
Це було дуже давно, у 1976 році.
Я тоді перебував у політично-
му таборі на Уралі. Мій стар-

ший друг і вчитель Іван Світличний
дав мені журнал зі статтею про То-
маса Манна. Там були посилання на
жорстку критику на адресу Манна у
зв’язку з його антинацистськими за-
увагами. Томас Манн був моїм улюб-
леним німецьким письменником, я за-
читувався його прозою ще до ареш-
ту 1972 року.

Війна закінчилася поразкою Ні-
меччини, але деякі німецькі інтелек-
туали засуджували цілком чесну по-
літичну позицію Томаса Манна. Влас-
не, про це і була стаття у тому ра-
дянському журналі.

Сьогодні я – сучасник і непрямий
учасник іншої війни. Вона, ця війна,
відносно скоро закінчиться. Поразкою
Росії. Тому що російський диктатор
Путін, багато в чому наслідуючи сво-
го попередника Гітлера, воює не
лише з відносно слабкою Україною,
він фактично оголосив війну всьому

сучасному цивілізованому Заходу. І
він програє.

Війни мають властивість закін-
чуватися, раніше чи пізніше. Закін-
читься і ця війна. Моя країна Украї-
на відновить свою незалежність.
Але мене, цілком звичайного укра-
їнця, турбує майбутнє моєї країни.
Так, я дуже боюся деяких моїх спів-
громадян у ролі переможців. Існує
лише один метод запобігти тому
злу, яке вони можуть принести Ук-
раїні через дурість чи необереж-
ність. Цих людей у владі чимало.
Деяких, входячи в президентство,
привів через недосвідченість сам
президент. Інші прийшли самі ці-
леспрямовано, використовуючи звич-
ні для них та української держави ко-
рупційні механізми.

Без жодного сумніву індивіду-
альний та колективний Володимир
Путін – породження пекла. Але сьо-
годні я вважаю за необхідне відкри-
то і цілеспрямовано застерегти моїх
співгромадян від задушливого за-

хвату перед перемогою над привне-
сеним до нас злом, не забуваючи
про те зло, яке йде слідом за кожною
перемогою. Це і зло ненависті, і зло
байдужості до продовження помсти.

Зовсім не українські політики ви-
грають цю війну. Не вони наближа-
ють фізичний кінець російського
диктатора. Але саме вони, брехливі та
корисливі, навчатимуть нас відрод-
женню України.

Іншими словами, але з подібним
смислом застерігав післявоєнну Ні-
меччину геніальний мислитель Томас
Манн. Нам складніше, подібних до
Манна інтелектуальних лідерів у нас
немає. Мудрий і зважений Іван Олек-
сійович Світличний давно пішов за-
світи. Я дуже не хочу, щоб ми не-
сподівано для себе захлинулися сво-
єю перемогою.

Семен ГЛУЗМАН,
правозахисник, президент
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Ер-Ріяд, 24 листопада (Reuters).
Представники Росії та України
зустрілися в Об’єднаних Араб-

ських Еміратах для обговорення мож-
ливості обміну військовополоненими,
який буде пов’язаний із відновленням
російського експорту аміаку, що на-
дходить до Азії та Африки через ук-
раїнський трубопровід, повідомили
три джерела, які знають про зустріч.

Ці джерела заявили, що перего-
вори проходили за посередництва
арабської держави Перської затоки і
не включали ООН, незважаючи на
центральну роль цієї організації в
переговорах про поточну ініціативу
щодо експорту сільськогосподарської
продукції з трьох українських портів
Чорного моря. Аміак використову-
ється для виготовлення добрив.

Проте ці переговори спрямовані
на усунення перешкод, які залиша-
ються в рамках ініціативи, продов-
женої минулого тижня, та полег-
шення глобального дефіциту продо-
вольства шляхом розблокування ук-
раїнського та російського експорту,
додали вони.

Джерела попросили не називати
їхніх імен, щоб мати змогу вільно об-
говорювати делікатні питання.

17 листопада російські та укра-
їнські представники відвідали сто-
лицю ОАЕ Абу-Дабі, де обговорили
відновлення експорту російського
аміаку в обмін на полонених, зав-
дяки якому вдасться звільнити ве-
лику кількість українських і ро-
сійських військових, повідомили
джерела. Reuters не змогло відразу
встановити, якого прогресу було до-
сягнуто на переговорах.

Посол України в Туреччині Ва-
силь Боднар заявив Reuters, що
«звільнення наших військовопо-
лонених є частиною переговорів
щодо відкриття російського екс-
порту аміаку», додавши, що «зви-
чайно, ми шукаємо способи зробити
це за будь-якої можливості». Боднар
сказав, що йому невідомо, чи відбу-
лася зустріч в ОАЕ.

23 листопада 2022 року Путін за-
явив, що російські чиновники пра-
цюватимуть над тим, щоб розблоку-
вати російські добрива, які застрягли

в європейських портах, і відновити
експорт аміаку.

Міністерство закордонних справ
ОАЕ не відповіло на запит Reuters про
коментар.

Лана Нуссейбех, помічник мініс-
тра закордонних справ і міжнародного
співробітництва ОАЕ, заявила, що
Абу-Дабі залишається твердо налаш-
тованим підтримувати канали кому-
нікації відкритими, заохочувати діа-
лог та продовжувати дипломатічні
зусилля для припинення війни в Ук-
раїні.

«Під час конфлікту наша колек-
тивна відповідальність полягає в тому,
щоб не залишити каменя на камені
для визначення подальших шляхів, які
приведуть до мирного та швидкого ви-
рішення криз», – зазначила Нуссейбех
у заяві, оприлюдненій державною ін-
формаційною агенцією WAM.

https://www.reuters.com/,
24 листопада 2022 року
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ДАЙДЖЕСТ

ЗЛО, ЯКЕ ЙДЕ СЛІДОМ ЗА КОЖНОЮ ПЕРЕМОГОЮ

РОСІЯНИ ТА УКРАЇНЦІ ЗУСТРІЛИСЯ В ОАЕ ДЛЯ
ОБГОВОРЕННЯ ОБМІНУ ПОЛОНЕНИМИ В ОБМІН 
НА ВІДНОВЛЕННЯ РОСІЙСЬКОГО ЕКСПОРТУ АМІАКУ 




