
ПРОТЕСТНИЙ ЛИСТ СЛАВІСТІВ СЕРБІЇ ПРОТИ АГРЕСІЇ В УКРАЇНІ 

Вельмишановні і дорогі колеги! 

У ніч з 23 на 24 лютого в історії сучасної цивілізації було скоєно варварський вчинок. 

Російська армія розпочала агресивний наступ на Україну. Вночі, підступно, коли люди 

спали. Їх розбудили вибухи та сирени – відлуння від бомб було чутно в Києві, Львові, 

Івано-Франківському та інших українських містах на сході й заході країни. 

Славісти Сербії співчувають зі своїми колегами в Украïні, ïхніми родинами та друзями. 

Пам’ять про дні, коли над сербськими містами завивали сирени, коли народ Сербії 

протистояв насильству не така вже й далека. Україна була однією з перших країн, що 

засудила бомбардування Сербії НАТО. Украïнські колеги тоді вболівали за нас. Ми не 

забудемо їхню підтримку. Вони організовували мітинги, збирали підписи під листами 

протесту, видавали альманахи, в яких публікували твори провідних українських митців на 

підтримку сербському народові. 

Сьогодні ми солідарні з нашими колегами. Ми захоплюємося їх мужністю, їхньою 

готовністю зберегти свою гідність і відстоювати своє право вибору.  

Ми висловлюємо рішучий протест проти насильства, яке далі триває, незважаючи на те 

що весь цивілізований світ рішуче повстав проти нього. Усі люди доброї волі сьогодні 

демонструють на вулицях європейських та світових столиць свою рішучість стати на 

заваді агресії. Приєднуємося до їхніх звернень. 

Ми засуджуємо цей варварський акт і звертаємося до науковоï спільноти Сербіï з 

проханням висловити свою принципову позицію і засудити керівництво Російськоï 

Федераціï, за розв’язання бездумноï війни, за цивільні жертви, яких з кожним днем все 

більше, за спустошення украïнськоï землі!  

Ми як науковці маємо передусім займатися науковими дослідженнями, але наше сумління 

не можна відокремити від віри в фундаментальні культурні та етичні цінності 

європейської цивілізації, оскільки ці цінності надихають нас і ведуть  до вищих цілей, 

тому їхнє жорстоке осквернення не може нас не пригнічувати.   
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