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24 лютого 2022 року російська армія перейшла кордон незалежної держави Україна і
розпочала війну з українським народом. Ця війна має всі ознаки геноциду. Російський агресор хоче
знищити Україну як державу, він вбиває мирних людей, розстрілює снарядами і ракетами наші мирні
міста і села, несе смерть і розруху нашому народу.
Насамперед прагнемо подякувати всій спільноті Міжнародної асоціації критиків мистецтва
АІСА за підтримку та солідарність з Україною в ці важкі для нас дні. Сьогодні весь цивілізований світ
об'єднаний навколо болю українського народу, якого завдає Російська Федерація. Об'єднана й сама
Україна, як ніколи в історії. Дехто зі зброєю в руках віддає життя за майбутнє та свободу нашу й
наступних поколінь. Інші відчайдушно докладають зусиль до підтримки героїчного спротиву нашого
об'єднаного бідою суспільства. Хтось вважає за необхідне покинути Україну та вберегти дітей від
війни, яку вкотре приніс на нашу землю російський народ. Нашою зброєю, натомість, є слово, котрого
не можемо стримати в реакції на лист Nuova AICA Italia.
Очевидно, що для багатьох сьогодні стало відкриттям, що існує така країна Україна і це не
частина великої Росії, а український народ – це не молодший брат великого російського народу. Не
впевнені, чи знаєте, але великий російський письменник Микола Гоголь – українець. Великі російські
композитори Максим Березовський, Дмитро Бортнянський і Артем Ведель – українці. Творець
великої російської космонавтики Сергій Корольов народився в сім’ї українців, в українському місті
Житомир. Тепер про згаданих у листі великих російських Достоєвського, Чайковського і Малевича.
Нам не до кінця зрозуміла іронічність вибору – це цілеспрямоване глузування, чи наївне невігластво?
Адже Федір Достоєвський з роду кількох поколінь українських греко-католицьких священників. Петро
Чайковський походить з давнього українського козацького роду Чайок. Казимир Малевич народився
в польсько-українській католицькій сім’ї в Києві, столиці розтоптаної росіянами України. До великих
«росіян» належать десятки, якщо не сотні інших дітей нашої української землі, яким забороняли
називатися українцями. Та ви не можете про це знати, бо російський народ присвоїв їх і продовжує
називати великими росіянами. Українська ідентичність нищилася Росією століттями, а її вірний син
Путін гідно продовжує робити це в ХХІ столітті, не менш брутально ніж його недостойні попередники.
Так було, так є, і так буде ще не одне десятиліття чи століття. Були Іван Грозний, Петро І, Катерина ІІ,
Ленін, Сталін, Путін, а після нього будуть наступні.
Риторика в листі італійських колег могла мати місце до того часу, поки російський чобіт не
сплюндрував українську землю. У час, коли над головою літають російські ракети, російські снаряди
руйнують лікарні, школи, а за 10 днів війни росіяни відібрали життя десяткам українських дітей і
поранили ще сотні, питання солідарності з цим народом не може стояти! Ані з його краденою
культурою! Благі заклики до «братської любові» і «пізнавання різноманіття культур» вимовно
свідчать про непоінформованість і нерозуміння шановними італійськими партнерами реального
стану речей.
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Українська секція АІСА солідарно висловлює глибоке обурення позицією Nuova AICA Italia та
вважає недопустимим подібні заяви в світлі брутального кровопролиття, яке приніс на нашу землю
російський народ. І ні, не Путін сидить за штурвалом літака, який скидає бомби на житлові будинки
повні мирних мешканців, не Лавров стріляє з гармати до атомних реакторів, не Шойгу обстрілює
кулеметною чергою евакуйованих гуманітарними коридорами, а звичайний росіянин, який вважає
Малевича російським художником. Таких десятки тисяч на українській землі, рясно политій кров’ю
людей, які два тижні тому жили спокійним мирним життям. Члени нашої української секції змушені
полишати домівки й утікати на Західну Україну, бо російський окупант бомбить їх рідний Харків і Київ.
Це також стало причиною затримки з нашою відповіддю на звернення італійських колег.
Як і весь світ, як уся Україна, ми закликаємо росіян протестувати проти розпочатої Російською
Федерацією війни в Україні. Водночас, підтримати й солідаризуватися з колегами з країни-агресора
зможемо тільки в тому випадку, якщо АІСА Росія публічно визнає дії злочинного кремлівського
режиму в Україні війною й засудить геноцид українського народу. Так зробив увесь цивілізований
світ. Наголошуємо, що будь-яка мультикультурність можлива лише за умов взаєморозуміння і поваги
усіх учасників культурного діалогу.

У нас війна. Прочитайте попереднє речення ще раз. І ще раз…
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