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У відповідь на драматичні події в 
Україні надійшли численні листи під-
тримки від наших зарубіжних колег. 
Висловлюємо всім щиру вдячність. 
Сподіваємося, що ваші голоси почує та 
підтримає світова спільнота, і агресію 
проти України буде зупинено. 

Наводимо тексти деяких листів і звер-
нень, що надійшли від зарубіжних колег.

Агнєшка Матусяк, д-р габілітований,  
професор (Вроцлавський університет),

Польща
Як представник польського україністично-

го середовища у відповідь на звернення укра-
їнських науковців до світової наукової громади 
звертаюсь із закликом до польської академічної 
спільноти про солідарне висловлення рішучого 
спротиву інтервенції Росії у внутрішні справи 
незалежної держави, якою від 1991 року не-
змінно залишається Україна і невід’ємною час-
тиною якої, згідно з нормами міжнародного 
права, є Автономна Республіка Крим.

Звернімося разом до урядів європейських 
держав, а також США і Канади за допомогою 
і з проханням гарантувати безпеку українцям 
та їхній Батьківщині. Україна сьогодні стоїть 
перед лицем мілітарної загрози з боку свого 
північного сусіда, який явно порушує добро-
сусідські міжнародні відносини.

Не забуваймо, що висловлюючи свій про-
тест проти агресивних дій Володимира Путіна 
і його прихильників щодо України, ми підтри-
муємо демократичні прагнення українців жити 
у вільній і суверенній країні, у якій легітимно 
обрана влада дотримується законів і дозволяє 
своїм громадянам уповні користуватися гро-

мадянськими правами, які є надбанням міль-
йонів людей в інших демократичних державах 
у всьому світі. Пам’ятаймо, що і нам, полякам, 
ще не так давно потрібна була подібна підтрим-
ка прагнень до нашої незалежності, і такі знаки 
солідарності ми отримували з усіх сторін світу. 
Завдяки підтримці з боку західних інтелекту-
альних середовищ ми сьогодні є інтегральною 
частиною Європейського Союзу, відзначаючи  
цього року десятиліття вступу до нього та 25-ту 
річницю Круглого столу, без якого, можливо, 
ми не були б вільними громадянами світу.

Не дозвольмо, щоб пролита нещодавно на 
вулицях Києва кров стала даремною жертвою. 
Ці драматичні події, свідками яких ми є, ви-
рішують долю не тільки сучасної України, але 
й багатьох наступних її поколінь. Не залишай-
мося німими свідками.

Галина Корбич, д-р габілітований, про-
фесор (Університет ім. Адама Міцкевича 

в Познані), Польща
У цей складний час Україна перебуває в 

центрі уваги всього світу. Події змушують нас 
переживати за те, щоб життя у Вашій країні 
стабілізувалося, щоб була подолана олігар-
хічно-корупційна спадщина. Щоб українці 
розуміли і сприймали себе як частину єдиної 
Європи. Варто пам’ятати про те, що Захід до-
помагає тим народам, які прагнуть змін і по-
кращення своєї ситуації. Сподіватися на те, 
що США чи Європа щось зроблять, наївно. 
Від України чекають, коли вона буде сама 
приймати рішення. Підтримка надходить тоді, 
коли люди намагаються самі щось зробити. 

Разом з Вами ми переживаємо за події на 
Майдані, відслідковуємо інформаційні нови-

ДРУЖНІ ГОЛОСИ ІЗ ЗАРУБІЖЖЯ

http://www.etnolog.org.ua



151

Дружні голоси із зарубіжжя

ни. Студенти вузів м. Познані щоденно піке-
тують Російське консульство. Як акт протесту 
сприймається цьогорічний фестиваль «Україн-
ська весна» в Познані, започаткований у трав-
ні 2008 року. Це альтернатива тим силам, які 
хочуть принизити вас. Ми, українці в Польщі, 
зворушені й солідарні з вами. 

Маємо надію, що почнеться нова сторінка 
в українсько-польських відносинах у політич-
ній, науковій та гуманітарній сферах, а також 
нова хвиля зацікавлення Україною.  

Валентина Соболь, д-р габілітований,  
професор (Варшавський університет), 

Польща

Тримаймося всі!  Ми збираємо гроші і до-
помогу для поранених у шпиталях. Усі поляки 
за нас, за Україну!!! Але тривога неймовірна. 
Аби ж Америка та ЄС швидше діяли!

Кшиштоф Вроцлавський, д-р габілітова-
ний, професор (Варшавський університет), 

Польща

З великою увагою та зацікавленням спо-
стерігаємо за тим, що у вас відбувається. 
Від усього серця зичимо, щоб подальші по-
дії йшли в напрямку, щасливому для України, 

у напрямку демократії та розвитку економі-
ки. Аби дороги між нами ставали дедалі ко-
ротшими й рівнішими. СЛАВА УКРАЇНІ! 
Щиро вітаю.

Анна Возняк, д-р (Інститут археології та 
етнології ПАН), Польща

Із занепокоєнням слідкуємо за подіями в 
Україні. Дуже переживаємо, непокоїмось як 
удома, так і разом з колегами по роботі про 
долю Вашої країни. Вірю, що все буде добре. 
Усім серцем з Вами.

Агнєшка Чайковська, д-р габілітований, 
професор, 

Кшиштоф Чайковський, генеральний кон-
сул Республіки Польща, професор  

(Академія імені Яна Длугоша  
в Ченстохові), Польща

Із занепокоєнням стежимо за новинами з 
Києва та Криму. Усім серцем з Вами, тим паче, 
що йдеться про вашу незалежність. Вражені 
стійкістю та силою духу українського народу. 
Переживаємо та вболіваємо за Вас через 
ситуацію, що виникла в Україні. 

Сердечно вітаємо!
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Кармен Паділла, президент Міжнарод-
ної організації з народної творчості при 

ЮНЕСКО (IOV), Філіппіни
Дорогі колеги!
Сподіваюся, що з Вами все гаразд.
Я завжди пам’ятатиму про минулорічну 

конференцію IOV в Україні (Київ–Севасто-
поль). Це був чудовий досвід для учасників і 
для мене. Дякую ще раз.

Я слідкую за новинами. Прикро, що Ваша 
країна опинилася в епіцентрі складних проб-
лем. Сподіваюся, що ситуація покращиться і 
мир прийде до Ваших людей.

Любинко Раденкович,  
д-р філол. наук, професор,  

науковий радник Інституту балканістики 
Сербської академії наук і мистецтв,  

Сербія
З великою тривогою слідкую за подіями в 

Києві та інших містах України. Чи можливо, 
що люди не можуть сісти за стіл та домовити-
ся, щоб демократичним шляхом вирішити полі-
тичні питання і не вбивати один одного? Адже 
це один і той самий народ. У нас була кривава 
війна, але вели її різні народи та конфесії. На 
жаль, це все переважно слов’янські народи. 
А коли війна закінчилася, то одні збагатилися, 
а інші – назавжди під землею. По сусідству зі 
мною стоїть роками закрита та заросла травою 
хата, бо з неї загинув молодий неодружений 
лікар, єдиний син у матері. Досвід колишніх 
югославських республік показує, що всі очіль-
ники, які вели війну, були корумповані й з  
війни вийшли з великим багатством.

Тому бережіть своє життя, це єдина цін-
ність, яку не можна поновити.

Андрій Мороз, д-р філол. наук, професор 
(Московський гуманітарний університет), 

Росія
Если бы наша поддержка могла хоть как-то 

повлиять на события, мы были бы счастливы. Но 
в наших силах только сочувствовать и ходить на 
митинги, результат которых столь же эфемерен. 
Ощущение катастрофы и несмываемого позо-
ра никуда не девается. Тем не менее, остатки 
здравомыслящего населения России все-таки за 
вас болеют и всеми силами стараются донести до 
оболваненных компатриотов суть происходящего. 

Катя Михайлова, д-р, професор (Інститут 
етнології та фольклористики  

з Етнографічним музеєм БАН), Болгарія 

Друзі! Я не могла приїхати до Києва, але по-
стійно підтримувала колег з Української академії 
наук листами й неодноразовою участю в акціях 
протесту під Посольством України в Софії. Крім 
того, я щоденно публікувала у Фейсбуку фото 
і статті про Майдан та події в Україні з україн-
ської, польської та болгарської періодики. Рух 
«Мережа протестуючих», учасницею якого я є, 
відрядив своїх представників, переважно зі сту-
дентського середовища, на Майдан у листопаді, 
де вони виступали на підтримку українських 
протестувальників. Зичу перемоги!
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1. Творча молодь біля КМДА в дні 
Революції гідності. м. Київ.  
Зима-весна 2014 р.  
Світлина О. Курочкіна

2. Ветеран війни К. П. Плотников на 
Соборній площі в Одесі  
(електронний ресурс)

3. Литва підтримує Україну на шляху до 
Європи.  
Світлина Ю. Буйських

4. Польовий медпункт у приміщенні секції гуманітарних наук НАН України.  
м. Київ. Зима-весна 2014 р. Світлина Ю. Буйських
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Миттєвості Революції гідності
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Намет протестувальників з надписом 
«Політики, об’єднайте Україну». м. Київ.  

Зима-весна 2014 р. Світлина О. Курочкіна

Намет мітингувальників з Донбасу на майдані Незалежності. м. Київ. Зима-весна 2014 р. 
Світлина О. Курочкіна

Польовий медпункт у приміщенні секції 
гуманітарних наук НАН України.  

м. Київ. Зима-весна 2014 р. Світлина 
Ю. Буйських
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