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Любі читачі,  

Вже понад рік ми розповідаємо про виклики, з якими 
через пандемію зіткнувся весь світ. Одна з її „побічних 
дій“ – неможливість вільно подорожувати. Карантинні 
обмеження та заборони тримають суспільство у напрузі, 
але завдяки вакцинації та іншим заходам, які уряди по 
всьому світі вживають задля стримування коронавірусу, 
час зустрічей „наживо“ повільно повертається.

Першою європейською подією міжнародного 
значення став пісенний конкурс „Євробачення“, який 
дуже влучно обрав цього року девіз „Open up“. Потім 
відбувся Чемпіонат Європи з футболу, і в стадіонах 
нарешті знову наживо залунали пісні підтримки й кри-
чалки фанатів. #throwback контент в інстаграмі звіль-
няє місце для світлин з довгоочікуваних відпусток. Все 
це принагідно підтверджує, як сильно нам насправді 
бракувало можливості просто зірватись з місця, сісти 
в автівку, потяг або літак і в буквальному сенсі слова 
перетнути кордони — заради однієї чарівної миті.

Тому цей номер Gel[:b]lau ми присвячуємо чудовим 
місцям нашої планети, які варто відвідати, та історіям 
„за кадром“, і сподіваємось, що на сторінках цього 
випуску ви, можливо, знайдете нові цілі для ваших 
подорожей.

Ласкаво просимо до Gel[:b]lau # 21!
Ваша редакція
#всебудегельблау

Liebe Leserschaft,

Seit über einem Jahr berichten wir über die Heraus-
forderungen, mit denen die ganze Welt nun dank COVID-19 
konfrontiert wurde. Eine der Nebenwirkungen war — 
und teilweise bleibt — die nicht vorhandene Möglichkeit 
zu reisen. Obwohl Reisebeschränkungen und Verbote 
die Spannung immer noch hoch halten, kehrt nun dank 
den Impfkampagnen und weiteren Maßnahmen, die 
Regierungen zur Eindämmung von Pandemie weltweit 
treffen, langsam die Zeit zurück, in der Menschen wieder 
live und in Farbe zueinander finden.

Der Eurovision Song Contest startete mit dem Motto 
„Open Up“ als erstes europäisches Event internationaler 
Bedeutung mit den Zuschauern, gefolgt von der Fußball-
europameisterschaft. Der #Throwback-Content in den 
Instagramprofilen rutscht nach unten und macht Platz für 
die topaktuellen Urlaubsbilder, auf  welchen strahlende 
Gesichter und wunderschöne Landschaften zu sehen 
sind.All das zeigt in aller Deutlichkeit, wie sehr wir es 
vermisst haben, auszubrechen, zu verreisen, den Kopf  
leer zu bekommen, die Tapeten zu wechseln — für einen 
Augenblick wortwörtlich die Grenzen zu überschreiten. 

Deswegen widmen wir diese Gel[:b]lau-Ausgabe den 
wunderschönen Orten dieser Erde und den Geschichten 
dahinter und hoffen, dass Sie vielleicht ein neues Reiseziel 
auf  den Seiten dieser Ausgabe finden.

Willkommen in Gel[:b]lau #21
Eure Redaktion
#alleswirdgelblau 
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СІМ
ЧУДЕС
СВІТУ

ТА ЯК ЇХ 
ЗНАЙТИ

Напевно, кожен чув про 7 чудес світу. Класична сімка пам’яток 
походить від давньогрецького поета Антипатра Сідонського, який 
насправді складав той список як своєрідний путівник з найбільш 
прославлених архітектурних будівель Стародавнього світу. Єдине, 
що сьогодні збереглося з оригінального переліку - це Піраміди 
Гізи в передмісті Каїру. Інші шість пам’яток були знищені внаслідок 
природних катаклізм чи воєн. Отже, список почали оновлювати

 На початку XXI століття в рамках кампанії 
«New7Wonders» відбулося всесвітнє голосування, в 
результаті якого новими чудесами світу були обрані:

	Великий китайський мур
	Мачу-Пікчу
	печерне місто Петра
	Тадж-Махал
	Колізей ( у складі історичного центру Риму)
	стародавнє місто Чичен-Іца
	статуя Ісуса Христа в Ріо-де-Жанейро

Ця кампанія піддалася величезної критики, оскіль-
ки не мала жодного наукового підґрунтя, а натомість 
зазнала впливу рекламних кампаній в окремих краї-
нах. Таким чином сьогодні немає офіційного списку 
чудес світу, заснованого на наукових даних.

Однак в 1972 році ЮНЕСКО прийняла Конвенцію  
про охорону всесвітньої культурної і природної спад- 
щини, яку було ратифіковано також і Верховною 
Радою України у 1988 році. Сьогоднішній список 
об’єктів Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО включає 
понад 1100 об’єктів у 167 країнах! За винятком ста- 
туї Христа у Ріо, інші шість «нових чудес світу» також 
у цьому списку. Серед інших об'єктів — всесвітньо 
відомі Лондонський Тауер, Стоунхендж, Собор 
Паризької Богоматері, Мон-Сен-Мішель у Франції 
тощо. 

З України до списку ЮНЕСКО потрапило сім куль-
турних та природних пам’яток:

	Собор Святої Софії і прилеглі монастирські споруди
	Києво-Печерська Лавра
	Ансамбль історичного центру Львова
	Транскордонний об’єкт науково-культурної  
 спадщини «Дуга Струве»
	Резиденція Буковинських та Далматинських  
 митрополитів (нині будинок Чернівецького націо- 
 нального університету імені Юрія Федьковича)
	Дерев’яні церкви Карпатського регіону України і  
 Польщі
	Стародавнє місто Херсонес Таврійський
	Букові праліси і давні ліси Карпат та інших регіо- 
 нів Європи

Цього року Уряд України запропонував внести до 
переліку Світової спадщини ЮНЕСКО додаткові 17 
об'єктів. З повним переліком цих пам‘яток можна 
ознайомитись на сайті unesco.mfa.gov.ua. 

Спланувати подорож до будь-якого „дива світу“ 
сьогодні не так вже й складно завдяки розвитку тех- 
нологій. А щоб це було ще легше, маємо декілька 
порад для вас.  

1. Офіційні вебсайти
Те, що раніше можна було прочитати лише в ту-

ристичному путівнику, сьогодні доступне кожному у 
мережі. Офіційні сторінки туристичних пам'яток ма-
ють усю ключову інформацію: загальна інформація 
про об’єкт, ціни на вхід, часи роботи тощо. Оскільки 
майже всі вебсайти мають англомовну версію, дуже 
вірогідно, що англійська стане вам у нагоді.

2. Туристичні блог
Так, вони все ще існують — „класичні“ блоги, в 

яких автори документують свій особистий досвід.  
Просто введіть бажаний пункт призначення в Google 
у поєднанні зі словом „блог“. Не рідко блогери про-
понують інформацію, яку неможливо взяти з офіцій-
них джерел.

3. Instagram 
    Окрім мемів та catcontent в інстаграмі можна 
знайти чимало корисної інформації щодо туризму — 
хештеги вам в цьому допоможуть. Багато туристич-
них блогерів люблять ділитися своїми особистими 
враженнями та інсайдерськими порадами — особли-
во, якщо мова йде про мальовничі місця для фото-
графій.

4. Get your guide 
     Платформа, де можна придбати квитки до будь-
якої туристичної забаганки: екскурсія на гондолі 
Венецією чи приватний тур Києвом, подорож до 
Мачу-Пікчу або дегустація вин у Франції.

Відкривайте для себе наш прекрасний світ, але 
не забувайте також дбати про нього, щоб ЮНЕСКО 
мало що охороняти 
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Auch wenn ihr sicherlich bereits von den 7 Welt- 
wundern gehört habt — eine Auffrischung: Die ur- 
sprüngliche Liste der Weltwunder stammt vom 
antiken griechischen Dichter Antipatros von Sidon, 
der diese tatsächlich als eine Art Reiseführer über 
die besondere Bauwerke seiner Zeit verfasste. In der 
Liste waren z. B. die Pyramiden von Gizeh enthalten 
— heute das einzig erhalten gebliebene Bauwerk. 
Die anderen sechs wurden im Laufe der Zeit u.a. 
durch Naturkatastrophen und Kriege zerstört.

Die Liste durchgeht diverse Aktualisierungen seit 
der Antike bis zur unseren Zeit. So fand am Anfang 
des 21. Jahrhunderts eine globale Abstimmung im 
Rahmen von der Kampagne zur Wahl der Sieben 
Weltwunder der Neuzeit „New7Wonders“ statt, 
bei der folgende Sehenswürdigkeiten auserwählt 
wurden:
	Chinesische Mauer
	Machu Picchu
	Petra
	Taj Mahal
	Colosseum (Historisches Zentrum von Rom)
	Chichen Itza
	Christo Redendor

Die Kampagne ist dennoch auf massive Kritik 
gestoßen. Zum einen war das ganze Verfahren 
unwissenschaftlich. Zum anderen haben die Werbe- 
kampagnen der einzelnen Ländern die Wahl massiv 
beeinflusst. Somit gibt es bis heute keine offizielle 
Liste der Weltwunder, die auf wissenschaftlicher 
Basis ermittelt wurde.

Jedoch kann an dieser Stelle die Arbeit von 
UNESCO hervorgehoben werden, die 1972 eine 
Welterbekonvention verabschiedet hatte. Diese 
beschreibt die Grundsätze der 5 strategischen Ziele 
von UNESCO Welterbe: Glaubwürdigkeit (Credibi-
lity), effektive Erhaltung (effective Conservation), 
Kapazitätsausbau (Capacity Building), Kommunika-
tion (Communication) und Einbindung der Gesell-
schaft (Community Involvement).

Die heutige Liste von UNESCO-Welterbe umfasst 
über 1.100 Stätten in 167 Ländern! Wohl gemerkt 
– bis auf die Statue von Christo Redentor sind die 
anderen sechs „neuen Weltwunder“ in der Liste 
enthalten. Colosseum allerdings nicht alleinstehend, 
sondern als Teil des historischen Stadtzentrums von 
Rom.  

DIE SIEBEN 
WELTWUNDER
UND WIE MAN        SIE FINDET

Unter den Tausenden von Welt-erbestätten befinden sich auch folgende Werke:  

Tower of London, Stonehenge, Kathedrale Notre-Dame de Paris, der Mont-Saint-Michel 

und seine Bucht in Frankreich, die Sophienkathedrale und zugehörige Klosterbauten 

sowie Kyjiwer Höhlenkloster (Ławra Peczerska) sowie auch das Ensemble des 

historischen Zentrums von Lwiw in der Ukraine.

Ilona 
Ushenina 
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Sie wollten schon immer Stonehenge oder Chine- 
sische Mauer live erleben? Dank dem technolo- 
gischen Fortschritt ist es heute sehr einfach, eine 
Reise zu einem „Weltwunder“ bzw. einer Welt- 
kulturerbestätte zu planen und die aktuell gel- 
tenden Besucher-Bedingungen zu prüfen. Wir  
haben für euch die wichtigste Tipps zusammen-
gestellt, die euch während der Vorbereitung 
helfen werden.

1. Webseiten
Was einst ausschließlich nur im Reiseführer 

stand, ist heutzutage größtenteils auf irgend- 
einer Webseite frei verfügbar. Es gibt sowohl  
offizielle lokale Webseiten als auch die diverser
Reiseanbieter, auf welchen man sich recht gut  
informieren und die Eckdaten finden kann:  
Öffnungszeiten, Eintrittspreise und -Bedingungen  
oder einfach allgemeine Informationen über die 
Erbestätte, die Geschichte, Must-Have-Seens 
usw. Übrigens, solltet ihr euch doch aus einer  
offiziellen Webseite bedienen, sind die Englisch-
kenntnisse von Vorteil, denn englischsprachige 
Version ist für die meisten Webpräsenzen ein 
absoluter Muss.

2. Reiseblogs
Ja, es gibt sie noch — die „klassischen“ Blogs, 

in welchen Autoren ihre persönlichen Erlebnisse 
dokumentieren. Geben Sie einfach in Google Ihr 
Wunschziel in Kombination mit besuchen oder 
Blog ein und lesen Sie die Erfahrungsberichte 
durch. Natürlich ist der Ablauf einer Reise sehr 
individuell und hängt von euren persönlichen 
Erwartungen ab. Dennoch bieten die Blogger 
oft den Einblick hinter die Kulissen einer Reise, 
den man nicht zwingend den offiziellen Quellen 

entnehmen kann.

3. Instagram
Wie bekannt, ist Instagram sehr visuell. Auch 

hier kann man über die Suche nach den Hashtags 
interessante Beiträge zu ihrem Reiseziel finden. 
Auf Instagram sind einige Travelblogger aktiv, die 
gerne ihre persönlichen Impressionen teilen und 
sicherlich das eine oder das andere Geheimtipp 
verraten — vor allem die hübschen Kulissen für 
die schönen Urlaubsbilder geht.

4. Get your guide
„Get your guide“ (www.getyourguide.de) 

ist der Ort, an dem man für alle bekannten 
Sehenswürdigkeiten die Eintrittskarten erwer- 
ben kann: Private Touren, Einlass ohne Anstehen, 
VIP-Plätze etc. Ob Bootstour durch Venedig, 
Stadtführung durch Kyjiw oder Eintritt nach 
Machu Picchu — neben den Tickets werden 
auch nützliche Informationen zur Vorbereitung 
auf die Reise sowie die zu erwartenden Highlights 
angeboten.

Die Online-Recherche liefert eine Unmenge 
an nützlicher Informationen, welche die Reise-
planung erleichtern. Die Tipps anderer zur 
Gastronomie, zur passenden Verkehrsmitteln, zu 
den Unterkünften unterstützen uns alle bei der 
finalen Auswahl. Die wesentliche Empfehlung 
ist jedoch: Informiert euch ordentlich und bucht 
die Reise oder die einzelnen Tickets nur bei 
den geprüften Quellen. Sollten es doch Zweifel 
geben, so stehen euch die Reisebüros stets zur 
Verfügung :) Worauf warten? Ab auf die nächste 
Reise! 
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Що таке подорожі й чому вони корисні для нас? Що саме ми шукаємо в них, 
та як вони впливають на наше життя? І чому взагалі ці питання набувають все 
більшого значення? Мабуть тому, що подорожі стали невіддільною складовою 
нашого життя, майже новою релігією, або навіть терапією проти різного типу 
психологічних труднощів. Далеко від дому та відомих нам місць вони зму-
шують нас рефлексувати та робити висновки стосовно нас самих, розширю-
ють нашу зону комфорту, повертають нас до найважливіших аспектів життя.  
Подорожі надихають змінюватися і змінювати! Наша героїня – Люба Майєр – 
тому приклад. Уродженка України вирішила пов’язати своє життя з Африкою 
після того, як провела відпустку в Кенії. 

Привіт, Люба! Я дуже радію поспілкуватися з тoбою 
і таким чином розповісти нашим читачам про твій 
неймовірний досвід. І, звісно, хотілося б дізнатися, 
як все почалося. Ти пам’ятаєш свій перший візит до 
Африки? Як вона тебе зустріла?

Звісно! 2004 рік. Це неможливо забути. Ми з чоло-
віком вирішили відпочити в Кенії та насолодитися 
пляжами Індійського океану. Коли ми приїхали в 
готель, нас відразу ж попередили не залишати 
територію, бо зовні забагато небезпеки. Але через 
кілька днів мені стало цікаво до нетерпіння: які 
вони, справжні вулиці Кенії? Тому ми порушили 
правило і вирушили побачити країну без прикрас. 
На вулиці ми на диво швидко зав’язали дружбу з 
місцевим жителем і змогли разом з ним дослідити 
околиці — маленькі села, на жаль, сповнені бідно-
сті та гіркоти. Попри власне нещастя, люди були 
дуже доброзичливі й весь час посміхались нам, 
діти стрибали навколо машини. Під час поїздки ми 
рушили повз школи. Знову цікавість — хотілося за-
зирнути всередину, де ми зустріли дітей, які сиділи 
на підлозі. Ані меблів, ані туалетів, ані води... Ми 
поїхали далі. І знову зупинилися: цього разу в дитя-
чому садку, де було близько 25 сиріт, які не тільки 
голодували, але й вмирали від спраги... 

То, мабуть, і був вирішальний момент? 

Так. Після побаченого моє життя просто не могло 
не змінитися. Повернувшись у готель, ми з чоло-
віком почали думати, як допомогти. Дітям була 
постійно потрібна їжа та вода. Найближчий питний 
фонтан був за кілька кілометрів. Протягом наступ-
них днів ми зібрали потрібну нам інформацію. А 
після повернення в Німеччину заснували соціальну 
асоціацію — „Integramus“, і почали фандрейзинг для 
Африки.

З чого саме ви почали? Які перші проєкти втілили?  

Будівництво колодязя. Перший ми побудували для 
вищезгаданого садочка. Ви не уявляєте, як може 
змінитися життя, коли є вода! Все розцвітає! Саме 
вода й стала початком усіх проєктів. Далі були 
дитячі садки, школи, різдвяні кампанії, постача 
їжі дітлахам. Поширення на інші країни, та навіть 
континенти. 

І який проєкт був самим незвичайним та особли-
вим для тебе? 

Купівля корови для постачання дітям молока. 
Ціни на молоко в Кенії надзвичайно високі. 

Текст та переклад: Афіна Хаджинова
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А якщо придбати корову? Це вирішило б пробле-
му. У своїй книзі я присвятила цілу главу цій історії 
— „Чи їдять корови мармелад?“ Ідея корови пере-
творилася на цілий проєкт — „Нагодуй себе“ — ми 
почали навчати молодь доглядати за землею, до-
глядати за коровами, вирощувати овочі та фрукти, 
щоб себе нагодувати. 

А як щодо культурних відмінностей, з якими ви 
зіткнулися на своєму шляху? 

Як відомо, мова багато говорить нам про націю. І 
знати трошки слів на мові, якою говорять в країні 
призначення, допомагає краще порозумітися з міс-
цевим населенням. Як завжди під час подорожей, 
я взяла розмовник суахілі та почала запам’ятову-
вати нові слова: „привіт“, „до побачення“, „дякую“, 
„будь ласка“ ... Трошки пізніше я вивчила фразу 
„pole pole“, яка найбільше відповідає кенійському 
менталітету. Її значення — щось схоже на наше 
„повільно“ у всіх вимірах. Стрес, напружений ритм 
і неспокій тут зайві. Швидкість і продуктивність 
втрачають сенс в умовах повної бідності, голоду та 
посухи країни. Також усім знайоме „hakuna matata” 
означає, що все добре, усі живі, і це найважливіше. 
Незалежно від того, про що пишуть або гово-
рять, все починається з „хакуна матата». Життя 
йде своїм шляхом. Дах обвалився, дощова вода 
затекла у кімнату, але все робиться поступово. 
Люди, яких я зустрічала під час численних візитів 
до Африки, дуже радісні. В Кенії я почуваю себе не 
тільки в безпеці, а що набагато

важливіше — в правильному місці. В місці незви-
чайних людей, неймовірних кольорів та чудової 
природи. 

На що ти, не зважаючи на багаторічний досвід, 
звертаєш увагу в подорожах до Кенії? 

Зазвичай, є певні правила, яких слід дотримувати-
ся. Не варто недооцінювати ситуацію і, наприклад, 
ходити вночі по вулицях наодинці. Злодії дійсно 
існують, і пограбування дійсно можливі. Треба 
завжди бути обережним. Потім, звичайно, правила 
гігієни: миття рук та дезінфекція — абсолютна не-
обхідність! Інакше ймовірність підхопити будь-яку 
хворобу дуже велика. І ще одне: коли я проводжу 
час з дітлахами, я розподіляю час на всіх однаково, 
щоб усі були щасливі, щоб ніхто не був улюблен-
цем, нікому не бракувало моєї ласки та уваги.

Чи є в тебе якесь особливе послання усім нашим 
читачам, та взагалі усьому світу? 

Будьте людьми, не відвертайтесь від важких ситуа- 
цій інших людей, які потребують допомоги. Кожен  
маленький вчинок важливий і робить світ кращим.  
Цінуйте те, що маєте, і діліться з тими, хто в нужді.  
Я розумію, що не кожен може їздити в бідні країни  
й будувати там школи. Але є інші засоби — по-
жер-тви, поширення інформації, проста підтримка 
добрим словом. Давайте просто будемо людя-
ними й не удавати, що у світі не існує страшних 
проблем, і що ми нічого не можемо вдіяти 

Детальніше про асоціацію та проєкти у Кенії, Того та Украї-
ні можна прочитати на сторінці в інтернеті integramus.de.  
А книга Люби Майєр „Мій апельсиновий син“ розповідає 
ще більше історій про Африку та про те, як Люба стала 
мамою для багатьох африканських дітлахів.

Was sind Reisen und wieso sind sie für uns gut? Worum geht es uns dabei und was 
machen sie mit unserem Leben? Diese Fragen gewinnen an Bedeutung, denn Reisen 
sind eine neue Religion. Reisen sind therapeutisch. Sie versetzen uns in den Reflek-
tionsmodus und entfalten unser wahres Ich, weit weg von Zuhause und von den uns 
bekannten Orten. Sie erweitern unseren Horizont und durch Vergleiche fordern sie 
uns auf, die eigenen Lebensbedingungen zu schätzen. Während der Reisen entste-
hen neue Ideen und kehren uns zu den wichtigsten Seiten des Lebens. In diesem 
Sinne wollen wir euch Luba Maier vorstellen, eine gebürtige Ukrainerin, die aus einer 
Reise eine große Lebensaufgabe gemacht und ihr Leben mit Afrika verbunden hat.

Von Afina Khadzhynova
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Liebe Luba, kennst du noch deinen ersten Afrika- 
Besuch? Wie war es damals?  

2004. Unvergesslich. Damals noch mit meinem Mann 
haben wir einen Urlaub in Kenia verbracht: Indisches 
Ozean, schöne Strände. Im Hotel kam gleich zum Anfang 
die Warnung,  aufgrund vielerlei Gefahren das Gelände 
nicht zu verlassen. Aber nach paar Tagen packte mich die 
Neugier: Wie sieht es da draussen aus..? Also haben wir 
doch die Regel gebrochen und gingen raus, das wahre 
Kenia zu sehen. Auf der Strasse haben wir überraschend 
schnell Kontakt mit einem Einheimischen geknüpft und 
konnten mit ihm die Gegend erkunden - die kleinen Dör-
fer, leider voller Armut und Bitterkeit. Die Menschen wa-
ren trotz des herrschenden Elends sehr freundlich und 
lächelten uns an, die Kinder sprangen um den Wagen 
herum. Während der Erkundungsfahrt sind wir an einer 
Schule vorbeigefahren. Wieder Neugier - ich wollte rein-
gucken. Da traf ich auf die auf dem Boden sitzenden Kin-
der. Keine Möbel, keine Toiletten, kein Wasser. Wir fuh-
ren weiter… Und hielten wieder an: Diesmal bei einem 
Kindergarten mit ca. 25 Waisenkindern, die nicht nur am 
verhungern waren, sondern auch am verdursten… 

War das der entscheidende Moment?

Ja. Genau. Zurück im Hotel habe ich sehr viel mit mei-
nem Mann geredet und überlegt, wie wir helfen können. 
Die Kinder brauchten Essen und Wasser, und zwar dau-
erhaft. Der nächste Trinkbrunnen lag mehrere Kilometer 
entfernt. Zurück in Deutschland haben wir einen Verein 
gegründet ― „Integramus“, und haben angefangen, Geld- 
und Sachspenden zu sammeln um diese in Afrika für den 
guten Zweck auszugeben. 

Was waren eure ersten Projekte in Afrika?

Brunnenbau. Den ersten haben wir eben für den genan- 
nten Kindergarten gebaut. Ihr könnt euch nicht vorstel-
len, wie sich das Leben verändern kann, wenn Wasser 
vorhanden ist! Es blüht auf! Ja, Wasser war der Anfang 
aller Projekte. Danach folgten Kindergarten, Schulen, 
Weihnachts-Sach-Aktionen… 

Und welcher Projekt war ganz besonders?

Die Anschaffung einer Kuh um den Kindern Milch zu 
bringen. Die Milchpreise sind extrem hoch in Kenia. 
Aber eine Kuh! Das würde doch das Problem lösen. 
In meinem Buch habe ich dieser Geschichte ein gan-
zes Kapitel gewidmet — „Fressen Kühe Marmelade?“ 
Aus einer Kuh-Idee wurde dann doch ein ganzes Projekt 
in Togo — „Ernähre dich selbst“ — wir mussten den jun-
gen Leuten beibringen mit Kühen umzugehen, Gemüse 
anzubauen und für sich selbst zu sorgen.  

Sicherlich gibt es viele kulturelle Unterschiede, die Du 
ständig erlebst. Könntest Du uns die Markantesten er-
wähnen? 

Bekannterweise erzählt uns die Sprache und die benutz-
ten Worte viel über eine Nation. Mit dem Sprachführer 
habe ich wie immer bei Reisen die Hauptworte gelernt: 
Hallo, Tschüss, Danke, Bitte… Und dann kam ich auf „Pole 
pole“. Diese Redewendung passt am besten zur kenia-
nischen Mentalität. „Langsam“ in allen Dimensionen. 
Stress, Hektik und Unruhe helfen nicht. Die Geschwin-
digkeit und Leistung verlieren an Bedeutung in einem 
Land voller Armut, Hungersnot und Wassermangel.  
Und natürlich „Hakuna matata“: Es ist alles okay, wir sind 
am Leben, und das ist das Wichtigste. Egal um was ge-
schrieben oder gesprochen wird, alles fängt mit „Hakuna 
matata“ an. Das Leben schlägt ihren Weg ein. Das Dach 
ist eingebrochen, das Regenwasser läuft ein, aber alles 
ist okay. Die Menschen, welche ich auf meinen zahlrei-
chen Afrika-Besuchen traf, sind sehr lebensfreudig. Ich 
fühle mich dort geborgen und am richtigen Ort ange-
kommen. An dem Ort voller unglaublicher Farben und 
gewaltiger Natur. 

Was soll man auf einer solchen Reise beachten, Luba? 

Es gibt gewisse Regeln zu beachten. Man darf die Situ-
ation nicht unterschätzen und z. B. nicht alleine nachts 
durch die Straßen laufen. Es gibt sehr wohl Diebe und 
Überfälle sind auch möglich. Immer mit Vorkehrungen. 
Dann natürlich die Hygieneregeln: Händewaschen und 
Desinfizieren ist ein absoluter Muss! Sonst ist die Wahr-
scheinlichkeit, irgendwelche Krankheit einzufangen, 
sehr hoch. 

Hast Du eine Botschaft an unsere Leser:innen? 

Seid menschlich, schaut nicht weg, wenn ihr Notsitua-
tionen seht. Jede auch kleine Tat ist wichtig und macht 
die Welt besser. Schätzt was ihr habt, und teilt mit den 
Bedürftigen. Nicht jeder kann in die armen Länder reisen 
und dort Schulen bauen. Aber jeder kann helfen. Durch 
diverse Arten von Sach- und Geldspenden, Informati-
onsverbreitung, einfache Anerkennung. Lasst uns ein-
fach menschlich sein und nicht wegschauen! 

Mehr Information über den Verein und die Projekte in  
Kenia, Togo und der Ukraine könnt ihr auf der Webseite 
 integramus.de nachlesen. Und das Buch von Luba Maier  
„Mein Orangensohn“ erzählt noch mehr Afrika-Geschichten. 

Спорт – це про характер,  
фото – це про любов.
Пейзажна фотографія Анни Шайдеманн

Нещодавно вона була киянкою і дирек- 
торкою продюсерського центру на 
телеканалі СТБ та жила у вирі подій, 
рекламних проєктів та безупинного 
руху. Кохання привело її у Німеччину, 
в місто Марбург, в якому останні шість 
років вона живе і чаклує у зовсім іншій 
ролі. Героїня цієї розповіді – талановита 
і глибока особистість, фотографиня 
Анна Шайдеманн.

Victoria 
Zagorodnikh
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Думаю, буде коректним сказати, що мої фотозйомки 
– це про почуття і відчуття. Я отримала велику насолоду, 
знімаючи ансамбль Вірського, учнів балетної школи, праг-
нула зобразити енергію, силу, дух і настрій своїх героїв. 

А в ті дні, коли ти без настрою, чи хочеться знімати?
Та часом і з-під ковдри вилізати не хочеться (сміється)! 

Минулого року мали відкритися кілька моїх виставок. 
Прийшов мій зірковий час і разом з ним прийшов локдаун. 
Тож всі поїздки та зустрічі стали на паузу, і я пішла блука- 
ти нашими мальовничими й водночас похмурими та суво- 
рими околицями Марбурга. Я подивилася, що відбуваєть- 
ся навколо мене. З тих прогулянок народилася серія пей- 
зажів під хештегом „локдаун“. До речі цікаво, як журливий 
настрій з перших робіт поступово змінився духом надії 
та спокою у нещодавніх фотографіях з долини Рейну, які 
я зробила під час послаблення карантину. На цих фото 
– на відміну від ранніх – знову з’явились люди! Всім було 
непросто останній рік, та я вважаю, що вимушене сповіль- 
нення темпу життя принесло користь: ми мали змогу за- 
лишитись наодинці із собою та місцем, в якому живемо, 
усвідомити щось про себе та свій життєвий шлях. У таких 
роздумах та повному зануренні у зйомки віддаєш вели-
чезну кількість енергії, і таку ж силу енергії отримуєш у 
відповідь.

Щодо енергії та мудреців: розкажи про зйомки  
Далай Лами.
Я супроводжувала його під час візиту до Франкфурта 

у 2017 році. Для мене було щастям зустрітися з людиною 
такого рівня! Як більшість великих людей, він поводився 

так просто! Ми з ним багато жартували та сміялися. 
На початку 2000-х, коли я ще працювала в рекламній 

сфері, в Україну приїхав Стінг. Він і його команда пово- 
дилися на ділових зустрічах теж просто, без пафосу. Це 
стало для мене „золотим стандартом“ спілкування. Мені 
приємно бачити, коли так само поводять себе українські 
знаменитості. Коли я фотографувала приму Віденської 
опери Зоряну Кушплер, або прим-балерин Національної 
опери України Наталію Лазебнікову чи Катерину Кухар, 
захоплювалася їхньою інтелігентністю, вихованістю, по-
вагою, з якою вони ставляться до людей на знімальному 
майданчику. Чим вище людина у своєму інтелектуаль-
ному розвитку, тим простіше й шанобливіше вона себе 
поводить. До цього я прагну і сама. 

Маємо надію, що найближчим часом всі зможуть 
більше подорожувати й це надихне тебе на нові 
фотороботи.
У мене стільки ідей у Флоренції, на півдні Франції, в 

Голландії. При цьому я рада показати красу простих речей, 
які знаходяться поруч – місцеві поля, людей, природу – 
проживаючи й пропускаючи її крізь себе. Один із найсиль-
ніших спогадів – фотозйомка фантастичної української 
скрипальки Богдани Півненко, коли вона давала виступ у 
Карнегі-Холл в Нью-Йорку. Наступного дня після концер-
ту ми пішли у Беттері парк, вона стояла на траві у концер- 
тній сукні та грала „Мелодію“ Мирослава Скорика, а я 
клацала затвором і відчувала себе причетною до чогось 
великого. Я хочу, щоб мої роботи торкали душі людей. 
Витвір мистецтва – для мене він не на стіні, а в серці 

Анно, як сталося, що із зірки маркетингу ти  
перетворилася на зірку фотографії?
Після переїзду в Німеччину я не хотіла повертатися у 

рекламний бізнес, хоч і мала таку можливість. 12-годин-
ний робочий день і стреси більше не вписувалися у мій 
ритм життя.  Я згадала, що все життя мріяла фотографу- 
вати, й чоловік підтримав мене, подарував якісний фото- 
апарат. На початках я просто „клацала“ все підряд, а тоді 
в мені заговорила спортсменка з амбіціями (прим. – в 
дитинстві Анна займалася легкою атлетикою, її батьки – 
спортивні тренери, а старший брат – двічі чемпіон світу  
з Ironman). Я вивчила рейтинг найкращих закладів, які 
навчають мистецтву фотографії, і полетіла на місяць у  
Сполучені Штати до New York Film Academy. Я люблю 
Нью-Йорк, а цього разу мені пощастило пожити в ньому 
не як турист, а як місцевий. Це зовсім інші відчуття: пори-
нути в життя мегаполіса!

І ти повернулася, сповнена натхнення?
Ні, це було схоже на спустошення. Коли відвідуєш зна-

мениті галереї, вчишся у кращих майстрів, то автоматично 
вимагаєш певного рівня від самої себе. Тому після повер-
нення певний час я навіть вагалася, чи буду продовжувати 
фотографувати, розуміючи, наскільки я далека від того 
ідеалу, якого прагну.

Коли ж ти зрозуміла, що досягла цього рівня?
Цього ще досі не сталося. Це як американські гірки: 

ось я зробила чудову роботу, почуваюся розумничкою, а 
потім замислююся, що є такі майстри, як Пітер Ліндберг 
або Енні Лейбовіц, і думаю: «Яка ж у мене вийшла дурничка!»

Здається, з кимось із цих знаменитих майстрів тобі 
пощастило пообідати?
Так, це був Паоло Роверсі – один із легендарних сучас-

них фотографів. Я летіла на фестиваль у Мілані із думкою 
«Як було б чудово побачити Паоло наживо!», адже він мав 
бути присутнім на фестивалі. Сидячи у кафе за кілька 
годин до початку події, я почула знайомий голос – це був 
він! Звичайно, я підійшла до нього. А потім ми з подругою 
ще й прийшли на його виставку, і Паоло приділив нам 
трохи часу, розповідаючи про свої роботи.

Ти часом не питала в нього щось на кшталт «Пане 
генію, як вам живеться на Олімпі слави наодинці?»
А він не вважає себе генієм… Ось розумієш, ми 

захоплюємося знаменитими фотографами, вважаючи їх 
небожителями, а насправді за прекрасною фотографією 
стоїть сила людей: від стилістів, менеджерів локацій, 
операторів по світлу до юристів, які оформлюють контр-
акт із моделлю, а також, звичайно, сама модель. І якщо 
у вас трапилася „хімія“ на знімальному майданчику, тоді 
виходить робота-шедевр!  При цьому необов’язково, 
щоб модель була якоюсь знаменитістю. Я запрошую на 
зйомки друзів, сусідів і на цю годину роботи, можна ска-
зати, „закохуюсь“ у них, дивлюся на їхні тіла, як на витвір 
мистецтва і по-своєму намагаюсь їх розкрити. Люблю зні-
мати жінок. Помітила, що, на жаль, наші дівчата чомусь 
не ставляться до себе з тою любов’ю, на яку заслугову-
ють, соромляться розкритися перед камерою. Одночасно 
я у захваті від німкень, їхньої гармонії та конгруентності! 
(нещодавно у Марбурзі відкрилася виставка фоторобіт 
Анни, присвячена темі „Бути жінкою“).
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Anna, wie kam es zu solchem großen Wechsel:  
vom Marketing-Profi zum Foto-Profi?
Nach dem Umzug nach Deutschland wollte ich trotz 

vorhandenen Möglichkeiten nicht in eine Werbebranche 
zurückkehren. Zwölfstündiger Arbeitstag und Stress 
passten nicht mehr zu meinem Lebensrhythmus. Ich 
erinnerte mich, dass ich mein ganzes Leben vom Foto- 
grafieren geträumt hatte. Anfangs klickte ich einfach alle 
Angebote durch, bis in mir die ambitionierte Athletin 
aufgewacht wurde (Anmerkung: In der Kindheit war  
Anna in der Leichtathletik tätig, ihre Eltern sind Sport-
trainer und ihr älterer Bruder wurde zweimal Weltmeister 
im Ironman). Ich recherchierte die Ratings der besten 
Fotografie-Ausbildungen und entschloss mich, einen 
Monat in die Vereinigten Staaten an der New York Film 
Academy zu lernen.

Und bist du voller Inspiration zurückgekommen?
Nein, leider folgten Enttäuschung, Leere und Zweifel. 

Wenn du die Profi-Welt betrittst, berühmte Galerien be-
suchst, von den besten Fotografen erlernt wirst, verlangst 
du automatisch von sich selbst ein zu Hohes Niveau. Des- 
wegen zögerte ich nach meiner Rückkehr eine Zeit lang 
weiter zu fotografieren, denn ich verstand, wie weit ich 
vom erstrebten Ideal entfernt bin.

Wann hast du verstanden, dass du dieses  
Niveau erreicht hast?
Dies ist noch nicht geschehen. Es ist wie eine Achter- 

bahnfahrt: Nach einem erfolgreichen Job fühle ich mich 
geflügelt und stark, und danach denke ich an Peter Lind-
bergh oder Annie Leibovitz, zweifle an meiner Arbeit und 
kritisiere sie.

Hättest du nicht sogar das Glück gehabt mit  
einem berühmten Fotograf zu Mittag zu essen?
Ja, es war Paolo Roversi — einer der legendären zeit- 

genössischen Fotografen. Als ich einige Stunden vor Be-
ginn der Veranstaltung in einem Café saß, hatte ich eine 
bekannte Stimme gehört — das war er!! Natürlich kam 
ich auf ihn zu. Als wird später mit meiner Freundin seiner 
Ausstellung besucht haben, schenkte Paolo uns etwas 
seiner Zeit und erzählte von seiner Arbeit. Überraschen-
derweise hält er sich nicht für ein Genie ...

Wir bewundern berühmte Fotografen und betrach- 
ten sie als etwas Himmlisches, aber in der Tat stecken  
hinter einer schönen Fotografie Kräfte von vielen Spezia- 
listen: Stylisten, Location-Manager, Lichtgestalter bis hin 
zu Anwälten, die einen Vertrag mit dem Model verhan-
deln, sowie natürlich die Model selbst. Und wenn die 
Chemie am Drehort stimmt, entsteht ein echtes Meister- 
werk! 

Beim Sport geht es um Charakter, 
beim Fotografieren — um Liebe. 

Zuletzt lebte sie in Kyjiw und leitete 
das Produktionszentrum bei dem 
TV-Sender „STB“. Ihr Leben war voller 
Events, Werbekampagnen und stän-
diger Bewegung. Liebe führte sie nach 
Deutschland, und seit sechs Jahren 
hat sie ganz andere Rolle in ihrer 
neuen Heimat – Marburg. Die han-
delnde Person dieser Geschichte ist 
die begabte und tiefgreifende Fo-
tografin Anna Scheidemann.

Gleichzeitig ist die Berühmtheit des Models zweit- 
rangig. Ich lade Freunde und Nachbarn zu Fotoshootings 
ein und verliebe mich für diese Zeit in sie, ich betrachte 
ihre Körper als Kunstwerk und versuche sie auf meine 
Art zu erforschen. Ich liebe es, Frauen zu fotografieren. 

Mir ist aufgefallen, dass sich die Mädchen aus der  
Ukraine aus irgendeinem Grund leider nicht lieben, es ist 
für sie peinlich, sich vor der Kamera zu zeigen. Gleich-
zeitig freue ich mich über deutsche Frauen, ihre Harmo-
nie und Kongruenz! (Vor kurzem wurde in Marburg eine 
Ausstellung von Annas Fotografien zum Thema „Frau zu 
sein“ eröffnet).

Und während jedes Shootings tauche ich vollständig 
in den Prozess ein, Energie fließt aus und in mir. Das 
letzte Jahr war für alle nicht einfach, und ich glaube, dass 
die erzwungene Verlangsamung des Lebenstempos von 
Vorteil war: Wir konnten mit uns selbst und unserem 
Wohnort allein bleiben, um uns und unseren Lebensweg 
zu erlernen

Apropos Energie: Erzähl uns von deiner Foto- 
Erfahrung mit Dalai Lama.
Ich habe ihn 2017 bei einem Besuch in Frankfurt 

begleitet. Was für ein Glück hatte ich, diese überragende 
Person kennenlernen zu dürfen! 

Wie die meisten großartigen Menschen, war er ein-
fach entspannt und zugänglich! Je höher ein Mensch in 
seiner intellektuellen Entwicklung ist, desto leichter und 
respektvoller verhält er sich. Wir haben viel gescherzt 
und gelacht. 

Wir hoffen, dass Reisen in naher Zukunft wieder 
entspannter und möglicher sein wird und dich zu 
neuen fotografischen Arbeiten inspirieren werden.
Ich habe so viele Ideen in Florenz, Südfrankreich, 

Holland. Gleichzeitig freue ich mich, die Schönheit der  
einfachen Dinge, der Felder nebenbei, der einheimischen 
Menschen und Natur zu zeigen, indem ich sie selbst 
erlebe und durch meine Fotografie verbreite. Eine der 
stärksten Erinnerungen ist auch mit Reisen verbunden:  
Es war ein Fotoset der fantastischen ukrainischen Geige- 
rin Bohdana Piwnenko, als sie in der Carnegie Hall in 
New York aufgetreten ist. Am nächsten Tag nach dem 
Konzert gingen wir in den Battery Park, sie stand in ihrem 
Konzertkleid auf der Wiese und spielte „Melodie“ von  
Myroslaw Skoryk, ich drückte auf den Auslöser und 
fühlte mich in etwas Bedeutendes verwickelt. Ich möchte,  
dass meine Werke die Seelen der Menschen berühren. 
Ein Kunstwerk steht für mich nicht an der Wand, son-
dern im Herzen 

Aus dem Ukrainischen von Anna Gutsaliuk
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Wo kann man in Kyjiw das echte deutsche Bier verkosten, und in München —  
ukrainische Warenyky? Was verbindet den ukrainischen Regisseur Oleksandr  
Dowschenko mit Berlin? In welchem   Teil von Czernowitz befindet sich das Deutsche 
Haus? Die Antworten auf diese und viele weitere Fragen werden Sie demnächst finden 
können, wenn Sie etwa mehr als zwei Stunden Zeit einplanen und die mobile  
Anwendung WalQlike auf ihrem Smartphone instalieren.

„Anderer Blickwinkel“ ist ein neues deutsch-ukrainisches Projekt im Rahmen des  
Förderprogramms  „MEET UP! Youth for Partnership“, das vier interaktive touristische 
Routen in der Ukraine und in Deutschland als Endergebnis präsentieren wird. Diese  
Routen werden die Projektteilnehmer*innen aus München, Berlin, Kyjiw und Czerno-
witz gemeinsam mit den Mentoren zusammen entwickeln. Alles wird sehr interaktiv,  
informativ und hoch spannend sein.

Um mehr über die Geschichte, Kultur, ikonische deutsche und ukrainische Persön-
lichkeiten zu erfahren, wird man nur ein Smartphone und eine mobile Anwendung  
WalQlike benötigen. Alles, was ein guter Reisender braucht, ist Neugier und Gelehrsamkeit.  
Als zusätzliche Option — die Möglichkeit, Deutsch- und Englischkenntnisse zu verbes-
sern, denn alle Routen werden in mehreren Sprachen verfügbar sein. Schon im Herbst 
werden Sie die Möglichkeit haben, interessante Routen in den „deutschen“ Czernowitz 
und Kyjiw sowie in den „ukrainischen“ Berlin und München erkunden.

Dieses einzigartige Projekt wurde von der Journalistin und Gel[:b]lau-Autorin Tanya 
Ivanchenko erfunden. Es bietet die Möglichkeit in zugänglicher Quizform in die deutsch- 
ukrainischen Beziehungen, Geschichte und Kultur einzutauchen, viel Neues zu erfahren 
sowie bekannte Straßen und bekannte Gebäude aus einem anderen Blickwinkel zu  
betrachten. Und in der nächsten Gel[:b]lau Ausgabe finden Sie die ausführlichen  
Beschreibungen der erarbeiteten Routen sowie die Eindrücke der Projektbeteiligten 

Де в Києві зняти пробу з німецького пива, а в Мюнхені — з українських вареників? 
Що поєднує Довженка і Берлін? В якій частині Чернівців знаходиться Німецький 
дім? На ці та багато інших питань невдовзі знатимете відповіді, маючи дві з гаком 
години часу та смартфон. 

Новий німецько-український проєкт „Інший ракурс“, який стартував в рамках 
програми „MEET UP! Youth for Partnership“ — це чотири інтерактивні туристичні 
маршрути в Україні та Німеччині. Їх створять разом із менторами учасники програми 
із Мюнхена, Берліна, Києва та Чернівців. Звучить нудно?! А ось і ні! Все буде дуже 
живо, пізнавально і цікаво.

Щоб дізнатися більше про історію, культуру, знакових німецьких і українських 
особистостей, вам знадобиться лише смартфон та мобільний додаток WalQlike.  
Все, що необхідно для бравого мандрівника — допитливість і ерудованість. Як 
додаткова опція — можливість прокачати знання німецької та англійської, адже 
всі маршрути будуть доступні кількома мовами. Маючи вільний час і смартфон 
в кишені, можете пройти цікавий маршрут в „німецьких“ Чернівцях та Києві і 
„українських“ Берліні і Мюнхені. 

Цей проєкт, придуманий журналісткою та авторкою Gel[:b]lau Танею Іванченко, 
унікальний. Він дає можливість у доступній, квізовій формі заглибитися в німецько-
українські відносини, історію та культуру, дізнатися купу цікавинок, а також 
подивитися на знайомі вулиці і звичні будівлі під іншим ракурсом. А в наступному 
номері Gel[:b]lau на вас чекають детальні описи розроблених маршрутів та враження 
від учасників проєкту 

Zoo

Kyjiw

Czernowitz
Мюнхен

Берлін

Herzlich
 

willkommen!

Ласкаво 
просимо!
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« Змалечку я обожнювала тварин,  
завжди хотіла їх вивчати та до-
помагати у разі потреби. З трьох 

років мріяла, що обов’язково стану ве-
теринаром. Коли подорослішала, мрію 
не загубила, проте з певних обставин, 
я не змогла вчитися за омріяним фа-
хом. Добре, що живу в еру інтернету, 
адже це дає змогу займатися само- 
освітою. Нині є доступ до електронної 
літератури з усіх точок світу. Можна 
спілкуватися з ветеринарами, пред-
ставниками різноманітних організацій 
і центрів реабілітації в мережі; купу-
вати освітні курси та вебінари, де я 
власне і черпаю знання. І звичайно ж, 
без практики — нікуди! — розповідає 
волонтерка. 

Не такі, як всі

Перший птах, якого 
Вікторія вилікувала — 
сизий голуб, якого  
назвала Степаном.

«Сім років тому у коробці під 
під’їздом я знайшла виснаженого 
птаха. Кілька тижнів я завзято 

боролася за його життя. Завдяки го-
лубу дізналася, що профільних лікарів в 
країні гостро бракує, а лікувати птахів 
ой як непросто. Проте вдалося знайти 

волонтерів та лікарів, які до 
помогли розібратися у ситуа- 
ції зі Степаном, — зазначає 
Вікторія. 

Зоозахисниця наголошує, 
що в Україні ветеринар-ор- 
нітолог — рідкісна професія, 
яка вимагає великого бага-
жу знань, часу та фінансів 
проти зовсім невеликих 
шансів, що птах виживе. 

«У кожного птаха специ-
фічні захворювання, до-
гляд і харчування. Висока 

смертність птахів через 
особливості фізіології. Не всі 
готові до цього. У нас є кіль-
ка досить великих центрів 
реабілітації. Один із таких 
у Галицькому національному 
природному парку. Але „при-
тулки“, у більшості випад-
ків, — прості волонтери, які  

своїм коштом та за благодійні пожер-
тви допомагають птахам, — розпові-
дає про особливості справи волонтер-
ка-орнітологиня.

Пані Вікторія зізнається, що птахи 
підкорили її своєю різноманітністю, 
фізіологічними особливостями. Кож-
на наступна зустріч з птахами — нові 
знання та враження.

Після першої перемоги вона почала 
заглиблюватися в тему орнітології 
та медицини, спостерігати за пове-
дінкою птахів у дикій природі. Нині 
волонтерка доглядає у себе вдома 
декілька птахів кардинально різних 
за потребами.

Голуби — Степан і Веня. Перший 
потрапив до волонтерки з рахітом, 
а другий птах з повним букетом 
хвороб, більшість з яких перейшли у 

хронічну форму. Пернаті потребують 
регулярного медичного контролю. 

Плиска Чікі потрапив 
у турботливі руки 
пані Вікторії ще пта-
шенятком. Він рано 
зостався без батьків, 
самостійно ще не міг 
годуватися. Жінка 
дбайливо виростила 
птаха. За часи спілку-

вання він став зовсім 
ручним.

Галка Діна надійшла до спеціалістки 
з переломом ключиці, чиж Чежка 
— з відкритим переломом крила, а 
плиска Кнопа — з подвійним відкри-
тим переломом крила. Зламані кістки 
птахів нерівно зрослися, що позна-
чилося на якості польоту. А неповно-
цінний політ — вірна смерть на волі в 
перші ж дні. 

Канюка Бориса при-
везли до пані знайомі 
волонтери, у нього 
було сильне висна-
ження, старий криво 
зрощений перелом 
лапи, черепно-мозко-
ва травма. Жодного 
здорового органу. 
Шанси вижити були 
низькими. Але через 
півроку інтенсивного 
лікування, він почав 
приходити у належ-
ний стан.

«Мій дім — не притулок. Я звичайна 
людина, яка опікує диких птахів, 
бо з різних причин вони не можуть 

повернутися „назад у небо“. Вони — не 
лагідні котики. Птахи іноді агресив-
ні, всюди паскудять, руйнують все на 
своєму шляху. Постійне прибирання 
стало невіддільною частиною життя. 
Тим паче, що птахам необхідно багато 
простору для польотів, тому вся моя 
оселя облаштована для їх зручного роз-
ташування.

Вікторія Гусарова, 27 років. 
Волонтерка з порятунку диких птахів.  
Бьордвочер (від англ „bird“ птаха та „watch“ дивитися).  
Майстриня з виготовлення натуральної косметики та свічок. 

Понад сім років Вікторія Гусарова вивчає рідкісну на території України справу. 
Основи медицини, мікробіологія, а головне — орнітологія, — все для того, аби 
допомагати птахам знову вільно пірнати у безмежні простори неба. Через її 
руки пройшло десятки видів, починаючи з найменшого птаха Європи — золо-
томушки жовточубої, закінчуючи лебедями. 

Також пані виготовляє натуральну косметику. Більшу частину коштів з про-
дажів вона витрачає на допомогу птахам. Приходить на поміч людям з усіх 
куточків планети, які бажають врятувати птахів, бо для неї немає більшого 
щастя, ніж ще одне врятоване пташине життя.

Своєю наполегливою працею та жагою до знань, пані Вікторія доводить, щоб 
добре робити справу, зовсім не обов’язково мати диплом про вищу освіту.

Вікторія 
Гусарова: 
орнітологія як 
поклик серця

@witch_of_mountain_winds @witch.of.mountain.winds

#всебудегельблау

Чиж Чежка

Голуб Степан

Авторка: Вероніка Бардовськіх
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У спекотний сезон пташенят (весна-літо) що-
дня приймаю 20-30 звернень. Свого часу я ре-
анімувала золотомушку жовточубу — пташку 
вагою у п’ять грамів. Відкрити дзьобика аби 
примусово його нагодувати, розрахувати до-
зування ліків — нелегке завдання! Але цей 
птах одужав та повернувся на волю, — ді-
литься спогадами волонтерка-орнітологиня.

Варто брати до уваги й харчування 
птахів. Не кожен може обробляти ми-
шей, займатися розведенням комах. 
Але мені все це в радість. Задоволені 
птахи — задоволена і я, — розповідає 
пані Вікторія про складнощі догляду за 
птахами в людській оселі. 

Якщо птах здоровий, він повинен 
жити на волі. Вилікуваних пернатих 
потрібно реабілітувати назад в при-
роду за допомогою фахівців.

Добрі справи онлайн

Вікторія робить дописи у соціальних 
мережах про лікування та догляд за 
пернатими. Допомагає людям, які 
знайшли птахів та хочуть їх якісно 
вилікувати.

«Люди регулярно звертаються за 
допомогою. Пишуть не тільки з 
країн колишнього СНД, а й з Ізраїлю, 

Польщі, Німеччини, навіть з Африки. 

У вільні години Вікто-
рія виготовляє еколо-
гічну косметику, яка 
рятує не тільки шкіру, 
а й життя птахів.

«Я просто почала робити космети-
ку для себе, а потім зрозуміла що 
хочу цим поділитися, адже засоби 

виходять ефективними, без шкоди на-
вколишньому середовищу. До того ж 
це допомагає мені заробити на ліки, 
медичне обстеження та утримання 
птахів. Велика їх нагляд та луківання 
потребує немалих фінансів, — розпові-
дає волонтерка.

На вагу золота

Птахи — велика ланка екосистеми. 
Хижі птахи знищують величезна кіль-
кість гризунів, які завдають вагомої 
шкоди врожаю і є переносниками ве- 
ликої кількості важких захворювань. 
Усі воронові та комахоїдні птахи (го- 
робці, синиці, ластівки тощо) знищу-
ють комах, які також завдають шкоди 
врожаю. 

Історичний приклад. Наприкінці 50-х  
у Китаї знищили більшу частину го- 
робців, бо вважали їх загрозою для 
сільського господарства. Це була фа- 
тальна помилка. Швидко прийшла 
навала сарани та гусені, які знищили 
левову частку врожаю. Через нестачу 
їжі загинуло близько 30 млн осіб. Гіркий 
досвід допоміг усвідомити нації свою 
помилку, і вже потім, зі всього світу до 
країни почали звозити тисячі горобців.

«Нині птахи — маркери екологічних 
змін у навколишньому середовищі. 
Їх облік допомагає дізнатися на-

скільки здорова екосистема в цілому. 
Також оцінка чисельності птахів не-
обхідна для розвитку стратегій охо-
рони тих чи інших видів. А моніторинг 
маршрутів міграції птахів вкрай важ-
ливий для авіації, щоб запобігти зітк-
ненню літаків з птахами, — розповідає 
Вікторія Гусарова.

Волонтерка намагається не залишити 
без уваги жодного птаха, особливо 
коли їхня поведінка стає нетиповою і 
вони без страху починають контакту-
вати з людьми.

«Нещодавно мене та кілька інших 
волонтерів викликали на порятунок 
лелеки, яка прилетіла до торгівель-

ного центру. Ми намагалися загнати 
птаха до стіни й там зловити. Проте  

 
 
люди не розуміли цього, просили не 
чіпати його, адже вони чекають на 
службу порятунку птахів. Яке ж було 
здивування, коли виявилось, що ми ті, 
хто повинен приїхати на допомогу 
лелеці. Мабуть, люди очікували екіпаж 
рятувальників, як показують на ТБ 
каналі Animal Planet, а приїхала звичайні 
люди, — розповідає зоозахисниця.

Вдома пані Вікторія оглянула птаха. За 
її словами, раніше лелека жила у лю- 
дей, бо мала старий зрощений пере-
лом лапи. У природі з такою травмою 
птах ймовірно б не вижив. Кілька днів 
він перебував під наглядом, а далі 
відправився в Галицький центр реабі- 
літації диких тварин, де мешкає з 
родичами й нині.

Viktoria Gusarova:  
Ornithologie als Ruf des Herzens

Viktoria Gusarova untersucht seit mehr 
als sieben Jahren eine auf dem Territorium 
der Ukraine außergewöhnliche Sache. Die 
Grundlagen der Medizin, Mikrobiologie 
und vor allem Ornithologie — alles, um 
Vögeln zu helfen, wieder frei in die gren-
zenlosen Weiten des Himmels einzutau-
chen. Dutzende Arten von Vögeln gingen 
durch ihre Hände. Sie hat begonnen mit 
dem kleinsten Vogel Europas — dem gelb-
köpfigen Goldhähnchen. Schwänen wur-
den auch behandelt. Von der Frau wird 
auch Naturkosmetik hergestellt. Sie gibt 
den größten Teil ihres Umsatzes aus, um 
den Vögeln zu helfen. Zu Hilfe kommen 
Menschen aus der ganzen Welt, die bereit 
sind, die Vögel zu retten, denn für sie gibt 
es kein größeres Glück als noch ein geret-
tetes Vogelleben.

Mit ihrem Fleiß und ihrem Wissensdurst 
beweist Viktoria, dass für einen guten 
Job nicht unbedingt ein gutes Hoch-
schuldiplom ausschlaggebend ist. 

«Seit meiner Kindheit liebte ich Tiere, 
wollte sie immer gründlich erlernen 
und ihnen bei Bedarf helfen. Ab dem 

dritten Lebensjahr träumte ich davon, 
unbedingt Tierärztin zu werden. Als ich 
aufwuchs, habe ich meinen Traum nicht 
verloren, aber aufgrund bestimmter Umstän-
de konnte ich das gewünschte Fach nicht 
studieren. Gut, dass ich im Zeitalter von 
Internet lebe und einen Zugang zu elektro-
nischer Literatur aus aller Welt habe. Man 
kann mit Tierärzten, Vertretern verschie-
dener Organisationen und Rehabilitati-
onszentren im Netzwerk kommunizieren; 

Bildungskurse und Webinare kaufen, in 
denen ich tatsächlich Wissen schöpfe. Und 
natürlich ohne Praxis — nirgendwohin!“, — 
erzählt die Freiwillige.

Der erste von Viktoria geheilte Vogel 
war eine Taube, die sie Stepan genannt 
hat. 

«Vor sieben Jahren habe ich in einer 
Kiste unter dem Eingang einen abge- 
zehrten Vogel gefunden. Mehrere 

Wochen lang habe ich hart um sein Leben 
gekämpft. Dank der Taube habe ich erfah-
ren, dass es in der Ukraine nicht genügend 
Fachärzte gibt. Und das ist eigentlich nicht 
leicht Vögel zu behandeln“, bemerkt die 
Frau. 

Золотомушка

«Важливо: якщо Ви знайшли птаха і хочете допомогти: садіть його в коробку на серветки та шукайте волонтерів, 
реабілітаційні центри диких тварин, ветлікарів, які працюють саме з птахами. Вони зможуть порадити, що робити далі. 
Пам'ятайте, без достат-нього досвіду, легко нашкодити 

Канюк Борис  
Der Mäusebussard Borys

Aus dem Ukrainischen von Anna Gutsaliuk
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Die Tierschützerin stellt fest, dass Tierarzt-Ornithologe in der 
Ukraine ein seltener Beruf ist, der viel Wissen, Zeit und Geld 
erfordert. Obwohl die Überlebenschance eines Vogels sehr 
gering ist. 

«Jeder Vogel hat spezifische Krankheiten, Pflege und Ernährung. 
Die Sterblichkeit von Vögeln ist hoch aufgrund physiologischer 
Merkmale. Dazu sind nicht alle bereit. Und die Vogel-Kranken- 

stätte sind meistens die Unterschlüpfe bei  gewöhnlichen Frei-
willigen, die auf eigene Kosten für wohltätige Zwecke den Vögeln 
helfen“, – erzählt die ehrenamtliche Vogelbeobachterin von 
den Besonderheiten.

Frau Gusarova gibt zu, dass die Vögel sie mit ihrer Vielfalt und 
ihren physiologischen Eigenschaften erobert haben. Nach 
dem ersten Erfolg begann sie sich mit dem Thema Ornitholo-
gie und Medizin zu befassen und das Verhalten von Vögeln in 
der wilden Natur zu beobachten. Jetzt kümmert sich die Frei-
willige zu Hause um mehrere Vögel, die in ihren Bedürfnissen 
radikal unterschiedlich sind. 

«Mein Zuhause ist kein offizieller Unterschlupf. Ich bin ein ge-
wöhnlicher Mensch, der sich um Wildvögel kümmert, weil sie 
aus verschiedenen Gründen nicht „in den Himmel zurückkeh-

ren können.

Sie sind keine weichen Katzen.  
Vögel sind aggressiv, entleeren sich 
überall, zerstören alles, was ihnen 
in den Weg kommt. Ständige Reini-
gung ist aus dem Leben nicht mehr 
wegzudenken. Außerdem brauchen 
Vögel viel Platz zum Fliegen, daher 
ist mein ganzes Haus für ihre güns-
tige Lage ausgestattet. Auch die 
Ernährung der Vögel sollte berück-
sichtigt werden“, — sagt Viktoria 
über die Schwierigkeiten, Vögel in 
einem menschlichen Zuhause zu 
pflegen. „Wenn ein Vogel gesund 
ist, sollte er in der Freiheit leben. 
Geheilte Vögel müssen mit Hilfe  
von Fachkräften wieder in die  
Natur rehabilitiert werden.‟

Frau Gusarova veröffentlicht in sozialen Netzwerken Beiträge 
über die Behandlung und Pflege der Vögel. Sie hilft den Men-
schen, die Vögel gefunden haben und sie richtig heilen wollen. 
In ihrer Freizeit beschäftigt sich die Frau mit der Herstellung 
der ökologischen Kosmetik. Sie rettet nicht nur die Haut, 
sondern auch das Leben von Vögeln. 

«Ich habe gerade angefangen, Kosmetika für mich selbst herzu-
stellen, und dann ist es mir klar geworden, dass ich sie teilen 
wollte. Die Produktion ist wirksam, ohne die Umwelt zu belas-

ten. Außerdem verdiene ich damit Geld für Medikamente, medizi-
nische Untersuchungen und Vogelhaltung. Der überwiegende Teil 
vom Handel wird für die Hilfe der Vögel ausgegeben. Ihre Aufsicht 
und Behandlung erfordert viel Geld“, sagt die Freiwillige.

Vögel sind ein wichtiger Bestand-
teil des Ökosystems. Raubvögel 
vernichten eine große Anzahl von 
Nagetieren, die den Ernten erheb-
lichen Schaden zufügen und Träger 
einer Vielzahl schwerwiegender 
Krankheiten sind. Alle Krähen und 
insektenfressenden Vögel (Spatzen, 
Meisen, Schwalben usw.) ernähren 
sich von den Insekten, die die Ernte 
schädigen.

Historisches Beispiel. In den späten 50er 
Jahren wurden die meisten Spatzen in 
China vernichtet, weil sie als Bedrohung 
für die Landwirtschaft galten. Dies war 
aber ein fataler Fehler. Denn nichts kon-
nte Heuschrecken und Raupen stoppen, 
den Löwenanteil der Ernte zu vernichtet. 
Etwa 30 Millionen Menschen starben an 
Hunger. Bittere Erfahrungen halfen der 
Nation, ihren Fehler zu erkennen. Erst 
dann wurden Tausende von Spatzen aus 
der ganzen Welt ins Land gebracht.

«Vögel sind jetzt Marker für ökologische Veränderungen in der Umwelt. 
Nach ihrer Statistik kann man herausfinden, wie gesund das Ökosys-
tem im Ganzen ist. Für die Entwicklung von Strategien zum Schutz 

bestimmter Arten ist auch eine Bewertung der Vogelzahl erforderlich.  
Und die Überwachung der Vogelzugrouten ist für die Luftfahrt extrem 
wichtig, um Flugzeugkollisionen mit Vögeln zu verhindern“, sagt Viktoria 
Gusarova.

Die Dohle Dina / Галка Діна

Die Rauchschwalbe / Ластівка

Es ist wichtig: Wenn Sie einen 
Vogel gefunden haben und hel-
fen möchten, legen Sie ihn in 
eine Schachtel und suchen Sie 
nach Freiwilligen, Wildtier- 
Rehabilitationszentren oder 
Tierärzten, die sich mit Vögeln 
beschäftigen. Genau sie wer-
den wissen, was als nächstes 
zu tun wäre. Denken Sie daran, 
ohne notwendiger Erfahrung 
kann man den Vogel noch mehr 
Schaden einrichten 
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ЛЮБОВ БЕЗ КОРДОНІВ. 
ЛЮБОВ БЕЗ ПОРОДИ.

„Любов без кордонів‟ — напевне, багато людей знають 
значення цієї фрази з власного досвіду. А якщо сюди 
додати вираз „Любов без породи‟ — отримаємо назву 
українсько-британського конкурсу дитячих малюнків 
„Love without borders. Love without breed‟, який органі-
зували у цьому році для дітей Буковини громадські  
організації з Чернівців — Волонтерський рух „Небайду-
жі‟, „Джем ШМ‟ та міжнародний фонд „Naturewatch 
Foundation‟ з Великої Британії.

За умовами конкурсу кожна дитина віком від 8 до 
14 років, яка надішле свій малюнок та коротке 
пояснення як вона розуміє значення виразу „Любов 
без кордонів. Любов без породи‟, отримує пам‘ятний 
 світловідбивальний значок, який також є пасивним 
засобом безпеки дитини на дорозі в темну пору доби. 
Переможці в різних вікових категоріях та номінаціях 
отримали ще й додаткові нагороди, а їхні роботи 
були розміщені на білбордах міста Чернівців в якості 
соціальної реклами.

Цей конкурс є дуже хорошим прикладом залучення 
дітей, їхніх батьків та знайомих до популяризації 
доброго та відповідального відношення до тварин. 
Коментарі малечі виявилися набагато глибшими, 
ніж будь-хто взагалі міг собі уявити … І це розширює 
наше розуміння любові, виводить її за межі стереоти- 
пів, дозволяє відкрити своє серце по-простому, по-
дитячому. Це змушує нас — дорослих — зупинитися 
серед повсякденної метушні та задуматися над прос- 
тими і водночас важливими речами — любов і добре 
ставлення потрібне кожному: і людям, і тваринам. 
Проєкт „Любов без кордонів‟ став своєрідним стар- 
товим майданчиком для формування спільноти дітей 
та їхніх батьків. Так, невдовзі після оголошення кон- 
курсу була створена група у вайбері „Небайдужі 
діти‟, в якій сьогодні на постійній основі йде комуні-
кація та поширення інформації про зоозахисну та 
екологічну діяльність на доступному для дітей рівні.

На конкурс надійшло багато робіт — як професійних, 
так і любительських. Організаторам було дуже важко 
обирати кращих для фінального голосування у соц- 
мережах, адже кожна дитина старалася та намага- 
лася виразити своє послання через малюнок. Чимало 
робіт були намальовані дітьми з обмеженими мож-
ливостями, у тому числі з сиротинців. Але якщо не 
знаєш, ніколи не здогадаєшся, що це малюнок особ-
ливої дитини, і це доводить, що для мистецтва, так 
само як і для любові, немає жодних обмежень.

ГО Волонтерський рух „Небайдужі“ займається в  
Чернівцях зоозахисною діяльністю і об’єднує небай-
дужих мешканців та волонтерів, які допомагають 
безпритульним тваринам. ГО „Джем ШМ“ є культур- 
ною організацією, яка розвиває каністерапію в Україні. 
Naturewatch Foundation підтримує в різних країнах 
ініціативи, пов‘язані з допомогою тваринам. Однією 
з їхніх останніх ініціатив в Україні стало навчання 
патрульних поліції розслідуванню злочинів з 
тваринами 

/30-31/

Антоніна Гошовська

„Любов може бути до всього, а до природи потрібна увага і 

захист“, — Максим Нижник, 12 років

„Тварина може любити людину, незважаючи на те, що людина  

іншої породи. Її любов не має меж“, — Софія Череватенко, 12 років

„Неважливо як виглядаєш, неважливо багаті чи бідні, — 

головне душа.“, — Рома Васильєв, 11 років
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„Liebe ohne Grenzen“. Viele von uns kennen die Bedeu-
tung dieses Spruchs aus eigener Erfahrung. Aber was 
verstehen die Kinder darunter? Um es herauszufinden, 
wurde einen ukrainisch-britischen Kinderzeichenwett-
bewerb ins Leben gerufen, organisiert von den Vereinen 
„Nebaiduzhi“ (ukr. für „Nicht gleichgültige“) und „Jam“ 
aus Czernowitz und dem internationalen Fond „Nature- 
watch Foundation“ aus Großbritannien.

Im Rahmen des Wettbewerbs sollten die Kinder im Alter 
von 8 bis 14 Jahren ihre Zeichnungen samt kurzen Kom-
mentaren zum Thema „Liebe ohne Grenzen“ schicken. 
Die Arbeiten der Gewinner wurden als soziale Werbung 
auf Billboards in Czernowitz platziert.

Dieser Wettbewerb ist ein sehr gutes Beispiel dafür, wie 
Kinder und ihre Eltern einen verantwortungsvollen Um-
gang mit Tieren fördern. Die geschickten Kommentare 
der Kleinen waren sehr tief und berührend. Es erweitert 
unser Verständnis von Liebe, das über Klischees hinaus-
geht und ermöglicht es uns, unsere Herzen auf einfache, 
kindliche Weise zu öffnen. Das zwingt uns — Erwachse- 
ne — in der alltäglichen Hektik zu halten und über ein- 
fache und gleichzeitig wichtige Dinge nachzudenken —  
Liebe und gutes Verhältnis braucht jeder: sowohl ein 
Mensch als auch ein Tier. Dieses Projekt ist auch zu 
einer Art Startrampe für die Bildung einer Gemeinschaft 
von Kindern und ihren Eltern geworden. So wurde kurz 
nach der Bekanntgabe des Wettbewerbs in Viber eine 
Gruppe „Indifferent Children“ gegründet, in der heute 
regelmäßig Informationen über Tierschutz und Umwelt- 
aktivitäten auf einem für Kinder zugänglichen Niveau 
kommuniziert und verbreitet werden.

Die Wettbewerbsorganisatoren erhielten viele Zeich-
nungen — sowohl von Profis als auch von Amateuren. Es 
war deswegen ziemlich schwierig, die besten Arbeiten 
für die Endabstimmung in den sozialen Netzwerken aus- 
zuwählen. Die Kinder haben versucht, ihre Botschaft 
durch Bilder auszudrücken. Viele Werke wurden von 
Kindern mit Behinderungen erstellt oder auch von Wai-
senkindern. Allerdings ohne darüber ins Kenntnis gesetzt 
zu werden erkennt keiner, dass die Zeichnungen von den 
besonderen Kindern gemalt wurden, und es beweist, 
dass es sowohl für die Kunst als auch für die Liebe keine 
Einschränkungen gibt.

Der Verein „Nebaiduzhi“ engagiert sich in Czernowitz für 
Tierschutzaktivitäten und vereint viele Freiwillige, die den  
obdachlosen Tieren helfen. Der Verein „Jam“ ist eine gemein- 
nützige Organisation in der Ukraine, die sich mit der Weiter-
entwicklung der Hundetherapie beschäftigt. Die Nature- 
watch Foundation unterstützt tierbezogene Initiativen in 
verschiedenen Ländern. Eine ihrer letzten Initiativen in der 
Ukraine bestand darin, die Polizeipatrouillen für die Unter-
suchung von Tierverbrechen auszubilden 

Aus dem Ukrainischen von Kseniya Fuchs

Aus UA / З України

„Alle Lebewesen verdienen Liebe!“, — Olga Mironyk, 13

„Gott schickt Liebe in unser Zuhause“, — Svyatoslav Golovaty, 8

LOVE WITHOUT BORDERS. 
LOVE WITHOUT BREEDS.
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Андрій Носач

С К О В О Р О 
Д И Н І В К A

Man nannte ihn „der ukrainische Sokrates“ und „der 
wandernde Philosoph“. Er hatte in Kyjiw, München und 
Breslau studiert, mehr als fünf Sprachen, darunter auch 
Deutsch gesprochen, in dem Sankt Petersburger Hofchor 
im Zarenpalast gesungen, mit diplomatischen Missionen 
durch Europa gereist und Poetik unterrichtet. Er hatte 
viele Jahre seines Lebens als reisender Pilger, Lehrer und 
Vermittler von Grundwahrheiten verbracht. Hryhorij 
Skoworoda war eine der bedeutendsten Figuren der 
ukrainischen Pädagogik, Philosophie und Theologie und 
ein engagierter Aufklärer über die Ideen der Selbstbildung. 
Die letzten Jahren seines Lebens verbrachte Skoworoda 
in einem kleinen malerischen Dorf in der Sloboda-Ukraine 
(heute die Kharkiw-Region), das heutzutage seinen Namen 
trägt. 

In Skoworodyniwka befindet sich heute das Nationale 
literarische Gedenkmuseum, in dem zahlreiche 
Kunstausstellungen und wissenschaftliche Konferenzen 
veranstaltet werden. Auf der Museumsanlage gibt es 
auch einen Skulpturengarten mit einer Lieblingseiche 
des Philosophen, die 700 Jahre alt ist. Nicht weit davon 
befindet sich auch das Grab von Hryhorij Skoworoda. 

Die Legende erzählt uns, dass Skoworoda selber sein 
Grab gegraben hatte, anschließend saubere Kleidung 
angezogen und seine Bücher unter dem Kopf gelegt hatte 
und war für immer eingeschlafen. Auf seinem Grabstein 
wurde nach seinem Willen eine Inschrift gemacht: „Die 
Welt jagte mich, konnte mich aber nie fangen.“

In Skoworodyniwka steht die Zeit still: Es gibt etwas 
Magisches und Ewiges in der Natur, sodass der Moment 
einfach im Raum erstarrt. Die flauschige Wolken 
schweben endlos im Himmel. Rund um Stille, Bäume 
und Felder. Zwar konnte niemand den wandernden 
Philosophen „fangen“ und alle seine Gedanken begreifen, 
inspiriert er uns immer noch zu einer großen Reise auf der 
Suche nach Glück und Sinn. Die umliegende Natur wirkt 
wie ein Detox vom grauen urbanen Alltag. Man merkt 
plötzlich, dass man schon lange alle Antworten und alles 
Notwendige kennt. Man müsste nur kurz anhalten, die 
Brust mit frischer Luft füllen, nach oben schauen und sehr 
lange sehr tief atmen  

 

Момент застигає у просторі. Небом нескінченно пли-
вуть пухнасті хмари. Довкола тиша, дерева, поля та... 
Панські Штани. Саме так називається ставок, що розта-
шований у селі Сковородинівка, де завершив свою ман-
дрівку великий український філософ, педагог та син рідної 
землі, Григорій Савич Сковорода.

Сковорода навчав жити та пізнавати себе за своєю срод-
ністю. Його ім'я пов'язане з великою кількістю суспільних та 
культурних діячів, ним надихались відомі українські пись-
менники. З ним пов'язане заснування харківського універ-
ситету ім. Каразіна. Григорій Савич — постать, яку ми досі 
не можемо розшифрувати та пізнати, й це наштовхує нас на  
вічні пошуки, довговічну мандрівку.

На території Сковородинівки розташований національ- 
ний літературно-меморіальний музей, на базі якого про- 
ходять мистецькі виставки, наукові конференції та етно- 
вечірки. Сама територія музею є колишньою садибою 
поміщика Ковалівського. Тож не дивно, що вона розта- 
шована в мальовничому куточку Слобожанщини —раніше 
заможні люди могли самостійно обирати собі землю,  

яка їм найбільш до вподоби. Прогулюючись територією 
садиби, обов‘язково треба відвідати сад скульптур, поси-
діти під улюбленим 700-річним дубом-велетнем філосо-
фа і навідати могилу Сковороди, на якій він заповів напи-
сати: «Світ ловив мене та не спіймав». 

Сковородинівка — місце, де зупиняється час. Є щось 
чарівне та вічне у природі навколо. І хоча ми, як і світ, не 
можемо схопити філософа та збагнути всі його думки, він 
досі надихає нас на велику мандрівку із пошуками свого 
щастя та сенсу. Навколишня природа діє як детокс від сірої 
міської повсякденності. Ти раптом розумієш, що давно 
знав всі відповіді й все, що потрібно було — зупинитись, 
наповнити груди чистим повітрям, подивитись вгору і дов-
го-довго глибоко дихати. 

В Сковородинівку треба їхати за за пошуками нового 
або давно забутого. Тож беріть друзів і рушайте у довгу 
подорож, бо як говорив Григорій Савич : «Якщо життя — 
це мандрівка, то дружба — це теліга, яка облегшує шлях» 

 

Aus dem Ukrainischen von KseniyaFuchs 

als letztes ziel des ukrainischen sokrates 

S K O W O R O
D Y N I W K A
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Німецьке коріння 
в українському ґрунті

Міграційна статистика вказує на тисячі 
українців, які щороку переселяються з  

України до Німеччини. Але є і зворотній  
потік: також щороку сотні німців спрямо-
вують сюди своє життя. Серед них — Тім 

Нандельштедт — один із майже п’ятдесяти 
німецьких землеробів в Україні.

У 2009 році разом зі своїм 
другом Торбеном Реельфсом 
він вирішив здійснити мрію, про 
яку багато хто навіть не підоз-
рював. Обидва друга навчалися 
в Берліні та отримали перший 
досвід землеробства на півночі 
Німеччини, вирощуючи карто-
плю. Так розпочалася їх пригода 
– з 4 гектарів орендованої землі, 
позиченої у знайомих сільсько-
господарської техніки та вели-
чезною мотивацією.

Труднощі ведення сільського 
господарства в Україні я бачила 
на власні очі: мій батько – земле-
роб. Ще змалечку я розуміла, що 
любов до землі завжди поєднана 
з важкою працею. І саме тому я 
хотіла поговорити з Тімом про 
його історію.

Те, що шлях двох молодих 
німецьких фермерів пролягати-
ме в Україну, не було зрозуміло 
від самого початку. Працюючи 
в Німеччині, вони отримали 
запрошення від німецьких 
інвесторів започаткувати фер-
мерське господарство із майже 
1000 гектарів землі у найбільшій 
країні Європи, що важко порів-
няти із вже відомими 4 гекта-
рами. Потенціал українського 
ґрунту дуже високо оцінили 
за кордоном. Так, Тім і Торбен 

об’їздили всю країну в пошуках 
вже існуючого господарства, яке 
б задовольняла критерії відбору. 
Поблизу Тернополя вони знайш-
ли невеликі фермерські угіддя, 
які одразу припали їм до серця. 
Проте земельна площа була 
замалою, що означало відмову 
в інвестиціях. Тоді двоє друзів 
вирішили придбати це фермер-
ське господарство за свої кошти, 
в чому їм допомогли їх близькі 
та знайомі, позичивши необхідну 
суму. Трактори для вже власного 
господарства були імпортовані з 
Німеччини.

Надихнувшись власним до-
свідом вирощування картоплі з 
позначкою „біо“ на півночі Німеч-
чини, друзі спочатку спробували 
органічне землеробство і в Укра-
їні. Але через те, що попит на 
органічно вироблену продукцію 
на українському ринку був на той 
час занадто низьким, від органіч-
ного землеробства довелося, на 
жаль, відмовитися. Вони також 
повинні були декілька разів 
змінювати місце ведення свого 
господарства через труднощі з 
орендою. Сьогодні Тім зі своїм 
діловим партнером вирощують 
пшеницю, ячмінь, ріпак, кукуру-
дзу, сою та цукрові буряки. З од-
ного боку, така різноманітність 

пояснюється мінімізацією еконо-
мічного ризику, а з іншого боку, 
фермери приділяють пильну ува-
гу зміні сільськогосподарських 
культур, щоб сприяти родючості 
ґрунту і тим самим піклуватися 
про природу. Наразі їх фермер-
ське господарство розташоване 
в с. Держів неподалік від Львова.

Односельчани часто підтри-
мували німецьких фермерів. 
Спочатку деякі люди сприймали 
їх досить критично, поки одна 
літня пані, їхня сусідка, не ска-
зала перед усіма на сільських 
зборах: „Проходячи повз мою 
яблуню, вони завжди спочатку 
запитують, чи можна взяти яблу-
ко – і тоді я з радістю їх приго-
щаю.” Порядний спосіб життя та 
роботи німців все-таки прийняли 
дуже добре.

Тім вважає людей в Україні 
набагато відкритішими та більш 
доброзичливими, ніж у Німеччи-
ні, закоханий у природу і пов’язує 
багато хороших моментів зі сво-
єю роботою там. Під час інтерв’ю 
Тім каже, що нещодавно повер-
нувся в Україну після чотирьох 
місяців за кордоном, та додає: 
„За останні 12 років мого життя я 
ніколи не був у від'їзді так довго. 
І я дуже радий знову бути тут“ 
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Текст та переклад: Надія Теленчук
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Deutsche Wurzeln im 
ukrainischen Boden

Laut Migrationsstatistik zieht es jährlich tausende 
Ukrainer aus ihrem Heimatland nach Deutschland. 
Doch die Bewegung in die andere Richtung gibt es 
auch: Jedes Jahr gibt es hunderte Deutsche, die in 
der Ukraine ihren neuen Lebensmittelpunkt finden. 
Einer davon ist Tim Nandelstädt, Landwirt, und 
damit einer der rund 50 Landwirte aus  
Deutschland in der Ukraine.

Im Jahr 2009 beschloss er zu- 
sammen mit seinem Freund Torben 
Reelfs, einem Traum nachzugehen, 
den viele nicht vermutet hätten. 
Beide haben in Berlin studiert und 
sammelten die ersten Erfahrungen 
beim Kartoffelanbau in Norddeut- 
schland. So begann das Abenteuer — 
mit 4 Hektar gepachtetem Land,  
von Bekannten ausgeliehener Tech-
nik und viel Motivation.

Die Schwierigkeiten der Land-
wirtschaft in der Ukraine kenne 
ich aus erster Hand: Mein Vater ist 
Bauer. Mir war seit der Kindheit klar, 
dass die Vorliebe zum Land immer 
mit harter Arbeit verbunden ist.  
Deswegen wollte ich unbedingt mit 
Tim über seine Geschichte sprechen.

Der Weg in die Ukraine war nicht 
von Anfang an klar. Als die beiden 
jungen Landwirte in Deutschland 
gearbeitet haben, bekamen sie eine 
Einladung von deutschen Investoren, 
einen Betrieb mit beinahe 1000 
Hektar in der Ukraine aufzubauen, 
weit mehr als die erwähnten 4 Hek-
tar. Das Potential im Land wurde 
als sehr hoch eingeschätzt. Tim und 
Torben reisten durch das gesamte 

Land, um einen passenden Betrieb 
zu finden. In der Nähe von Ternopil  
fanden sie einen Kleinbetrieb, in 
den sie sich sofort verliebten. Doch 
war die Größe deutlich unter der 
geforderten Fläche. Die Investoren 
sprangen ab und die beiden Fre-
unde beschlossen, den Betrieb mit 
eigenen Mitteln zu erwerben, dabei 
halfen Freunde und Familie. Die 
Traktoren dafür erwarben sie in 
Deutschland und importierten diese 
eigenständig in die Ukraine.

Zu Beginn versuchten sie es mit 
Biolandwirtschaft, von ihren deutschen 
Erfahrungen mit dem Anbau von Bio- 
kartoffeln in Norddeutschland. Da 
die Nachfrage nach biologisch pro-
duzierten Produkten in der Ukraine 
noch sehr gering war, mussten sie die 
Biolandwirtschaft wieder aufgeben. 
Auch die Betriebsstätte mussten sie 
wechseln, wegen Schwierigkeiten 
mit den Pachtverhältnissen. 

Heute baut Tim zusammen mit 
seinem Geschäftspartner Weizen, 
Gerste, Raps, Mais, Soja und Zucker-
rüben an. Dank der Vielfalt und dem 
Wechsel der angebauten Kulturen 
wird einerseits das wirtschaftliche 

Risiko minimiert, und andererseits 
— die Fruchtbarkeit des Bodens 
gefördert. Der Betrieb befindet sich 
in einem kleinen Dorf südlich von 
Lwiw. Die Menschen im Dorf haben 
die beiden Bauer oft unterstützt. 
Zuerst wurden die Neuankömmlinge 
kritisch beäugt, bis ihre Nachbarin, 
eine ältere Dame, bei einer Dorfver-
sammlung gesagt hat: „Wenn er an 
meinem Apfelbaum vorbeiläuft, fragt 
er immer zuerst, ob  
er einen Apfel haben darf, und dann  
gebe ich ihm gern einen.“ Die ordent- 
liche Arbeitsweise und der Lebensstil 
der Deutschen wurden gut angenom-
men.

Tim findet Menschen in der Ukrai- 
ne viel offener und freundlicher als in 
Deutschland, ist in die Natur verliebt 
und verbindet viele gute Momente 
mit seiner Arbeit. 

Als wir sprechen, ist Tim gerade 
nach vier Monaten wieder in die 
Ukraine zurückgekommen und sagt 
mir: „In den letzten 12 Jahren war 
ich noch nie so lange von hier fort. 
Und jetzt genieße ich es wieder sehr, 
hier zu sein.“ 

Nadiia 
Telenchuk

Степове серце

Світає на сході щоранку, як завжди. А серце
Стискається міцно від того, що вже не мала...
Мені було три: набирала води у відерце
І бігла за татом туди, де черешня цвіла.

Ми разом збирали жуків на картопляній грядці
І море копали в подвір’ї лопаткою вглиб.
Мій тато мені показав, чого коштує праця
І як із любові та поту вирощують хліб.

Я виросла там, де земля, плодовита і чорна,
Снігами вкриває озимі пшеницю й ячмінь.
Де житнім і жовтим життям переповнені жорна,
Де в плуг запрягається дизельно-паливний кінь.

Мені було п’ять: моє літо, руде і безхмарне,
Сміялось у полі, де тато пшеницю косив.
Я бачила золото зерен горою в ангарі,
Де в’язко і терпко в повітрі стояв запах жнив.

Ми інколи зранку із татом ішли на озера
Й туманно чекали, що клюне маленький карась.
Мій тато ще змалку поклав мені аркуш паперу,
Щоб я, коли треба, зі словом за нього взялась.

Мені було вісім: квартира, гімназія, місто,
Підручники замість листків на деревах в саду.
І літо для мене ще більшого повнилось змісту,
Бо знала, що знову у батьківську хату прийду.

Мені було десять: я бачила тата нечасто –
В життя хлібороба занадто висока ціна.
Та літо мені дарувало свободу і щастя
Й сільські краєвиди мого вже старого вікна.

 
 
Мені було потім п’ятнадцять: я вчилася далі,
І рік за кордоном зробився можливим мені.
У тата в очах було видно краплинки печалі,
Де гордість за мене ховала думки ледь сумні.

Я чітко іще пам’ятаю той ранок червневий,
Коли ми о п’ятій із татом поїхали в степ:
Як ніжно блищала травою роса кришталева,
Як сходило сонце поволі пшенично-святе.

Співали тоді солов’ї свої вранішні фуги,
І сокіл, розправивши крила, злітав до небес.
Той образ світанку зі мною завжди в миті туги,
Хоч скільки б іще у житті не змінила адрес.

Мені було двадцять: навчання і знов переїзди,
У пошуках істини прагнула знань джерела.
Мій тато доніс до вокзалу велику валізу,
Всміхнувся й сказав, щоб розумною завжди була.

Мені двадцять сім: наречений вже є і робота,
І мова нерідна вплітається навіть у сни,
У будні мої вкорінились вже інші турботи.
А десь ще озимі у полі чекають весни.

І я приїжджаю до батька в село дуже рідко.
Хоч там і роз’їхались люди, когось вже нема,
Але мені й досі до серця прив’язана нитка
Батьківського дому і поля, де зранку туман.

Мій любий та рідний, візьми мене знову на руки,
Нехай я маленькою стану на мить, як колись.
Хай серце моє степове огорнуть рідні звуки
І хай воно соколом знову злітає увись.

Надія Теленчук
www.fb.com/nadiiia.art 
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СХІД – ТУРИСТИЧНИЙ! 
Топ місць від українських блогерів-мандрівників
З початком військових дій схід України почав обростати стереотипами та поступово втратив 
свою привабливість для туристів. Але ми покажемо вам інший бік реальності. Прекрасні краєви-
ди, тихі місця, море і поради від мандрівників, які подорожували сходом України та Приазов’ям.

Христина Жук
Мандрівниця та блогерка Христи-
на Жук, яка відвідала 65 країн світу, 
досліджувала також північну До-
неччину. Подорожувала здебіль- 
шого регіоном Лиманщини. 
«Я люблю руйнувати стереотипи  
й багато подорожувати. Побувала 
у Слов’янську, Святогірську, Кра-
маторську, Костянтинівці, Бахму-
ті, Соледарі».
Христину приголомшила краса 
краю, вона лазила по териконах, 
купалася в озерах і досліджувала 
не тільки міста, а й села. 
«Мене вразила Білокузьминівська 
крейдяна скеля, що схожа на іта-
лійські Доломіти. Дуже здивувало 
це місце своєю красою».

	Білокузьминівська крейдяна 
  скеля – унікальний пам’ятник  
 природи Донбасу. Скелі зав- 
 вишки понад 25 метрів, рельєф 
 складений крейдяними по- 
 родами. Раніше на цьому місці 
 було море.

Блогерка побувала й у Соляних 
шахтах Соледару, які є візитівкою 
Донеччини. Саме тут видобува-
ють сіль. Тут також розташовані 
музеї й незвичайний підземний 
санаторій, який знаходиться на 
глибині 288 метрів у соляній 
шахті.

Узол і Манько
Максим Узол разом з дружиною 
Ольгою Манько – журналісти та 
блогери зі стажем. Українці ак-
тивно слідкували за їхніми подо-
рожами у проєкті „Заробітчани“. 
Подружжя досліджувало Кири-
лівку і морські містечка поблизу 
Херсонщини. Усі свої подорожі 
мандрівники висвітлюють на ка-
налі „Узол і Манько“. 
«Були у Кирилівці на початку сезо-
ну. Сподобалося чисте море, пусті 
та довгі пляжі, неймовірні заходи 
сонця. Там є великий вибір орен-
ди житла на будь-який гаманець. 
Але краще планувати маршрут 
заздалегідь. Раджу їхати з Кири-
лівки на Бирючий острів автів-
кою або катером з Арабатської 
стрілки. Цей острів — незаймана 
природа, мушлі та дикі тварини». 

	Бірючий острів — дикий острів,  
 на якому раніше жили древні  
 скіфи. Про це свідчать кургани. 
	Арабатська стрілка — піщана 
 коса-півострів у західній ча- 
 стині Азовського моря. Зов- 
 сім поруч — окупований Крим.  

«На Арабатці можна спробувати 
віндсерфінг, кайтсерфінг. Кайтери 
проводять щомісяця фестиваль, 
схожий на «Burning Man». Можна 
взяти кілька уроків та долучитися 
до фесту. Все відбувається дуже 
яскраво, адже учасники в обов’яз-
кових костюмах. Там відчувається 
дух свободи й гонитва за вітром» 
— говорить Максим.

	с. Щасливе Генічеського ра- 
 йону. Тут розташовані озера,  
 наче маленький аналог Мер- 
 твого моря. Окрім цього 
  — бджолотерапія, масажі, ката- 
 марани.

Дмитро Балховитин
Дмитро Балховитин – фотограф 
і мандрівник з Донецької області 
розкриває свої топ місця для 
подорожі. 

	Свято-Успенська Святогірська  
 лавра — монастир у Святогір- 
 ську Донецької області. Розта- 
 шований на високому крейдя- 
 ному правому березі Сіверсь- 
 кого Дінця, має крейдяні  
 печери.
	«Кам’яні могили» та Іванград- 
 ські печери. 
	Стряпівський рудник — ски- 
 нутий гіпсовий рудник біля  
 села Стряпівка. Раніше там ви- 
 добували гіпс та сіль. Видо- 
 буток припинили, а штольні 
 залишилися.
 
«Дуже цікаве та атмосферне  
місце. Тільки ходити туди краще 
влітку і восени — це буде безпечно.  
Фотографую багато краєвидів 
нашого регіону. Моє фото рудни-
ка потрапило до журналу „Вічний 
мандрівник“. Взагалі можу сказа-
ти, що у нас є що подивитися, і 
туристів раніше було багато. Але 
звісно, що після початку війни лю-
дей приїздить значно менше, але 
все ж гості у нас бувають» 

Lili
Dali

Білокузьминівська скеля. Фото Дмитра Балховитина

/40-41/

Максим та Ольга

Стряпівський рудник-фото Дмитра Балховитина
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UKRAINISCHER OSTEN ALS REISEZIEL: 
Tipps von den Travel-Bloggern

Mit dem Kriegsbeginn hat die Ostukraine an den Stereo- 
typen gewonnen und an Attraktivität für Touristen ver-
loren. Dennoch gibt es hier auch die andere Seite — ruhige 
gemütliche Orte, das Meer und atemberaubende Land-
schaften. Wir präsentieren Ihnen die Top-Ost-Ukraine-
Reisetipps von den ukrainischen Travel-Bloggern.

Khrystyna Zhuk
Die Travelbloggerin Khrystyna Zhuk, 
die bereits 66 Länder bereist hat, 
hat auch den Norden der Oblast Do-
nezk („oblast“ ist die administrative 
Einheit in der Ukraine und kann mit 
Bundesland oder Kanton verglichen 
werden — Anm. der Redaktion) und 
vor allem die Lyman-Region (ua. Ly-
manschyna) erkundet.
«Ich mag es, Stereotypen durchzu- 
brechen, deswegen ist der Osten der 
Ukraine für mich auch keine Ausnahme. 
Ich habe bereits Slowjansk, Swyatogorsk, 
Kramatorsk, Kostjantyniwka, Bachmùt 
und Soledar besucht».
Die Schönheit der Region hat die 
Weltenbummlerin tief beeindruckt. 
Sie hat die Hügel bestiegen, ist in 
den Seen geschwommen und hat 
sehr viele Ortschaften erkundet: 
«Als ich den Kreidefelsen in Bilokuzmy-
niwka gesehen habe, haben ihre Form 
mich an die italienischen Dolomiten er-
innert. Das war faszinierend».
Khrystyna hat auch die Salzgruben 
Soledars besucht, die das Marken-
zeichen der Oblast Donezk sind und 
in welchen Salz gewonnen wird. Tief 
unter der Erde befinden sich aber 
nicht nur Museen — 288 Meter unter 
der Erdoberfläche befindet sich auch 
eine Kureinrichtung.

Dmytro Balkhovytyn
Dmytro Balkhovytyn ein Fotograf 
und Reisender aus der Oblast Do-
nezk hat ebenfalls seine Top-3-Rei-
seziele verraten.

	Kloster Swjatohirsk, welches 
 sich am hohen Kreideufer des  
 Flusses Siwerskyj Donez befindet. 
	„Steingräber‟ & Ivangrad Höhlen.
	Der Bergbaubetrieb in Strjapiwka: 
  Früher wurden hier Gips und  
 Salz abgebaut. Der Betrieb  wurde 
  eingestellt, aber die Stollen  
 blieben. 

«Es ist ein sehr interessanter und 
stimmungsvoller Ort. Es ist aus Sich-
erheitsgründen allerdings sehr emp-
fehlenswert, diesen nur im Sommer 
oder im Herbst aufzusuchen. Ich fo-
tografiere viele Landschaften unserer 
Region. Mein Foto der Mine wurde in 
die Zeitschrift „Eternal Traveler“ aufge-
nommen. Generell kann ich sagen, dass 
wir in der Region durchaus etwas zu 
sehen haben und es früher auch viele 
Touristen gab. Natürlich kommen seit 
Kriegsbeginn nun deutlich weniger Leu-
te, aber wir haben immer noch Gäste.»

Manchmal muss man nicht zwingend 
die allgemein beliebten Länder oder 
Städte besuchen. Manchmal lohnt 
es sich, die Stereotypen abzulegen 
und auf diese Weise neue und noch 
unbekannte, dennoch aber tolle Rei-
seziele zu entdecken 

Uzol und Manko
Maksym Uzol und seine Frau Olga 
Manko sind erfahrene Journalisten 
und Blogger. Sie erkundeten Kyry-
liwka und Küstenortschaften in der 
Nähe der Oblast Kherson. 
«Wir waren in Kyryliwka zu Beginn 
der Saison. Ich mochte das klare Meer, 
leere und lange Strände, unglaubliche 
Sonnenuntergänge. Es gibt eine große 
Auswahl an Ferienunterkünften für 
jedes Budget. Aber es ist besser, die 
Reise samt aller Routen im Voraus zu 
planen. Die absolute Empfehlung ist, 
mit dem Auto oder dem Boot vom 
Arabat-Pfeil von Kyryliwka zur Insel 
Birjutschy zu fahren. Da warten un-
berührte Natur, Muscheln und wilde 
Tiere auf Sie.»

	Biryuchyeinst die Insel Ist eine  
 wilde Insel, auf der alte Skythen  
 lebten. 
	Arabat-Pfeil ist eine sandige  
 Halbinsel im westlichen Teil des  
 Asowschen Meeres. Zum Greifen 
  nah — die besetzte Krym.

«Auf „Arabatka‟ können Sie Wind-
surfen und Kitesurfen ausprobieren. 
Die Kiter veranstalten monatlich ein 
„Burning Man“-ähnliches Festival. 
Sie können ein paar Übungsstunden 
nehmen sich den Feierlichkeiten an-
schließen. Alles ist sehr bunt und grell, 
denn die Teilnehmer tragen obliga-
torische Bekleidung. Der Geist der Frei-
heit und das Streben nach dem Wind 
sind dort zu spüren», sagt Maksym.

Aus dem Ukrainischen von Ilona Ushenina
Khrystyna Zhuk. Soledar

Maksym und Olga

„Steingräber‟. Dmytro Balkhovytyn
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Багато хто чув історії про людей, які на велосипедах подорожують 
планетою. Такі мандрівники надихають та мотивують одразу стрибну-
ти на ровер та поїхати світ за очі. І саме це сталося зі мною після того, 
як я дізналась про проєкт „Pasta-Gorillas‟ та їхні веломандри. Попри 
страх та сумніви я вирішила тренуватися щодня, щоб самотужки 
вирушити у чотириденну подорож гористими стежками Шварцваль-
да. Після сотень кілометрів різноманітних велотурів хочу поділитися 
своїм досвідом. 

Маршрут 
Сплануйте свій маршрут заздалегідь і запам'я-

тайте його головні пункти, оскільки інтернет та 
навігація працюють далеко не усюди. Впродовж по-
дорожі мій улюблений додаток Komoot App також 
часто не знаходив GPS. Окрім того, важливо знати 
наперед про важкість та висоту маршруту, а також 
стан доріг, щоб уникнути критичних ділянок.   

Моя порада: придбайте зручний тримач для 
мобільного телефону, щоб завжди бачити карту 
перед очима. 

Одяг
Неважливо — одноденним буде ваш тур чи 

багатоденним — правильним одягом не варто 
нехтувати. Чим більше кілометрів, тим комфорт-
ніше має бути. Спочатку я думала, що достатньо 
мати звичайний спортивний костюм. Аж поки я не 
спробувала модульний одяг для велоспорту: штани 
з товстою підкладкою, джерсі з кишенями, обов’яз-
ковий шолом, рукавички, окуляри, водовідштовху-
вальна та повітропроникна куртка.

Обладнання
У багатоденному турі потрібно мати більше,  

ніж пляшку з водою, тому я придбала легкі та  
міцні велосумки: дві прикріпила позаду, одну — 

безпосередньо під сидінням та ще одну — спереду. 
Сумки мають бути достатньо місткими для одягу, 
дощовика, купальника, зарядних пристроїв, змінно-
го взуття та інших дрібниць. Загалом, треба рахува-
ти кожен кілограм: велосипедист має бути спро-
можним підняти свій велосипед з багажем і їхати в 
гору. Саме це сталося зі мною одного разу у Швар-
цвальді: нахил був занадто крутим, а мій велосипед 
— занадто важким. Тож я просто крутила педалі на 
місці. У такій ситуації допомагає їхати „зигзагом“ і 
таким чином зменшувати кут нахилу. 

Не варто недооцінювати ліхтарики: вони повин-
ні бути спереду та ззаду на випадок поганої види-
мості. Крім того, варто мати багатофункціональний 
велосипедний „мультитул“, помпу, 1-2 запасні вело-
сипедні шини та трохи мастила — веломайстерень 
у лісі не знайдеш. 

Наприкінці хочу додати, що кожна моя велопо-
дорож була казковою, заспокоювала мої думки та 
водночас дарувала незабутні враження, зустрічі з 
іншими велосипедистами, дику мальовничу при-
роду з її звуками та барвами, а також розширення 
власних фізичних та психологічних кордонів. Варто 
вчитися відпускати і проводити час у своєму світі 
думок, почуттів, мрій, спогадів та досвіду. А моя 
наступна мета — самотужки перетнути Альпи з на-
метом. Подивимось, чи й цього разу мені вистачить 
сміливості для першого кілометру… 

Па
м’
ят
ка

 велотуриста
Afina 

Khadzhynova
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Viele von uns haben diverse Geschichten der Menschen gehört, welche 
mit ihren Fahrrädern die Welt bereisen, wie z.B. Pasta-Gorillas, oder Biking 
Borders. Die Filme über solche Reisen motivieren, begeistern und erzeugen 
Aufbruchsstimmung. Man will am Besten gleich was verrücktes machen, 
einfach losfahren. Und genau das passierte mir, als ich einen Film über 
Fahrrad-Weltreise von Pasta-Gorillas angeschaut hatte. Die Angst und 
Zweifel an sich selbst spielen allerdings einen schlechten Spiel, und es 
war alles andere als einfach, mich auf eine mehrtägige Reise einzulassen. 
Kompromiss war — erst überhaupt anzufangen, täglich viele Kilometer zu 
fahren und zu trainieren, und zum Schluss einen viertägigen Tour durch den 
hügeligen Schwarzwald alleine zu machen. Heute will ich euch erzählen, 
was ich auf meinen Touren gelernt habe. 

Route
Es lohnt sich absolut, die Route im Voraus gut 

zu planen und die wichtigsten Punkte auf dem Weg 
merken. Anhand diesen kann man sich an den Orten 
orientieren, an welchen die Navi nicht mitmacht. Im 
Schwazwald passierte es mir vielerorts, daher habe 
ich parallel zu der Komoot App (meinem ständigen 
Wander- und Fahrbegleiter) die Schilder geprüft. Und 
ja! Kauft euch einen Handyhalter, welcher direkt am 
Lenkrad angebracht werden kann. Darüber Hinaus 
verrät euch die Routenplanung über die Schwere, die 
Steigung, den Bodenbelag. Es ist gut zu wissen, ob die 
höchste Steigung zum Schluss ab dem Kilometer 70 
anfängt, oder doch zum Start, und ob ein schwieriger 
Abschnitt umgefahren werden kann. 

Bekleidung und Equipment
Ob ein- oder mehrtägige Touren — Bekleidung und 

Equipment sind absolut wichtig! Je mehr Kilometer, 
desto bequemer soll es sein. Auf den ersten Touren 
dachte ich, mir würden die einfachen Sportsachen 
reichen. Bis ich funktionale Fahrradbekleidung 
ausprobiert habe. Seitdem kann ich nicht anders: 
Fahrradhose mit guter Polsterung, Fahrradtrikot mit 
Seiten- oder Rückentaschen, Helm, Handschuhe, 
Brille (die letzten drei Teile haben mir bereits guten 
Dienst geleistet, als ich Unfälle hatte), Windbreaker. 
Grundsätzlich muss alles atmungsaktiv sein, denn es 
wird ordentlich geschwitzt. 

Auf einer mehrtägigen Tour brauchte ich ja  
mehr als Wasserflasche, daher habe ich leichten  
und stabilen Fahrradtaschen gekauft: 3 hinten 

(inkl. 1 direkt unter dem Fahrradsitz) und 1 vorne auf 
dem Lenkrad mit dem Platz für das Handy. Es musste 
genug Platz geben für ein paar Wechselklamotten, 
Regenjacke, Schwimmsachen für eine Erfrischung im 
See, Akkus und Ladekabel, Flipflops für den abend und 
anderen Kleinkram. Insgesamt zählt jeder Kilogramm: 
Es darf nicht zu schwer sein! Der Fahrer soll sein 
beladenes Fahrrad tragen und natürlich auch Bergauf 
fahren können, und nicht aufgrund Gewicht zum 
stehen kommen. Genau das passierte mir einmal im 
Schwarzwald: Die Steigung war steil und mein Fahrrad 
sehr schwer, ich konnte weder fahren, noch richtig 
schieben. In solcher Situation radele oder schiebe ich 
das Fahrrad in Zigzag um den Grad zu reduzieren. 

Unterschätzt nicht die Lichter: Es muss vorne 
und hinten Beleuchtet werden, denn es kann neblig 
sein oder grundsätzlich dunkel werden bevor ihr an 
das Zielort ankommt. Darüber hinaus braucht ihr 
natürlich Fahrrad-Multitool, eine Pumpe, 1-2 Ersatz-
Fahrradschläuche für Reifenpannen und etwas Öl. 

Und zum Schluss
Jede meiner Reisen waren wunderschön, brachten 

mir Seelenruhe und atemberaubende Erlebnisse: 
Begegnungen mit anderen Radfahrern, pure Natur mit 
ihren Geräuschen, Entdeckung der Orte auf dem Weg, 
Herausforderung für den eigenen Körper. 

Es lohnt sich loszulassen und einfach mit sich selbst 
unterwegs zu sein. Und mein nächstes Ziel ist die Solo-
Fahrrad-Alpenüberquerung mit dem Zelt. Mal sehen, 
ob auch in diesem Fall ich den Mut für den ersten 
Kilometer haben werde... 

Fahrradreisen – Tipps!
Lifestyle/ Стиль життя gel[:b]lau, #21 /46-47/#всебудегельблау
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Вже багато років подорожі стали для мене не просто 
хобі, а стилем життя. Навіть пропозиція написати цю 
статтю наздогнала мене на шляху в аеропорт, коли я 
летів до Бухаресту на вирішальний матч нашої збірної 
проти австрійців на ЧЄ 2021 2020.  Дописував цей текст 
я вже у потязі до Клагенфурту, де збирався відвідати 
дербі Каринтії місцевої „Аустрії“ проти сусіднього 
„Вольфсберга“ на старті австрійської Бундесліги. А 
цьому передували поїздка в Амстердам на знову ж таки 
гру нашої збірної та десятиденна відпустка в Україні. 
У зв’язку з актуальними пандемійними обмеженнями 
варто старанно підготуватися, аби без перешкод пройти 
прикордонну перевірку та вчасно потрапити на стадіон. 

НІКУДИ БЕЗ ФУТБОЛУ

Футбол та подорожі стали для мене нероздільними  
одне від одного. Познайомитись з місцевою фан-
культурою, помилуватись архітектурою стадіонів 
або спробувати місцеву кухню — все це об’єднує 
ґраундхоппінг (від англ. groundhopping — вид 
подорожей, головна ціль яких полягає у відвідуванні 
матчів на якомога більшій кількості різних стадіонів). 
В Україні це явище лише починає розвиватись, але 
в Німеччині ґраундхоппінг вже давно став дуже 
популярним. Найкращі друзі ґраундхопперів — 
мобільні додатки Futbology та Europlan Web-App, які 
дозволяють відфільтрувати матчі за радіусом та датою 
в потрібному місці та в потрібний час.

КУДИ ПОЇХАТИ? ЗНАЙТИ РЕЙС І КВИТКИ

Дуже просто, коли знаєш місце і дату своєї наступної 
поїздки. А якщо — ні? Існує багато сайтів-агрегаторів та 
пошуковиків квитків, які пропонують схожу 
функціональність. Я використовую kiwi.com. Чисельні 
фільтри для пошуку аеропортів, часу від'їзду та 
прибуття, дат поїздки й тривалість перебування дуже 
полегшують планування наступної подорожі. А опція 
„будь-куди“ або фільтр „чим зайнятися“ (наприклад, 
„сімейний відпочинок“, „пляж“, „нічне життя“ тощо) 
допоможе знайти місце для відпустки за своїм смаком.

Схожі функції є й у Гугла — Google Flights. Там також  
можна перевірити розвиток цін на конкретний 
напрямок, щоб зрозуміти, чи вказана на моніторі ціна є 
низькою, середньою або зависокою. Всі налаштування 
і фільтри можна зберегти, щоб отримувати пові-
домлення про появу нових квитків чи про змінення цін.
Ціни на таких порталах я б рекомендував порівнювати з 
цінами безпосередньо на сайтах авіакомпаній, оскільки 
вони можуть трохи відрізнятись. Купувати квитки 
також краще на сайті авіаперевізників, тому що у 
випадку проблем, легше вести справу з авіакомпаніями, 
ніж з посередниками.

Ф У Т Б О Л Ь Н О Г О 
М А Н Д Р І В Н И К А

ІНФОРМАЦІЯ З ПЕРШИХ РУК

Планувати подорож через декілька кордонів під час 
пандемії — задача не з простих. Численні обмеження 
на в'їзд та виїзд, заборони та постанови усклад- 
нюють життя. Який ковід-тест потрібно зробити? 
Скільки часу він дійсний? Чи можу я зі своїм 
громадянством та візою виїхати в певну країну? 
Чи є обов’язковим карантин? На всі ці запитання 
можна отримати перевірену та достовірну відповідь 
на офіційному додатку німецького Міністерства 
закордонних справ — Sicher Reisen. Тут можна знайти 
загальну інформацію про будь-яку країну, вказівки 
щодо поїздки, пам’ятки, список німецьких закордонних 
дипломатичних установ тощо. Особливо цінний цей 
додаток тим, що містить актуальну інформацію щодо 
епідеміологічної ситуації і правил в'їзду. Країни, які вас 
цікавлять, можна додати в закладки та отримувати 
сповіщення одразу після появи змін. Таким чином 
завжди тримаєш руку на пульсі.

Маю ще одну корисну пораду: робіть скриншоти з 
актуальною інформацією, щоб швидко її показати під 
час контролю на кордоні. Іноді прикордонники самі не 
завжди встигають стежити за змінами, а у вас будуть 
вагомі аргументи, щоб довести свою правоту у випадку 
непорозумінь.

САМ СОБІ АДВОКАТ

Ваш рейс перенесли на декілька годин, він запізнився  
або його скасували? В таких випадках корисно 
знати права споживача, а саме — розпорядження ЄС 
номер 261/2004. В ньому йдеться про компенсацію  
пасажирам, яку мають сплачувати авіакомпанії, не-
залежно від ціни квитка. Фактори, які впливають на 
розмір компенсації, — це дистанція та час затримки 
рейсу. Звичайно, тут є декілька нюансів: 1) розпоряд-
ження діє лише на польоти з та в країни Європейської 
економічної зони; 2) винною у затримці рейса має 
бути безпосередньо авіакомпанія (а не погодні умови, 
наприклад).

Деякі авіалінії пропонують ваучери на власні послуги 
як компенсацію та ще й зверху можуть накинути 
трохи грошенят. В моєму випадку замість компенсації 
у розмірі 400 € через затримку рейсу на дві години,  
про яку пасажирам повідомили запізно, одна 
португальська авіакомпанія запропонувала вище-
згаданий ваучер та ще додаткові 50% від суми 
компенсації. Тобто 600 €, які можна було витратити 
на послуги саме цієї компанії. Я вирушив до Азорських 
островів — мальовничий шматок зелені посеред Атлан-
тики, куди б я в іншому випадку навряд чи потрапив. 

Отримати компенсацію не дуже важко: треба лише 
заповнити спеціальний формуляр на сайті авіакомпанії 
або відправити електронного листа з усіма даними про 
рейс. Зразки такого листа можна легко знайти в мережі. 
Також виникло багато фірм, які будуть захищати ваші 
права пасажира і пропонують „викупити“ ваші претензії 
до авіакомпаній за певний гонорар. Але навіщо платити 
ще 20-30% від суми посередникам, якщо можна 
зробити все самому?

До речі, такі листування часто відбуваються англійською 
і можна витратити чимало часу на переклад юридич-
них термінів. Для цього можу порадити онлайн 
перекладач deepl.com, який здатен перекладати навіть 
складні тексти з більш ніж пристойною якістю.

Своїми враженнями від виїздів та подорожей я ділюся 
на сторінках свого блогу — ontouronfire.blog! Заходьте 
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REISECHECK. 
TIPPS VON EINEM 
FUSSBALLFAN 

Seit Jahren gehört das Reisen nicht nur zu meinen Hobbies, 
sondern mittlerweile zum Lifestyle. Auch der Vorschlag diesen 
Artikel zu schreiben erreichte mich, als ich mich auf den Weg 
zum Flughafen machte, um nach Bukarest zu fliegen und das 
entscheidende Spiel der ukrainischen Nationalelf gegen die 
österreichische Mannschaft bei der EM 2021 2020 zu sehen. 
Zum Schluss schrieb ich den Text übrigens im Zug nach Kla-
genfurt, wo ich mir das Kärntner-Derby zwischen der Austria 
Klagenfurt und WAC zum Start der österreichischen Bundes-
liga nicht entgehen ließ.

Vor dieser Auswärtstour sah ich mir das Spiel Niederlande- 
Ukraine in Amsterdam an, und noch paar Tage davor kehrte 
ich erst aus einem zehntägigen Heimaturlaub zurück. Die mit 
dem Covid-19 verbundenen Einschränkungen machten die 
Vorbereitungen auf diese Reisen ziemlich schwer und fra-
ßen einiges an Zeit. Es mussten nicht nur passende Tickets 
gefunden und eine Route geplant werden, sondern auch die 
Ein- und Ausreiseregeln studiert und beachtet werden. Dazu 
kamen die Einlassbeschränkungen in die Fussballstadien und 
für die nur zum EM-Spiel angereisten Fans gab es ebenfalls 
keine Ausnahmen.

Da gute Vorbereitung aber bekanntlich eine halbe Miete ist, 
lief am Ende alles reibungslos ab: Alle Grenzkontrollen wurden 
erfolgreich passiert, alle geplanten Spiele wurden gesehen 
und alle Verabredungen fanden statt.

INFOS AUS DER ERSTEN QUELLE

Eine Reise über mehrere Grenzen hinaus in Zeiten der Pan-
demie zu planen, ist keine einfache Aufgabe. Ein- und Aus-
reisebeschränkungen oder gar Verbote sowie zahlreiche Vor-
schriften erschweren das Leben.Welchen Corona-Test soll ich 
machen? Wie lang ist er gültig? Darf ich mit meiner Staatsan-
gehörigkeit und Visum in Land XY einreisen? Muss ich in die 
Quarantäne oder nicht? Diese und viele anderen Fragen sind 
zu klären. 

Auf der Suche nach wahrhaften und über-
prüften Informationen stoß ich die offizielle 
App vom Auswärtigen Amt — Sicher Reisen. 
In dieser gibt es allgemeine Informationen 
zu jedem Land, Reisehinweise, Checklisten,  
Liste der deutschen Vertretungen vor Ort 
uvm. Und was sie so wertvoll macht, sind  

aktuelle Informationen und Sicherheitshinweise über Einreise- 
bestimmungen und epidemiologische Lage. Ausgewählte  
Ländern kann man dort „anpinnen“ und diesen folgen, bei 
jeder Aktualisierung bekommt man sofort eine Push-Benach-
richtigung und bleibt stets auf dem Laufenden.

Noch ein kleiner, genereller Tipp: Macht gerne Screenshots  
von relevanten Informationen,  die ihr schnell bei Kontrolle 
vorzeigen könnt. Es kann durchaus vorkommen, dass euch 
kontrollierenden Grenzbeamten nicht auf dem aktuellsten 
Stand sind.

EIGENER ANWALT SEIN

Wurde Euer Flug plötzlich um mehrere Stunden (ob nach  
hinten oder nach vorne) verschoben, hat sich verspätet oder 
wurde gar storniert? Dann solltet ihr Eure Rechte als Fluggast 
kennen, insbesondere die EU-Verordnung 261/2004. Jede 
Fluggesellschaft muss eine Entschädigung an die Fluggäste 
zahlen, und zwar unabhängig von den tatsächlich gezahlten 
Ticketpreisen. Maßgebend für die Höhe der Entschädigung 
sind nur die Flugstrecke und die Länge der Verspätung. Es 
gibt natürlich mehrere Nuancen: Das gilt nur für den Raum 
der EWR-Staaten, die Gründe für den nicht ordnungsgemäß 
durchgeführten Flug müssen von der Fluggesellschaft nicht zu 
vertreten sein (wie z. B. Wetterumstände).

Manche Airlines bieten auch Gutscheine als Entschädigung 
an, und schlagen noch etwas drauf, um ihre Kunden davon 
zu überzeugen, nicht das Geld auszahlen zu lassen. Dies  
nahmen wir einmal sehr dankend an. Statt einer Entschädi-
gung in Höhe von 400 €, verursacht durch eine Verschiebung 
der Flugzeit um zwei Stunden nach vorne (was uns aber zu 
spät mitgeteilt wurde), bot uns eine portugiesische Airline 
einen Zuschlag von 50 % an. Also quasi 600 €, die man nur 
für Flüge dieser Firma nutzen kann. Nach reichlicher Über-
legung entschieden wir uns für die Azoren — ein wunder- 
schöner Fleck Erde in der Atlantik, den wir sonst wohl eher 
kaum besucht hätten.

Die Entschädigung geltend zu machen ist auch ziemlich  
einfach — viele Fluggesellschaften haben spezielle Formulare 
auf ihren Websites. Ansonsten sollte es mit einer einfachen 
Mail klappen, die alle relevanten Daten zum Flug beinhaltet 
— Vorlagen dafür lassen sich einfach googlen. Es sind auch 
zahlreiche Unternehmen entstanden, die Eure Rechte für 
Euch durchsetzen, indem sie Eure Forderung ggü. der Flugge-
sellschaft kaufen, natürlich gegen Honorar. Aber wie gesagt,  
warum 20-30 % an eine Agentur zahlen, wenn es auch ohne 
geht?

Übrigens, da solche Korrespondenz oft in Englischer Sprache 
läuft und man viel Zeit ins Verfassen von mit juristischen Be-
griffen gespickten Mails stecken kann, empfehle ich folgendes 
Tool: deepl.com. Damit könnt ihr auch komplexere Texte mit 
relativ ordentlicher Qualität in andere Sprachen übersetzen  

FUSSBALL: IMMER UND ÜBERALL

Fußball und Reisen, Reisen und Fußball — diese zwei Dinge 
sind für mich unzertrennbar und gehen Hand in Hand mitein-
ander. Hiesige Fankultur kennenlernen, Architektur der frem-
den Stadien bewundern oder lokale (Bier-)Spezialitäten ver-
kosten — diese und noch Hunderte andere Gründe gibt es um 
diesem Hobby nachzugehen. An dieser Stelle möchte ich nur 
paar Tipps geben, wie man solche Stadionbesuche am bes-
ten organisiert, ohne stundenlang Spielpläne der unterklassi-
gen Ligen der drittklassigen Fußballverbände raussuchen zu  
müssen. Dafür gibt zwei Hilfsinstrumente bzw. Apps:  
Futbology und Europlan Web-App. Über die Umkreissuche  
und Datumsfilter findet man dort die aktuell geplanten Spiele 
in der gesuchten Region.

WOHIN SOLL'S GEHEN? REISE FINDEN & BUCHEN

Sehr einfach ist es, wenn man bereits feste Reisedaten hat 
und seine Ziele kennt. Wenn es aber nicht der Fall ist, kommt 
auf euch eine spannende Aufgabe zu, die sich mit verschiede-
nen Tools leicht lösen lässt :) 

Es gibt zahlreiche Vergleichsportale und Flugsuchmaschinen 
mit mehr oder weniger ähnlichen Funktionen. Ich nutze ger-
ne kiwi.com. Zahlreiche Filter für Flughafensuche mit Abflug- 
und Ankunftszeiten, Reisedaten und Aufenthaltsdauer, Trans-
portmittel uvm. erleichtern die nächste Reiseplanung enorm.  
Mit der Option „kein bestimmtes Ziel“ oder über das Filter 
„Aktivitäten“ lassen sich die Destinationen nach euren Zielen 
filtern (z. B. Familienurlaub, Strand, Nachtleben).

Googles eigene Flugsuchmaschine Google Flights bietet  
ähnliche Funktionen, außerdem kann man dort die Preisten-
denz sehen, wie sich die Preise für einen konkreten Flug im 
zeitlichen Verlauf ändern und ob der gerade angezeigte Preis 
niedrig, normal oder hoch ist. Die ganzen vorgenommenen 
Einstellungen lassen sich auch speichern und mit eingerichte-
tem Preisalarm könnt ihr euch mit Push-Benachrichtigungen 
über neue Suchergebnisse bzw. bei Preisänderunge informie-
ren lassen. Ticketpreise in Portalen, wenn das keine komplexen  
Gabelflüge sind, empfehle ich direkt bei Fluggesellschaften 
zu vergleichen und auch dort zu buchen. Die Preisvergleich-
sportale sind als Vermittler prinzipiell schlechtere Ansprech- 
partner.

Von Vsevolod Mostovetskyy
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ДОЧЕКАЛИСЬ 
АРСЕНАЛУ!
Після довготривалої паузи нарешті ми трохи 

повернулись до звичної реальності та зустрі-
лися наживо на найважливіший книжковій події  
України — 10-му ювілейному Книжковому 
Арсеналі у Києві!

В цьому році ярмарок проходив у гібридному 
форматі — окрема частина заходів транслюва-
лася онлайн із залученням учасників та гляда-
чів зі всього світу. Більш ніж 30 тисяч людей з 
України, Великобританії, Німеччини, Франції, 
Сполучених Штатів Америки та інших країн 
світу долучилися до фестивалю у мережі. 

Але головним було все ж таки після 
дворічної перерви побачитися з друзя- 
ми, авторами та видавцями в реально- 
му часі, побалувати себе вже традицій-
ним карамельним фрапучино в наметі 
Veterano Coffee та не менш культовими 
чебуреками від Майстерні Чебуречної 
Справи! Традиції — це святе! 

Продовжуючи традиції, в цьому році знову 
пройшла церемонія відкриття і нагородження 
переможців конкурсу „Найкращий книжковий 
дизайн-2021“. Гранпрі конкурсу отримала 
знову творча майстерня „Аґрафка“ за книжку 
„Куди і звідки“ від Видавництва Старого Лева. 
У номінації „Візуальна книга“ перемогла книга 
„НАРБУТ. Студії. Спогади. Листи. Реконструкція 
знищеного 1933 року «Нарбутівського Збірника»“ 
 від київського видавництва Родовід. Саме ці 
книги представлятимуть український книжко-
вий дизайн у міжнародному змаганні і поїдуть 
на книжкові ярмарки у Франкфурті-на-Майні та 
Ляйпцигу.

Тема ж ювілейного Книжкового Арсеналу — 
Оптимісти та Скептики — була присвячена 
постпандемійній реальності та переоцінки 
цінностей суспільства після локдаунів. Цієї ж 
темі була присвячена міжнародна виставка 
ілюстрацій, в якій взяли участь ілюстратори з 
Німеччини, Японії, Аргентини, Великої Британії, 
Італії, Литви, Сербії, Польщі, Угорщини, України 
тощо. Було дуже захопливо роздивлятися 
наскільки по-різному художники візуалізували 
бачення сучасності. 

Усього цьогорічний Арсенал предста-
вив цілих 16 виставкових проєктів і це, 
власно для мене, була найцікавіша 
частина ярмарку. Шрифтова естетика 
та програма „Шрифтологія‟, „Українсь-
кий колаж‟, відео- та світлові інсталяції 
проєкту „Розділові‟, виставка скульптур 
„Індустріальна казка‟ і багато інших. 

Шкода лише, що з навігацією на ярмарку і цього 
року була „журбинка“, і до неймовірно цікавих 
стендів ілюстраторів на другому поверсі відві- 
дувачі просто не доходили. Можливо, організа-
тори подбають про це в наступному році.

Також в цьому році окрема спецпрограма була 
присвячена коміксам. Нарешті українські видав-
ці мальописів мали окремий простір та дискусії 
для розвитку цього виду мистецтва. І можливо 
книжкові стенди українських видавців коміксів 
у порівнянні з іншими були замалими, але попри 
це вони рясніли від яскравих новодруків. Мій 
особистий фаворит — „Змій Ледащо“, який адап-
тувало українською видавництво UA Comix. 

Цього року було також вперше запрошено 
літературного куратора — Сергія Жадана — з 
власною програмою. Хоча якщо чесно при всій 
повазі до останнього на Вуличній сцені, яка 
традиційно залишається головним місцем зус-
тріч ярмарку, хотілося все ж таки послухати 
когось ще. 

Та попри всі організаційні недоліки, 
Книжковий Арсенал відбувся. 
Наживо. В реальному часі та просторі. 
Наповненому запахом кави, новодруків 
та… чебуреків. До зустрічі наступного 
року! 
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Nach einer langen Pause sind wir end-
lich fast in die gewohnte Realität zurück- 
gekehrt und haben uns LIVE beim 
wichtigsten Buchevent der Ukraine 
getroffen — dem 10. Bucharsenal in 
Kyjiw!

Dieses Jahr fand die Buchmesse in ei-
nem hybriden Format statt — einige der 
Veranstaltungen wurden live übertragen.  
Mehr als 30.000 Menschen aus der Ukrai-
ne, Großbritannien, Deutschland, Frank-
reich, den Vereinigten Staaten und an-
deren Ländern nahmen online am Event  
teil.

Aber das Wichtigste war dennoch 
alle Freunde, Autoren und Heraus- 
geber in Echtzeit zu treffen, sich 
dabei den traditionellen Caramel- 
Frappuccino im Zelt „Veterano 
Coffee‟ zu gönnen und danach 
kultige Tschebureks im Food 
Court Bereich zu kosten, denn Tra-
ditionen sind heilig!

Als Fortsetzung der Tradition fand auch 
dieses Jahr die Preisverleihung des Wett-
bewerbs „Das schönste Buchdesign 
2021“ statt. Den Hauptpreis gewann er-
neut das Atelier„Agrafka“ — bestehend aus 
Romana Romanyschyn und Andrij Lesiw 
— für das Buch „Wohin und woher“, das 
im Verlag „Old Lion“ erschien. In der Kate-
gorie „Visuelles Buch“ gewann das Projekt 
„NARBUT“ aus dem Kyjiwer Verlag „Rodo-
vid“. Schon bald werden diese Bücher das 
ukrainische Buchdesign im internationalen 
Wettbewerb vertreten und auf den Buch-
messen in Frankfurt am Main und Leipzig 
präsentiert.

Diesjähriges Hauptthema des Bucharsenals 
— Optimisten und Skeptiker — wid-
mete sich der postpandemischen Realität 
und der Neubewertung der gesellschaftli-
chen Werte nach den Lockdowns. So dis- 
kutierten die Teilnehmer über die Perspek-
tiven des Fernunterrichts, kritisches Den-
ken und Offenheit der Gesellschaft, den 
urbanen Raum als Ort sozialer Interaktion 
und Co-Existenz sowie über Skepsis und 

Kseniya Fuchs

Bucharsenal 
2021: Endlich 
Live!

Optimismus in historischen, psychologi-
schen und kulturellen Aspekten des uk-
rainischen Lebens. Dem gleichen Thema 
widmete sich auch eine großartige interna- 
tionale Illustrationsausstellung, die im 
Mittelpunkt solche Fragen stellte wie:  
Was erwarten die Menschen jetzt? 
Lernen sie aus ihren Fehlern? Kom-
men sie zusammen, um globale Pro-
bleme zu lösen? Sind sie optimis-
tisch oder skeptisch gegenüber der 
Gegenwart?

Insgesamt präsentierte das Bucharsenal 
dieses Jahr 16 Ausstellungsprojekte und 
das war ein echter reizvoller Genuss! Die 
Schriftästhetik und das Projekt „Fontolo-
gy“, die Upcycling und Recycling Werke der 
Ausstellung „Ukrainische Collage“, bezau-
bernde Video- und Lichtinstallationen des 
Projekts „Rozdilovi“, eine Skulpturenaus-
stellung „Industrielles Märchen“ und vieles 
mehr.

Zu den wenigen Live-Events mit Beteili- 
gung ausländischer Gäste gehörte die 
Buchpräsentation „Die große Präsi-
dentin eines kleinen Landes. Die 
Geschichte von Dalia Grybauskaite“, 
die von der litauischen Ex-Präsidentin 
persönlich besucht wurde. Auch die deut-
sche Schriftstellerin und Kulturmanagerin 
Verena Nolte, der polnische Schriftsteller 
Tomasz Grzywaczewski, die belarusische 
Dichterin Julia Tsimafeeva und der deutsche 
Schriftsteller Wladimir Kaminer nahmen am 
Jubiläums-Bucharsenal teil. 

Einerseits scheinte das Jubiläumsfestival 
wegen den pandemiebedingten Einschrän- 
kungen etwas an Umfang verloren zu haben. 
Andererseits sorgte es für eine sehr heimi- 
sche Atmosphäre. In Echtzeit und im 
Echtraum. Gefüllt mit dem Geruch 
von Kaffee, neu gedruckten Büchern 
und… Tschebureks. Bis zum nächs-
ten Jahr! Wir sehen uns! 

Illustration: Kateryna Dorokhova
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Текст: Ганна Лексіна

2 вересня свій 95-річний ювілей 
відзначає Катерина Кричевська- 
Росандіч – художниця й меценат- 
ка з видатного українського мис-
тецького роду Кричевських. З цієї 
нагоди в Україні діє міжнародний 
міжмузейний проєкт під назвою 
„Катерина Кричевська-Росандіч. 
Дороги. Straßen. Roads“, здійсне-
ний за підтримки Українського 
культурного фонду. 

Емігрантські дороги Катерини 
Кричевської-Росандіч 

Проєкт розпочався 29 липня виставкою „Дороги і люди“, яка триває в 
Музеї української діаспори у Києві. А 2 вересня до ювілею мисткині в 
чотирьох українських музеях – у Полтаві, Опішні, Лебедині та Сумах 
– стартували мультимедійні виставки творів Кричевської, а також 
онлайн-виставка „Дороги“ на офіційній сторінці Музею української  
діаспори у Фейсбуці. Попереду ще одна виставка у Національному 
музеї „Київська картинна галерея“ та презентація першого масштабно-
го альбому художниці „Дороги. Straßen. Roads“, де буде представлено 
широку ретроспективу творчості Кричевської та оприлюднено найак-
туальніші наукові дослідження про мисткиню, фрагменти її щоденни-
ка та нотаток, архівні світлини і документи.

Життєві дороги Катерини Кричевської-Росандіч пролягли через Євро- 
пу й Америку. Та де б не була художниця – в українському Києві, ні-
мецькому Гайдельберзі чи американському Сан-Франциско, її завжди 
захоплювала місцева природа. „Так, природа мене завжди цікавила. 
Може тому, що я художниця. І це вже пішло з дитинства…“, – говорить 
сама мисткиня. 

Цитата з інтерв’ю Катерини Кричевської-
Росандіч, записаного директоркою київсь-
кого Музею української діаспори Оксаною 
Підсухою в Маунтейн-В’ю (Каліфорнія, 
США) у 2015 році. Приватний архів 
Оксани Підсухи.

Сільські краєвиди Хохітви й узбережжя річки 
Псло на Полтавщині, де юна Катруся прово- 
дила з батьками літні канікули, назавжди 
закарбувалися в її пам’яті та залишилися на 
папері в дитячих замальовках. Попри жахи 
Другої світової війни та навколишні бомбар-
дування, Кричевська бачила й переносила на 
картон красу зелених лісів і гірських хребтів 
Німеччини. На американській землі в душу 
мисткині запали річки й океанські затоки, які 
найчастіше стають героями її краєвидів. 

Одним із найулюбленіших сюжетів худож-
ниці є Руська річка, що тече тихоокеанським 
узбережжям Каліфорнії й нагадує місцевим 
емігрантам ландшафти Східної Європи та 
залишається популярним місцем відпочинку.  
Перші враження про неї Кричевська описує 
так: «[Якось] наші знайомі повезли нас на 
Руську річку. І вона мені нагадала не тільки 
Європу, а й так само Україну. Там верби були 
і річечка. […] Часом, коли ми з мамою сиділи 
на піску, навпроти приходив олень з малень-
ким [оленям], і вони пили воду [...] А потім 
приходив койот. Ще настільки дика була ця 
частина. І коли ви не дивилися на гори, то це 
цілком могло бути Україною».

Індивідуальний художній стиль Катерини 
Кричевської-Росандіч сформувався під впли-
вом її дядька Миколи, відомого аквареліста 
й майстра ліричного пейзажу. Його паризькі 
й венеційські майстер-класи 1959 року стали 
для художниці неоціненною школою. Саме 
під пильним оком Кричевського мисткиня 
опанувала техніку акварелі, стала вільно 
почуватися у своїй творчості, а її улюбленим 
жанром назавжди залишився пейзаж. 

Катерина Кричевська-Росандіч (1926 р.н., 
Київ) – українсько-американська мисткиня й 
меценатка. Онучка Василя й Федора Кричев- 
ських, донька Василя Кричевського (молод.), 
племінниця Миколи Кричевського. Навчалася 
у Київській середній художній школі. У 1943 р. 
взяла участь у Другій художній виставці в 
Києві, отримала премію. 23 вересня 1943 р. 
емігрувала з батьками за кордон. Навчалася 
у Празькій художньо-промисловій школі 
(1943-1944), як вільна слухачка відвідувала 
Гайдельберзький університет (1946-1948). 
Перебувала в Ді-Пі таборах для переміщених 
осіб у Клетендорфі, Бунцлау, Мангаймі.  
18 травня 1949 р. прибула з сім’єю до США. 
Навчалася в художніх студіях Нью-Йорка, 
працювала у майстернях художників Якова 
Гніздовського та Святослава Гординського. 
У 1959 р. відвідала Європу, вивчала акварель- 
ну техніку в дядька Миколи Кричевського. У 
1993 р. відвідала Україну. Повернувшись до 
Америки, у 1994 році, створила серію україн-
ських краєвидів по пам’яті. У 2006 р. видала 
книгу „Мої спогади“, а у 2009 – була нагород- 
жена відзнакою „Заслужений діяч мистецтв 
України“. Сьогодні художниця мешкає в 
містечку Маунтейн-В’ю (Каліфорнія, США), 
працює у жанрі скетчу, продовжує опікува-
тися мистецькою й історичною спадщиною 
династії Кричевських 

Катерина Кричевська-Росандіч. Берхтесгаден. Картон, олія. 1947. 
Музей української діаспори

Катерина Кричевська-Росандіч. Руська річка. Каліфорнія. Папір, акварель. 1965.  
Музей української діаспори

Катерина Кричевська-Росандіч. Хохітва. Папір, акварель. 1943. 
Музей української діаспори

Катерина Кричевська-Росандіч. Гайдельберг. Мости. Картон, олія. 1948.  
Полтавський краєзнавчий музей імені Василя Кричевського
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Kateryna Krychevska-Rosandych ist eine ukrai-
nisch-amerikanische Künstlerin und Philanthropin. 
Geboren 1926 in Kyjiw, wanderte sie mitten des 
Zweiten Weltkriegs 1943 aus. Sie studierte an der 
Hochschule für Kunstgewerbe in Prag (heute Akade-
mie für Kunst, Architektur und Design Prag – Anm. 
der Redaktion) und besuchte später als freie Zuhö-
rerin die Vorlesungen an der Universität Heidelberg. 
Krychevska-Rosandych kam in verschiedenen Ver-
triebenenlagern in Klettendorf, Bunzlau, Mannheim 
runter. Am 18. Mai 1949 kam sie mit ihrer Familie 
in den Vereinigten Staaten an und lernte zuerst in 
verschiedenen Kunstateliers New Yorks. 1959 kam 
sie wieder nach Europa, um die Aquarelltechnik bei 
ihrem Onkel Mykola Krychevsky zu studieren, mit 
dem sie gemeinsame Pleinairs in Paris und Venedig 
machte. In den 1960er und 1970er Jahren beteiligte 
sie sich aktiv an Ausstellungen und präsentierte der 
Öffentlichkeit ihre eigenen Aquarell- und Ölland-
schaften. 1993 besuchte sie die Ukraine. 1994 
kehrte sie nach Amerika zurück und schuf dort eine 
Serie ukrainischer Landschaften aus der Erinnerung. 
Heute lebt die Künstlerin in Mountain View (Kalifor-
nien, USA), arbeitet im Genre der Skizze und pflegt 
weiterhin das künstlerische und historische Erbe der 
Krychevsky-Familie.

Kateryna Krychevska-Rosandych’s 
Immigrantenwege

Eines der Lieblingsmotive von Kateryna Krychevska- 
Rosandych ist der Slavyanka River, der entlang der Pa-
zifikküste Kaliforniens fließt, einheimische Einwanderer 
an die Landschaften Osteuropas erinnert und bis heute 
ein beliebtes Urlaubsziel ist. Krychevska beschreibt ihre 
ersten Eindrücke vom Fluss wie folgt: «[Einmal] haben 
unsere Bekannten uns mit zum Slavyanka-River mitge-
nommen. Und er erinnerte mich nicht nur generell an 
Europa, sondern auch an die Ukraine. Es gab Weiden 
und einen Fluss. […] Manchmal, wenn meine Mutter und 
ich auf seinem Sandufer saßen, kam ein Reh mit seinem 
Jungen vorbei, und trank Wasser […] Auch ein  Kojote 
ließ sich blicken. Dieser Ort war noch so wild und un-
berührt. Wenn man an diesem Ort die Berge wegdenkt, 
könnte es die Ukraine sein» 

Kateryna Krychevska-Rosandych, Künstlerin und Mäzenin 
aus der bekannten ukrainischen Krychevsky-Künstlerfa-
milie, feiert am 2. September ihren 95. Geburtstag. Aus 
diesem Anlass wurde ein internationales Museumsprojekt 
mit dem Titel „Kateryna Krychevska-Rosandych: «Дороги 
(ua. dorogy, was „Straßen“ bedeutet — Anm. der Redaktion). 
Straßen. Roads»“, unterstützt von der Ukrainian Culture 
Foundation. 

Der Name des Projekts bezieht sich auf den Lebenslauf der 
Künstlerin, der sie aus der Ukraine über Europa in die USA 
führte, wo sie heute auch lebt. Aber wo auch immer sie war 
— im ukrainischen Kyjiw, im deutschen Heidelberg oder im 
amerikanischen San Francisco, war Kateryna immer von der 
lokalen Natur fasziniert.

Die Landschaften der Oblast Poltawa, in denen die junge 
Katrusya, so wie man sie nannte, die Sommerferien mit 
ihren Eltern verbrachte, wurden für immer in ihr Gedächtnis 
eingraviert und in ihren Kinderskizzen auf Papier festge-
halten. Trotz des Schreckens des Zweiten Weltkriegs und 
der umliegenden Bombenangriffe sah Krychevskaya die 
Schönheit der grünen Wälder und Bergketten Deutsch-
lands und übertrug sie auf die Leinwand. In den USA haben 
die Flüsse und Ozeanbuchten das Herz der Malerin erobert 
und wurden zu den Leitmotiven ihrer Werke.

Aus dem Ukrainischen von Ilona Ushenina

Kateryna Krychevska-Rosandych. Sonnenuntergang in der Nähe von Golden Gate. 
San Francisco. Papier, Aquarell. 1962. Private Sammlung.

Kateryna Krychevska-Rosandych. Wolodymyr Hügel. Papier, Aquarell. 1961. 
Ukrainisches Museum in New York

Kateryna Krychevska-Rosandych. Pariser Herbst. Papier, Aquarell. 1965. 
Museum der ukrainischen Diaspora

Kateryna Krychevska-Rosandych. San Francisco. Kalifornien. 
Papier, Aquarell, Tinte. 1956. 

Museum der ukrainischen Diaspora

Kateryna Krychevska-Rosandych in ihrer Werkstatt in Kalifornien. 
2015. Museum der ukrainischen Diaspora
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Dieser Roman wurde 1994 geschrieben. Im 
Laufe der Jahre wurde er in 15 Sprachen über-
setzt und mehrmals neu veröffentlicht. 

Es ist ziemlich schwierig, meine Eindrücke 
von diesem Werk zu beschreiben. Denn es ist 
alles andere als einfach, den Schreibstil von 
Oksana Sabuschko zu lesen — nicht jeder kann 
einen eineinhalb Seiten langen Satz verdauen. 
Manchmal musste ich einige Textpassage mehr-
mals lesen, um die Essenz zu erfassen, die die 
Autorin uns vermitteln wollte. Manchmal dachte 
ich, dass Frau Sabuschko in diesem Stil schrieb, 
um sich und allen zu sagen „Schau mal, was ich 
kann!“ Aber sie kann es tatsächlich! Nicht in 
jedem Buch findet man ein so raffiniertes  
Vokabular, solche unglaubliche Metaphern und 
eine so tiefe Bedeutung. Aber um diese litera- 
rischen Perlen herauszuholen, muss man sich 
wirklich etwas anstrengen. In meiner Jugend 
habe ich viel gestrickt. Besonders mochte ich 
bunte Ornamente auf  Pullovern zu stricken. 
Dazu war es notwendig, viele Fadenknäuel 
gleichzeitig zu verwenden. Manchmal waren es 
dreißig in jeder Zeile. Es hat viel Mühe gekostet, 
damit sich die Fäden nicht verheddern, sondern 
in einem schönen bunten Muster angelegt 
werden. 

Oksana Sabuschko

Galyna 
Novosad

Aber das Ergebnis war eine große Belohnung 
für die Geduld. Genau so war es mit diesem 
Buch – die Erkenntnis der tiefen Essenz, die die 
Autorin in ihren Text „eingeflochten“ hat, gab 
ein Gefühl der Selbstzufriedenheit: „Ich habe es 
gemeistert!“ Zunächst handelt es sich in diesem 
Roman um die komplexe Beziehung zwischen 
einer Dichterin und einem Künstler. Eine starke, 
selbstsichere Frau versucht, uns ihre Gefühle, 
Gedanken und Emotionen zu vermitteln, die 
durch die große Liebe zu einem Mann verursacht 
wurden, der sich als zu schwach herausstellte, um 
zu einem würdigen Partner für eine solche Frau 
zu werden. Diese Liebe hat den Test von Zeit 
und Distanz nicht bestanden.

Die Autorinbekenntnisse sind vervollständigt 
mit den Geschichten über den sozialen Hinter- 
grund, auf  dem sich diese seltsamen Beziehun-
gen entfalten. In der Sklaverei verkommen die 
Menschen. Und die ukrainische Nation befand 
sich seit Jahrhunderten in Gefangenschaft. All 
dies hat das Bewusstsein der Menschen und 
damit ihre sexuelle Selbstverwirklichung geprägt.

Das Buch ist ziemlich offen und enthält 
manchmal tiefe physiologische Szenen. Ich weiß 
nicht, wie autobiografisch es ist, aber es ist sehr 
aufrichtig, offen und plausibel geschrieben. Die 
Autorin scheint ihre seelischen und körperlichen 
Wunden, die ihr diese ungezügelte wilde Liebe 
zugefügt hat, nach außen zu bringen. Ich weiß 
nicht, ob ich dieses Buch der breiten Öffentlich-
keit empfehlen werde. Aber einem gewissen Teil 
der Leserschaft wird der Roman zweifellos gefal- 
len. Vor allem dem weiblichen Teil davon. Vor 
allem einem davon, das versucht, eigene Identität 
und Sexualität zu verstehen. Denn „Feldstudien 
über ukrainischen Sex“ beansprucht wahrschein-
lich den Titel des feministischsten ukrainischen 
Romans des späten 20. Jahrhunderts 

 

FELDSTUDIEN ÜBER UKRAINISCHEN SEX 

Книжка про подорожі, книжка про 
Балкани, книжка від улюбленого автора. 
Чи могло бути для мене щось цікавіше? 
Питання, звичайно, риторичне.

Саме з любові до Балкан зародилася 
наша щира дружба з автором. Тому я 
очікувала, що знайду в цій книжці багато 
цікавого про облюбовані та знайомі 
мені місця. Але те, що я прочитала, 
перевершило мої сподівання. Складалося 
враження, що книга писана з моєї голови. 
Бо всі мої відчуття, думки і сентименти до 
Балкан, та й зрештою до мандрів загалом, 
автор передав з такою точністю, що це 
здавалося неймовірним. Наші маршрути 
Балканами були настільки схожими, а 
враження такими однаковими, що мимоволі 
закрадалася думка про те, що ми недаремно 
зустрілися в цьому житті.

Але повернімося до самої книжки. 
Як ви вже зрозуміли, це розповідь про 
подорож автора Балканами. Але було 
б надто просто, якби Андрій Любка 
виклав у книжці оповідь про свої мандри 
балканськими країнами  та пригоди, 
які трапилися з ним під час подорожі. 

Андрій Любка

Огляд літератури
Насправді все значно складніше. Це 
книга-роздум, книга-пошук, книга-сповідь. 
Недаремно автор народився в один день 
з мандрівним філософом Григорієм 
Сковородою. В цьому теж є якийсь великий 
Божий промисел. Бо глибокі роздуми і 
філософські висновки автора про побачене 
впродовж подорожі схиляють саме до таких 
порівнянь.

Балкани. Цей загадковий, а подекуди 
і дикий край зачаровує вже навіть своєю 
назвою. Величні гори, невимовно 
красиві морські узбережжя, ріки та озера 
неймовірного кольору, смачна і проста 
їжа, добре вино та п’янка ракія - от що 
таке Балкани. А ще люди. Прості та щирі. 
Вони вміють любити та тішитися кожному 
прожитому дню. Саме про це книжка 
Андрія Любки.

Чи знайшов автор справжніх варварів 
у своїх мандрах? Не знаю. Та думаю, він 
знайшов  там себе. Бо як каже він сам у 
своїй книжці: «Подорожі - це не так про 
пошук чогось нового. Це про дорогу до 
себе».

Я пропоную вам зануритися в той 
дивний світ, що описує Андрій Любка 
на сторінках своєї книги. Я впевнена, що 
після цього ви полюбите Балкани так, як 
любить їх автор і як люблю їх я. А потім ви 
точно захочете зібрати валізу чи наплічник 
і відправитися в той край, що знаходиться 
на південь від умовної лінії Одеса-Трієст, де 
починаються і не закінчуються Балкани 

У ПОШУКАХ ВАРВАРІВ

Lesetipp

Galyna 
Novosad



ПАНУВАННЯ ЛЮДИНИ 
НАД ПРИРОДОЮ 

ЗАВЖДИ БУЛО ЛИШЕ 
ІЛЮЗІЄЮ

АГА, 
ІЛЮЗІЄЮ...

ІЛЮЗІЄЮ?

ТА НІ! А МОЖЕ...

ДОСИТЬ!

ГЕТЬ!

KO
ST

IU
CH

EN
KO




