
 

Аншлаг на виступі Президента Зеленського в перший день роботи Українського 

Дому в Давосі 

 

23 травня 2022 року, ДАВОС, Швейцарія – У понеділок Український Дім у Давосі заледве 

вмістив усіх охочих подивитися інтерв’ю з президентом Володимиром Зеленським та послухати 

історика Тімоті Снайдера. 

День розпочався емоційним вступним словом виконавчого директора Українського Дому в Давосі 

Алекси Чопівської. Вона представила жіночий колектив, до складу якої входять Ярослава З. 

Джонсон, Президент і Головний виконавчий директор WNISEF; Світлана Гриценко з Фонду 

Віктора Пінчука; та Олена Кошарна, Засновник і Головний виконавчий директор Horizon Capital, 

які разом з командою українських волонтерів підготували цьогорічну програму заходів. 

Пані Чопівська підкреслила важливість цьогорічної події: «Україна увійшла в 2022 рік як мирна, 

демократична, волелюбна європейська держава з 1500-річною історією. Мир і перспективи 

країни були знищені 24 лютого, з початком повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Цього 

року ми докладемо максимум зусиль, щоб Україну почули на світовій арені, та організуємо в 

Українському Домі важливий та своєчасний діалог, метою якого буде подальше об’єднання та 

координація заходів міжнародної спільноти». 

В першій панельній дискусії дня під назвою «Захист свободи на передовій» взяли участь спікери, 

які виступали по відеозв’язку безпосередньо з передової, як, зокрема, Малкольм Ненс – 

американський медіаексперт, який став до лав Українського міжнародного легіону на початку 

російського вторгнення. 



Голлівудський актор і співзасновник організації BlueCheck Ukraine Лієв Шрайбер долучився до 

панельної дискусії «Битва України проти тиранії. Чому історія важлива?». Після цього заходу в 

Українському домі прозвучала основна промова, яку виголосив відомий американський 

письменник та історик Єльського університету Тімоті Снайдер: «Завдяки українцям усі наші 

розмови тут сповнені надії… У цій війні мене найбільше вразило те, як самовіддано українці 

стали на захист своєї держави. Кожен на своєму місці старався зробити бодай щось для спільної 

справи». Пан Снайдер наголосив, чому Україна має виграти цю війну: «Ми повинні розуміти своє 

минуле, щоб мати можливість творити своє майбутнє. Ця війна має закінчитися правильно, 

інакше вона обернеться катастрофою для України, а згодом і для Європи та решти світу». 

Ключовим моментом дня стала переповнена зала з відвідувачами, які прийшли послухати розмову 

Президента України та журналіста Джонатана Свона з медіа-ресурсу Axios. Це вже третє інтерв’ю, 

яке пан Свон взяв у Володимира Зеленського, але воно стало першим від початку російського 

вторгнення. Висвітлюючи різні теми – від своєї роботи на президентській посаді до міжнародної 

реакції на війну – Володимир Зеленський також згадав про втому від війни, яку може відчути 

міжнародна спільнота: «Я колективний лідер, це право дав мені український народ… Я завжди 

вважав, що маю свободу вибору, де відпочивати, як працювати, ким бути – я вважав, що це мій 

вибір. І я ніколи не думав, що цей вибір мені доведеться захищати. Але ти вільний лише до того 

моменту, коли хтось спробує це в тебе відібрати – саме це зараз і сталося. Якщо ви втомитеся 

від цієї теми, Україна зникне з перших шпальт і не отримає того, що нам потрібно для захисту… 

Що я можу сказати людям, які думають, війна ще не на їхньому подвір’ї? Що ж, світ набагато 

менший, ніж вам здається, і пандемія це показала. Ми не очікували, що російська агресія 

почнеться, і не знаємо, де вона закінчиться, чи то в Німеччині, Литві чи ще десь. Для окупації 

немає поняття відстані». 

Говорячи про те, як закінчиться війна, Президент сказав: «Дипломатія – це шлях до миру… Наша 

війна завершиться перемогою, іншого виходу просто немає». 

Завтрашня програма заходів розпочнеться об 11.30 з коментарів віце-прем’єр-міністра та міністра 

цифрової трансформації України Михайла Федорова, після цього  о 15.00 на гостей чекає розмова 

з Першою леді України Оленою Зеленською та різноманітні панельні дискусії, з повним переліком 

яких можна ознайомитися тут: www.ukrainehousedavos.com  

 

Слідкуйте за подією у соціальних мережах за хештегом #ukrainehousedavos: 

Twitter: @UKRHouseDavos 

Facebook: @ukrainehousedavos 

Instagram: @Ukraine.House.Davos 

LinkedIN: UkraineHouseDavos 

YouTube: ukrainehousedavos 

 

Контактна особа для звернень – Нікіта Бернарді nb@ashbright.com. Щоб відвідати заходи 

Українського дому в Давосі, зареєструйтеся на сайті www.ukrainehousedavos.com  
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