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Wielce szanowni koledzy!
Na naszych oczach rozgrywają się wydarzenia, które niepokoją każdego obywatela Rosji. To jest decyzja Rosji o ostatecz-

nym zakończeniu ośmioletniej konfrontacji między Ukrainą a Donbasem, doprowadzeniu do demilitaryzacji i denazyfikacji 
Ukrainy, a tym samym uchronieniu się przed narastającymi zagrożeniami militarnymi.

My, Korpus Rektorów Federacji Rosyjskiej, od wielu dziesięcioleci rozwijamy i umacniamy rosyjsko-ukraińskie więzi 
naukowe i edukacyjne, traktując się nawzajem z troską. Nasze wspólne badania wniosły ogromny wkład w światową naukę, 
więc długoletnia tragedia w Donbasie rozbrzmiewa szczególnym bólem i goryczą w naszych sercach.

W tych dniach bardzo ważne jest wsparcie naszego kraju, naszej armii, która broni naszego bezpieczeństwa, wsparcia 
naszego prezydenta, który być może podjął najtrudniejszą, ciężko wywalczoną, ale niezbędną decyzję w swoim życiu.

Ważne jest, aby nie zapominać o naszym głównym obowiązku – prowadzić nieustanny proces wychowawczy, zaszczepiać 
w młodych patriotyzm, chęć pomocy Ojczyźnie.

Uniwersytety zawsze były kręgosłupem państwa. Naszym priorytetowym celem jest służba Rosji i rozwój jej potencjału 
intelektualnego. Obecnie bardziej niż kiedykolwiek musimy wykazać się pewnością i odpornością w obliczu ataków gospodar-
czych i informacyjnych, skutecznie skupiając się wokół naszego Prezydenta, naszym przykładem wzmacniając optymistycz-
nego ducha i wiarę w moc rozumu wśród młodych ludzi, zaszczepiając nadzieję na wczesny pokój .

Razem jesteśmy wielką siłą!

Oświadczenie korpusu rektorów Federacji Rosyjskiej z 4 marca 2022

Oświadczenie korpusu rektorów Federacji Rosyjskiej  
z 4 marca 2022 wzbudza nie tylko najgłębszy sprzeciw, ale  
i głęboką konsternację. Jest nie do pojęcia, w jaki sposób 
liczna grupa osób zarządzających wyższymi uczelniami i ma-
jących, jak można domniemywać, własny dorobek naukowy, 
może bezkrytycznie, a nawet z przekonaniem powtarzać pro-
pagandowe kłamstwa „o ostatecznym zakończeniu ośmioletniej 
konfrontacji między Ukrainą a Donbasem, doprowadzeniu do 
demilitaryzacji i denazyfikacji Ukrainy, a tym samym uchro-
nieniu się przed narastającymi zagrożeniami militarnymi”. 
Sygnatariusze oświadczenia wykluczyli się w ten sposób ze 
światowej społeczności uczonych, której obowiązkiem jest 
uczciwa i trzeźwa analiza nie tylko problematyki dotyczącej 
własnej dziedziny każdego z nas, ale szerszych problemów 

politycznych i społecznych. Jeżeli nie mogli lub nie chcieli 
przyłączyć się do szlachetnego apelu grupy rosyjskich uczo-
nych i dziennikarzy naukowych sprzeciwiających się agresji 
na Ukrainę, to w każdym razie stracili okazję, by siedzieć 
cicho. Sygnatariuszom apelu należy przy tym przypomnieć,  
jaki los spotkał po r. 1945 znaczną część uczonych nie-
mieckich, którzy angażowali się w popieranie Hitlera. 

Jesteśmy przekonani, że haniebne oświadczenie rek-
torów nie wyraża opinii rosyjskiego środowiska naukowego, 
które z pewnością, w większości pozostaje wierne powołaniu  
uczonego. Stwarza to nadzieję na odbudowę kontaktów z ro-
syjskim uczelniami i instytutami badawczymi w niedalekiej 
przyszłości, kiedy Putin i jego poplecznicy trafią na śmietnik 
historii, gdzie jest ich właściwe miejsce. 
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