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War and culture

Війна

та культура

Я не пишу тепер вірші. Вивчаю планшети війни.
Холодну й жорстку її лексику і напрямки контрударів,
Усе, що тепер мені важить, щоб ворожі сини
були прицільно огорнуті точністю байрактарів...
Адже ми бачили ангелів на київських небесах
з розпростертими білими крилами, що нас згори обіймали.
А тепер вони вже спустилися і стали на блокпостах,
І ми лиш за них і молимось, аби живими стояли.

Ці рядки журналістка і поет Валентина Давиденко написала третьо
го березня 2022 року, коли російські війська стояли за 15 кілометрів від
Києва. Лише за один місяць російськими військами були зруйновані сотні
шкіл, пошкоджені університети та наукові лабораторії, зруйновані істори
чні будівлі і вулиці міст України...
15 квітня 1935 року у Вашингтоні представники 21 країни на чолі
з президентом США Франкліном Делано Рузвельтом підписали Пакт Реріха (відомий ще як Червоний Хрест Культури). «Пакт з охорони історичних
пам’яток і культурних цінностей під час збройних конфліктів» був розро
блений відповідно до законів міжнародного права художником і громад
ським діячем М. Реріхом, який стверджував: «Еволюція — це накопичення
культури».
14 травня 1954 року внаслідок масових руйнувань культурної спад
щини під час Другої світової війни на базі Пакта Реріха була прийнята
Гаазька конвенція про захист культурних цінностей під час збройних кон
фліктів. її ратифікували вже 108 країн світу.
2 квітня 2022 року ЮНЕСКО підтвердила, що вже 53 пам’ятки куль
турної спадщини України постраждали з початку повномасштабного втор
гнення російських військ в Україну.
Символічно, що однією з перших руйнацій була руйнація Музею ху
дожника Архіпа Куінджі в Маріуполі, — вчителя Миколи Реріха.
«Окупанти відповідатимуть за все, що зробили в Україні ... за всі
наші прекрасні міста і громади України, які російська армія відкинула на
80 років назад, у той страшний час, про який всі завжди у світі говорили
«Ніколи знову...».
Ось воно — знову. Ось воно — зараз. Ми зробимо все, аби воно дійсно
було востаннє...» (Президент України Володимир Зеленський. Відеозвернення 15.04.2022.)
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