Kraków, dnia 3 listopada 2014 r.

List otwarty do laureatów Nagrody Nobla,
przywódców państw Unii Europejskiej, Stanów Zjednoczonych, Kanady
oraz państw i ludzi cywilizowanego świata
w sprawie zaprzestania agresji rosyjskiej przeciwko Ukrainie
3-4 listopada 2014 roku na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie odbyła się zorganizowana przez Katedrę Ukrainoznawstwa Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych oraz Fundację św. Włodzimierza Chrzciciela Rusi Kijowskiej w Krakowie konferencja naukowa uczonych
z Polski, Ukrainy i Rosji poświęcona historii i kulturze Ukrainy.
W wygłaszanych referatach i w trakcie wywołanej przez nie wymiany zdań podnoszono kwestie przynależności do jednej cywilizacji i jej najważniejszych wartości trzech sąsiadujących ze sobą
narodów – polskiego, ukraińskiego i rosyjskiego.
Właśnie te uniwersalne wartości na przestrzeni wieków stanowiły wspólne podłoże kultury,
która wbrew polityce sprzyjała wzajemnemu poznawaniu się, zrozumieniu, a poprzez to i zbliżeniu.
Spowodowana wojną tragedia na Ukrainie wywołuje uczucia bólu i sprzeciwu, ukazując
w sposób szczególnie dobitny jak polityka kolejny raz niszcząc kulturę prowadzi do zabijania ludzi.
W miejsce dialogu i porozumienia z Ukrainą, Europą i światem Rosja rozpętała wojnę. Przyczyną
i narzędziem wojny Rosji przeciwko Ukrainie jest nieprawda.
Tu na ziemi, która wydała światu Jana Pawła II, przywołujemy jego słowa przestrogi z 1980 r.,
które przypominają, że „odrzucenie prawdy ma miejsce wtedy, gdy pomawia się o zamiary napastnicze tych, którzy wyraźnie dowodzą, że ich jedyną troską jest ochrona i obrona wobec realnych zagrożeń, jakie niestety ciągle jeszcze istnieją czy to w łonie jakiegoś narodu, czy to w stosunkach pomiędzy narodami”, jak mówił o tym Jan Paweł II orędziu „Prawda siłą pokoju” na Światowy Dzień Pokoju w 1980 roku.
Z analizy wydarzeń i faktów wynika jednoznacznie, że źródłem i przyczyną sprawczą wywołanej przez władze Federacji Rosyjskiej tzw. „wojny hybrydowej” jest nieprawda, rozumiana jako
każda forma wyrażająca „brak, odrzucenie, czy wzgardę prawdy, a więc kłamstwo we właściwym tego
słowa znaczeniu, informacje niepełne lub zniekształcone, propagandę stronniczą, manipulowanie
środkami przekazu i tym podobne”. „Przemoc – jak podkreśla święty Jan Paweł II – tkwi korzeniami
w kłamstwie i nie może się obejść bez kłamstwa, usiłując zapewnić sobie należną powagę w oczach
opinii światowej za pomocą uzasadnień całkowicie niezgodnych z ich naturą i zresztą często między
sobą sprzecznych. A cóż powiedzieć o praktyce stosowanej wobec tych, którzy nie podzielają tego
samego stanowiska: aby łatwiej ich zwalczyć lub zmusić do milczenia, daje im się miano «wroga»,
przypisując im wrogie zamiary, a przy pomocy zręcznej i ustawicznej propagandy piętnuje się ich jako
napastników?”
Ta zmasowana propaganda nieprawdy i tkwiąca korzeniami w kłamstwie przemoc, wywołuje
uczucie nienawiści i usprawiedliwia zabijanie tych, których obwołuje się „wrogiem”, zaś za pomocą
„zręcznej i ustawicznej propagandy piętnuje się ich jako napastników” – jak mówił Jan Paweł II
w swoim papieskim orędziu „Prawda siłą pokoju” w 1980 roku na Światowy Dzień Pokoju.
Po rozpętaniu przez Rosję wojny przeciwko Ukrainie widać wyraźną różnicę istniejącą między euroazjatyсko-kremlowską a intelektualistyczną, europejską przyjętą w cywilizowanym świecie
koncepcją prawdy. Dla świata cywilizowanego prawdziwa rzeczywistość (grec. a-lethes) oznacza rzeczywistość nie ukrytą. Euroazjatycko-kremlowska koncepcja prawdy oznacza rzeczywistość przebraną, fałszywą, jak „zielone ludziki” bez dystynkcji, przemalowane z zielonych na białe konwoje rosyjskiej pomocy – „przemocy” na Ukrainę czy nieprawdziwe, sfałszowane referenda i wybory na Krymie, w Łuhańsku i Doniecku z tzw. samozwańczymi władzami wyznaczonymi przez terrorystów, których finansuje i dozbraja Federacja Rosyjska.
Zwracamy się do Was – laureatów Nagrody Nobla oraz chroniących pokoju przywódców Europy i świata – jak do powszechnie szanowanych autorytetów moralnych, abyście podnieśli swój głos
w sprawie zaprzestania działań wojennych, zaprzestania dalszego przelewu krwi i przywrócenia pokoju na Ukrainie.
Lista sygnatariuszy znajduje się w posiadaniu organizatorów konferencji „Ziemia Słobodzka –
Donbas – Krym – Chersoń – Odessa w życiu Ukrainy do listopada 2014 roku. Historia, język, kultura,
religia, gospodarka, polityka”.

