
 

Warszawa, 25 czerwca 2022 

Oświadczenie na temat pokoju na Ukrainie 

Zebrane tu osoby i organizacje nawołują do natychmiastowego zakończenia wojny na 

Ukrainie i do kompromisu między Rosją a Ukrainą, który doprowadzi do trwałego pokoju. 

Wojna jest największą tragedią ludzką i kulturową. Codziennie po obu stronach giną ludzie: 

zabierają ze sobą bezpowrotnie swoje marzenia i potencjał osobowy, jaki reprezentują. Jest to 

wielka ludzka tragedia. Wojna wiąże się z wynaturzeniem. W czasie jej trwania dochodzi do 

aktów okrucieństwa i przestępstw wojennych. Wojna uczy nas wrogości i nienawiści. 

Degeneruje nas jako ludzi. W imię obrony życia i naszego człowieczeństwa należy konflikt 

zbrojny między Rosją a Ukrainą natychmiast zatrzymać.  

Obecna wojna, w której zaangażowane są państwa NATO, dostarczające Ukrainie 

nowoczesną broń, w tym – ofensywną, jest najbardziej niebezpiecznym konfliktem zbrojnym 

od czasu drugiej wojny światowej. Jest wielkim zagrożeniem dla sytuacji gospodarczej świata 

i dla pokoju światowego. Ludności wielu państw grozi obecnie głód z uwagi na obniżenie się 

eksportu zboża z Ukrainy i Rosji. Ponadto odczuwa się na świecie gwałtowny wzrost cen 

paliw, których producentem jest Rosja. W konsekwencji grozi nam globalny kryzys 

ekonomiczny, o skutkach wręcz niewyobrażalnych. Jeszcze większą tragedią będzie sytuacja, 

kiedy obecna wojna wymknie się spod kontroli i z konfliktu lokalnego zamieni się w wojnę 

kontynentalną lub kolejną wojnę światową. Oznaczać to będzie setki milionów ofiar, 

zniszczenie państw oraz upadek wszystkich naszych osiągnięć cywilizacyjnych. 

Uważamy, że dla pokoju i rozwiązania konfliktu trzeba dobrze zrozumieć jego przyczyny. 

Podstawowym czynnikiem, jaki stoi często u powodów wojen, jest strach. W tym wypadku 

jest to strach Rosji przed rozszerzeniem się NATO oraz strach państw sąsiednich przed 

potęgą Rosji. Dla rozwiązania konfliktu należy więc usunąć wzajemny strach, a doprowadzić 

do tego może jedynie profesjonalna dyplomacja i gotowość do kompromisu, a nie – działania 

wojenne. Innym z powodów obecnej wojny, o czym się mniej mówi, jest wprowadzenie 

zmian w ustawie językowej na Ukrainie, dyskryminujących językową mniejszość rosyjską. 

To doprowadziło do referendum na Krymie i do wojny w Donbasie. Obecna wojna jest więc 

też konsekwencją niewłaściwej polityki wewnętrznej. Prowadzi do wielkiej tragedii ludzkiej i 

ogromnych zniszczeń. Spraw nie rozwiązuje się wojną i wciąganiem do niej całego świata, 

ale rozmową i kompromisem. Nawołujemy do więc do rozmów, do kompromisu i do pokoju.  

W zglobalizowanym świecie, w którym żyjemy, państwa są współzależne. Z uwagi na 

pozycję światową Rosji i Ukrainy konsekwencje obecnej wojny mają katastrofalny wpływ na 

cały świat. Jeszcze nie jest za późno, aby rozwiązać ten konflikt, który jest bardzo szkodliwy i 

niebezpieczny dla nas wszystkich. Wzywamy do rozsądku, do opamiętania się i do pokoju.  

„Nic nie jest stracone przez pokój. Wszystko może być stracone przez wojnę” (Pius XII, 1939).  
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