geral: “União Europeia” é uma civilização com a soberania nacional, com uma 

democracia parlamentar e social, e economia de mercado aberta.  

Para concluir, faço votos para que esta discussão possa ser benéfica para o meu país de 

origem para que a sociedade ucraniana evolua no sentido da democracia e da integração 

no modelo de uma Europa unida.  
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