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Україна і світ
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Варварська війна проти України, загибель десятків 
тисяч невинних людей, руйнування міст і сіл… 

Однією з жертв бучанської розправи став видат-
ний фізик Василь Кладко, якого російські окупанти холод-
нокровно розстріляли на вулиці.

Світ стає свідком жахливих військових злочинів і актів 
геноциду з боку Росії і реагує, розриваючи ділові, політичні 
та культурні зв’язки з Російською Федерацією. Міжнарод-
ні агенції відсторонюють представників Росії від участі в 
Раді ООН з прав людини, від виступів в оперних театрах 
чи в змаганнях на спортивних аренах. Якщо світ хоче зу-
пинити російську загрозу людству, то  подібні заходи ма-
ють бути запроваджені в усіх сферах життя, зокрема і в  
галузях науки і техніки.

Ми наполягаємо на жорстких обмеженнях для всіх дер-
жавних академічних та навчальних закладів Росії. Жодних 
спільних дослідницьких проектів проводити не слід. Ніякі 
книги та статті авторів, пов’язаних із російськими уста-
новами, не повинні публікуватися за межами Росії. Усі форми 
наукових контактів і співробітництва, в тому числі участь 
російських вчених у міжнародних конференціях і семінарах, 
слід призупинити.

Існує думка, що російські люди взагалі й російські вчені 
зокрема не несуть відповідальності за війну і тому не заслу-
говують на «колективне покарання». У нещодавньому листі 
«Не кидаймо російських вчених» [1] пропонується розрізня-
ти «жорстоку, неспровоковану війну Путіна проти Украї-
ни» та російських вчених, від яких «не слід відмовлятися». 
У листі наголошується, що «закриття будь-якої взаємодії з 
російськими вченими було б серйозною перешкодою для різ-
номанітних глобальних інтересів і цінностей».

Переважна більшість громадян Росії активно підтримує 
війну. Серед них є й вчені. Практично кожен російський 
академічний заклад підтримав вторгнення в Україну  (окре-
мий список див. у [2]). Багато з цих закладів розробляють 
технології, які допомагають вбивати українських мирних 
жителів. 

Невелика частина російських вчених виступає проти 
режиму Путіна та проти війни з Україною [3], як і деякі 
політики, письменники, журналісти, спортсмени та худож-
ники в Росії. Ми їм вдячні, хоча їхні голоси не зупиняють 
російський уряд.

Призупинення наукової взаємодії з Росією дійсно може 
зашкодити деяким науковим інтересам. Проте сьогодні гло-
бальне завдання полягає в тому, щоб зупинити злочинну 
війну, розпочату Росією проти України, а не вітати російсь-
ких вчених за лінією фронту. 

Безпрецедентні випадки варварства, спричинені Росією 
в Україні, вимагають від світової спільноти вдатися до над-
звичайних заходів, керованих моральними принципами та 
людськими цінностями. Ми впевнені, що наукова співпра-
ця знову розквітне, як тільки зло буде переможене, і нові 
Сахарови  та Нємцови  стануть на чолі російського народу.

[1] https://www.science.org/doi/full/10.1126science.
abq1025?et_rid=34841601&utm_campaign=SCIeToc&af=R&et_ 
cid=4194479&utm_medium=email&utm_content=alert&utm_
source=sfmc/ 
[2] https://www.rsr-online.ru/news/2022-god/obrashchenie-rossiys 

kogo-soyuza-rektorov1/ 
[3] https://science.thewire.in/the-sciences/4750-russian-scientists-

science-journalists-sign-open-letter-against-ukraine-war/ 
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