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Любі читачі,

напередодні головної музичної події Європи, а саме Євроба-
чення, яке цього року відбудеться в нашому казковому Києві, 
ми вирішили присвятити цей випуск музиці. Адже, музика – 
це невід’ємна частина українського народу. Тому “Тема  
номеру” присвячена популярному українському гурту The 
Hardkiss, який підкорив вже мільйони слухачів своїми оригі-
нальними звуками, музичним талантом та неперевершеним 
вокалом. Фронтвумен гурту Юлія Саніна розповіла нашому 
репортеру про свій улюблений музичний інструмент, перші 
зароблені гроші та про те, звідки музиканти беруть натхнення. 

Продовжуючи музикальну тематику, в рубриці “Чоловіча 
сторінка” ви зможете дізнатися про яскравий світ драйвових 
фламенко та мелодично-космічних рифів, а саме про головні 
властивості та характеристики гітар. 

Коли думаєш про українську музику, не можна не згадати 
наші стародавні кобзарські традиції. В нашій рубриці  
“Культура” Ви зможете прочитати про неймовірного  
бандуриста та лірника сьогодення, знавця світської та  
церковної музики, шукача україно-руських музичних та  
поетичних артефактів та лідеру гурту “Хорея Козацька”  
Тараса Компаніченка. 

Окрім музики, в цьому випуску ми продовжуємо знайомити 
нашого німецького читача з колоритними місцями України. 
В рубриці “Auf  Deutsch” ми розповідаємо про непереверше-
ні пам’ятки архітектури.

Ми також продовжуємо інформувати про цікаві досягнення 
активістів в Україні. В цьому номері ми привертаємо увагу 
до нового проекту “Vision Zero” або “Нульова смертність на 
дорогах”, який розпочався завдяки громадським активістам 
Івано-Франківська та крок за кроком прямує усією країною.
 
Крім того, в цьому номері Ви також дізнаєтесь про різнома-
нітні події на будь-який смак: перші ФінТех Дні у Штутгарті, 
книжкові ярмарки, фотовиставка “Схід України: Донбас 
2014-2016”, показ документального фільму “Крим: Як це 
було”, тощо.

Тож ласкаво просимо до весняного номеру Gel[:b]lau! 
Із вдячністю й щирою повагою,
редакція часопису Gel[:b]lau

#всебудегельблау!

Від редакціі

Редакція Часопису



Зміст #всебудегельблау
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#всебудегельблауТема номеру

THE
HARD
KISS

«Вчилася 
джазу, але 
завжди хотіла 

співати рок»
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Про The Hardkiss дізналася майже вся Україна, коли гурт 
брав участь у минулорічному конкурсному відборі на Євроба-
чення-2016 і опинився за крок до перемоги. «Ми вирішили йти 
вперед і не залишатися на місці, тому заяву на участь у наступно-
му відборі на конкурс у Києві подавати не будемо», — ділиться 
планами Юлія.

Історія «хардкісівців» почалася в 2011 році, коли Юлія познайо-
милась з Валерієм Бебко і створила проект «Val & Sanina». Однак 
пізніше співачка усвідомила, що музика має звучати по-іншому, 
тому вдалася до експериментів з репертуаром — так і народився 
гурт The Hardkiss. «У мене класична джазова освіта, але я завжди 
хотіла співати рок, — стверджує Юлія, — я любила цей напрямок 
музики і з 17 років виконувала кавери на різні хіти. Тоді відчула 
цей кайф, коли ти співаєш те, що хочеш». 

Експериментуючи з музикою, співачка надихалася творчістю 
різнопланових вокалістів: «З кожної співачки я взяла для себе 
щось особливе: Рейчел Феррелл — це експресивність подачі, без-
шабашність, неординарний голос, для якого не існувало рамок. 
Від піаністки Дайани Кролл, навпаки, стриманість та інтелігент-
ність. На перший погляд, ці історії несумісні між собою, але якщо 
змішати, вийде унікальний стиль, той самий, який я знайшла для 
себе». Перші гроші Юлія заробила, коли її мати співала з кавер-
бендом у ресторані: «Я заходила до неї в гості і одного разу заспі-
вала одну пісню та отримала свої перші 100 гривень від вдячних 
слухачів. Я була зовсім маленькою, мені було п’ять років». 

Фронтвумен українського 
гурту The Hardkiss розповіла 
про улюблений музичний 
інструмент, перші зароблені 
гроші та про те, звідки 
музиканти беруть натхнення. 



#всебудегельблауТема номеру

Написати мелодію та текст 
набагато простіше, аніж займа-
тися аранжуванням та зводити 
трек на студії». За словами 
Юлії, в Києві дуже мало звуко-
виробників, з якими хотілося б 
працювати, а працювати з іно-
земними студіями важко, тому 
що потрібно бути у постійних 
перельотах і контролювати 
роботу там і тут. 

«А що для тебе є джерелом 
натхнення?», — запитую я. На 
що Юлія відповідає: «Для мене 
джерелом натхнення є люди. 

Це може бути дівчина, яка 
стоїть на касі в супермаркеті. 
Вона може щось сказати і тебе 
це зачепить. Причому може 
зачепити як позитивно, так і 
негативно. Люди дарують різні 
емоції».

На мою думку, у кожного 
музиканта, напевно, має бути 
улюблений інструмент і лідер 
гурту The Hardkiss теж під-
тверджує це: «Мій улюблений 
інструмент — це фортепіано. Я 
на ньому граю, я ним володію. 
Фортепіано самодостатньо  

Співачка дізнається, що шлях 
створення пісні нелегкий, але 
запевняє, що студійна обробка 
треків — ще важча праця.  
«Пісні пишуться по-різному. 
Іноді дуже легко та швидко, 
іноді — роками в муках. У нас 
є декілька музичних робіт, над 
котрими працюємо вже більше 
року, бо не можемо придумати 
для них приспіви або визна-
читися зі звучанням чи аранжу-
ванням. Але ми не кидаємо ці 
треки, продовжуємо над ними 
працювати та вірити в них. 
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Дмитро Печерський,автор

Це могла би 
бути і журналістика, і 

менеджмент артистів».
Як на мене, чим би Юлія 

не займалася в житті, рано чи 

пізно The Hardkiss мав все одно 

з’явитися на українській сцені. 

Що, власне, і трапилося п’ять 

років тому. В перший ювілей існування 

гурту хочеться побажати драй-

вовим та сміливим музикантам 

завжди збирати великі 
стадіони! А я, в свою 
чергу, шкодую лише 
про одне — й досі 
не був на концерті 
і це треба негайно 
виправити

звучить 

без будь-яких інших 

інструментів. Басу та барабанів замало, 

щоб зіграти пісню. На гітарі можна спробувати, але це не те 

звучання. Для мене це ідеальний інструмент, яким я можу підтри-

мувати свій голос та виконувати пісню. І це звучання буде повно-

цінним».
 До речі, а ви знали, що учасники гурту виходять на сцену ви-

ключно в одязі від українських дизайнерів? Не важливо, в якій 

точці планети відбувався б концерт — The Hardkiss завжди демон-

струє одяг made in Ukraine, від таких дизайнерів як Frolov, Bevza, 

LAKE, Саша Каневський, Аліна Заманова та інших. 

Юлія не любить ділитися планами, але припускає, що у 2017 

році, можливо, вийде новий альбом з новими піснями та старими 

хітами. Оскільки про The Hardkiss давно вже знають поза межами 

України, у майбутніх гастрольних турах можуть бути заплановані 

виступи і в Німеччині також. 

На моє питання «Якби не було гурту, чим 

би ви займалися в житті?» Юлія впевнено 

відповідає, що займалася б чимось, близь-

ким до музики: «Мені подобається органі-

зовувати процес. Можливо, займалася б 

організацією музичних заходів. 



Персоналії #всебудегельблау

ім‘я: 

Віталій 
Дубенський
професія: 

журналіст 
Deutsche Welle
інтерв’ю про: 

робочий побут 
та мульти- 
культурність

#01.03.17
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– Віталій, розкажіть про себе, як почалась Ваша кар’єра журналіста?

– Я працюю в журналістиці з 2008-го року. Моя кар’єра починалася з медіа- 
ресурсів, присвячених фондовому ринку. Після закриття проекту продовжив пра-
цювати в економічній журналістиці, переважно в онлайн-медіа, однак деякий час 
писав і для друкованих видань, зокрема для журналу «Експерт-Україна». Особисто 
для мене, це був найцікавіший час. Однак згодом журнал також закрився. Саме такі 
реалії українського медіа-ринку змусили мене шукати роботу за кордоном. 

– Що привело Вас у Deutsche Welle? З яким контентом Ви переважно працюєте?

– В кінці 2014-го року після Революції Гідності, анексії Криму та початку війни на 
Донбасі увага до України у світі збільшувалася, відповідно і зростав попит на інфор-
мацію про Україну. Тому Deutsche Welle вирішила збільшити кількість працівників 
української редакції. Так я отримав роботу в онлайн-відділі видання.

Deutsche Welle є офіційним німецьким медіа-ресурсом з головним представництвом у Бонні, який існує 
вже понад 60 років і має за мету представляти Німеччину як вільну та мультикультурну країну поза 
її межами. Для цього в організаційній структурі Deutsche Welle існують відповідні редакційні команди. 

Gel[:b]lau вдалось поспілкуватися з представником української редакції Віталієм Дубенським.

– Deutsche Welle – це всесвітньо відома медіакомпанія.  
Однак я дізналась про DW тільки тоді, коли почала вивчати 
німецьку мову. А як Ви прийшли до цього?:)

– Видання Deutsche Welle мені, звичайно, було відоме. Інше 
питання, наскільки я був знайомий з його інформаційним напо-
вненням. Чесно кажучи, не дуже, адже матеріалів, які випускала 
українська редакція, насправді було небагато, якщо порівнювати з 
обсягами інформації німецької, польської чи, скажімо, російської 
редакції. Ще один момент – це недостатній рівень «висвітлення» 
цього матеріалу в українському медіа-просторі. Це прикро, адже у 
Deutsche Welle публікації є якіснішими, ніж в багатьох українських 
ЗМІ. Тому, коли я отримав можливість працювати на DW, мені 
здалось, що це крок у правильному напрямку.

Ілона Ушеніна, 
блогер,  

ilona-bloggt.de, 
dieshoppingwelt.

com
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– В Deutsche Welle цей ефект 
мультикультурності в роботі 
відчувається не так сильно, 
адже всі робочі процеси відбу-
ваються переважно в рамках тої 
чи іншої редакції, відповідно – 
серед людей з однієї країни, які 
мають схожий менталітет.

– Чи існує принципова 
різниця у роботі журналіста 
в Україні та в Німеччині?

– Звичайно. У Німеччині – це 
офіційне працевлаштування, 
вчасна виплата заробітної платні, 
соціальне страхування, відпуст-
ка, тощо. Що характерно для 
українських медіа як ринку праці? 
Це зарплати «в конвертах», не-
високий рівень оплати праці, 
невчасно виплачені гонорари 
та інше. У фрілансі цей конт-
раст особливо відчутний, адже 
в Україні бути фріланс-журна-
лістом – це фактично означає не 
мати жодних прав та впевненості 
у завтрашньому дні…

– Ваш найяскравіший  
досвід?

– Deutsche Welle поширює 
інформацію 30-ма мовами.
Яка мова переважає у Вашому 
робочому побуті?

– В українській редакції і 
робочою, і мовою спілкування 
є українська. Однак часом треба 
вирішувати робочі та організа-
ційні питання іншими мовами: 
тут може знадобитись і англій- 
ська, і російська, і, звісно ж, 
німецька.

– Ви володієте німецькою?  
Наскільки велику роль віді- 
грає ця мова у Вашому житті?

– Я володію німецькою на 
середньому рівні. На роботі 
90% спілкування відбувається 
українською. Водночас Бонн 
– інтернаціональне місто, 
більшість питань також можна 
вирішити англійською.

– Deutsche Welle, напевно, 
має дуже різноманітну мульти-
культурну команду. Як відмін- 
ності у менталітеті серед пред-
ставників різних країн вплива-
ють на робочий процес?

– Найбільше в Німеччині 
мене вразила мультикуль-
турність. Тут я живу в дуже 
інтернаціональному районі 
міста Бонна, що зветься Бад 
Годесберг. Німців тут небагато. 
Водночас можна зустріти як по-
ляків, так і сирійців, як хорватів, 
так і турків. Звісно і Deutsche 
Welle – організація мультикуль-
турна. Це дуже важливий для 
мене досвід, що я маю змогу 
поспілкуватися та співпрацюва-
ти з людьми з усього світу.

– Що б Ви хотіли побажа-
ти нашим читачам?

– Я хотів би побажати їм 
не боятися і бути відкритими 
для нових можливостей як на 
кар’єрному шляху, так і у будь-
якій іншій сфері життя. Вчіть 
мови, пізнавайте себе, знайом-
теся з новими людьми. Кожна 
нова країна – це новий непо-
вторний досвід, що зробить вас 
по-справжньому багатими
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KFZ-Sachverständigenbüro 
   Oleg Lvov

Ich begleite Sie durch den gesamten Prozess der 
Schadensabwicklung und erstelle ein ausführliches 
Unfallgutachten für Ihr Fahrzeug. 

Darin enthalten sind alle Punkte, die die Versicherung 
für eine Regulierung des Schadens benötigt, z.B.:
— die Reparaturkosten, 
— ein Restwert, 
— der Wiederbeschaffungswert oder 
— der Nutzungsausfall. 

Selbstverständlich berate Sie auch darüber, welche 
Schritte Sie gegenüber der Versicherung 
einleiten müssen. Und nach Wunsch, 
empfehle ich Ihnen kompetente Partner, 
die Sie juristisch bei der Abwicklung Ihres 
Unfallschadens betreuen oder die Ihr 
Auto fachmännisch reparieren.

Mobil :    0176 - 48281599E-Mail : help@kfz-gutachter-lvov.de
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Напевно, кожен, хоча б раз споглядаючи віртуозні 
соло видатних гітаристів, і сам собі вирішував 
приміряти роль зухвалого рокера або романтичного 
мачо. Насправді, шлях до мрії – зовсім поруч, і 
розпочинається він, як не дивно, з вибору інструменту, 
адже початок – це вже половина справи. Отож, 
мерщій у світ іспанських драйвових фламенко і 
мелодично-космічних рифів!

Якщо Ви любитель класичних балад і затій-
ливих переборів, вам стане до смаку класична 

 гітара. Вперше класична гітара з’явилася в  
               Іспанії 19-го століття, коли гітарний 
                 майстер Антоніо Торрес розробив 

             найліпшу конструкцію з точки зору  
                 акустичних властивостей. Гітаристи  
                  того часу були представниками  
                       класичної школи, особливостями  
                          якої є рівна посадка, що формує  
                            так званий трикутник, коли                   
                            гітара опирається на внутрішні  
                           сторони ніг і передню частину  
                        корпусу артиста. 

Конструктивно класична гітара має широку 
деку (корпус гітари), шість струн з нейлону, що 
надає їй більш м’якого і глибокого звучання, 
та широкий гриф для зручності виконання 
різноманітних етюдів і варіативних компо-
зицій.

На противагу класичній існує акустична 
гітара, в якій використовуються металеві 
струни, що надають їй більш дзвінкого,  
насиченого і яскравого звучання.  
Вперше цей вид гітари з’явився в США 
у розквіт стилю кантрі, в подальшому  
на акустичних гітарах грали фолк,  
блюз, рок. 

Основні особливості – гриф звужений для 
полегшення гри акордів з баре (затискання усіх 
нот одночасно вказівним пальцем), більша 
кількість ладів і опціональний виріз на деці 
(«cutaway») для зручності гри соло-партій на 
високих нотах. 
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Акустичну гітару часто 
використовують на концертах, 
щоб задати ритм або основну 
мелодію за допомогою унікаль-
ного музичного малюнку (риф). 
Для підвищення гучності, а також  
для застосування різноманітних 
музичних ефектів, на «акустику» 
встановлюють звукознімач – 
електронний модуль, який 
працює, в основному, на п’єзо- 
ефекті і дає можливість пере-
давати звук на зовнішній під-
силювач чи динамік («усилок», 
«комбік»). Є також особливий вид 
акустичних гітар з дванадцятьма 
струнами, які використовуються 
для акомпанування за рахунок 
більш багатого звучання.

У разі ж Вашого безумовного 
захоплення Стівом Вайєм або 
Річі Блекмором Вас не залишить 
байдужими електрогітара. 
Основною відмінністю 
електричної гітари від попередніх 
є відсутність резонуючого 
простору, тому дека може бути 
будь-якої форми, головне – щоб 
гриф тримав струни і було де 
розміщувати звукознімачі. Останні 
відрізняються різноманітністю 
у формі, принципі дії і, якості 
і тону, який вони знімають з 
гітари. Відповідно, не під’єднана 
до зовнішнього підсилювача з 
динаміком електрична гітара грає 
дуже тихо. Варто зауважити, що це   
дуже зручно на перших етапах  
знайомства з цим інструментом,  
     аби не дратувати оточуючих  
       неприємними звуками.  

Найбільш цікаве починається, 
коли між гітарою і динаміком 
під’єднується пристрій зі спеціаль-
ним «ефектом» – нестандартне 
звучання ноти. Це може бути 
гітарний процесор з великою 
кількістю вбудованих пресетів 
(набором особливих звучань) або 
так звані «педальки», які видають 
більш якісний звук, але при цьому 
обмежені лише одним ефектом. 

Таким чином, якщо Ви у  
захопленні від потужних компози- 
цій хеві металу, можете використа-
ти найбільш відомі ефекти 
«дісторшн» і «овердрайв», які створю-
ють той самий рокерський стиль  
агресивного звучання електро-
гітари. 

Тож не зволікайте, обирайте 
собі зореліт за смаком і пливіть 
на зустріч музиці між мелодично-
космічних рифів

Мелодично-

космічні рифи
Богдан Бондар



Діаспора

На початку грудня під дахом ареалу Kulturinsel у 
Штутгарті відбулася фотовиставка «Схід України. 
Донбас: 2014-2016». Цією подією Українське Ательє 
Культури та Спорту (UAKS e. V. i. Gr.) розпочало 
свою культурну діяльність у місті.

Ксенія Фукс, 
блогер,

kseniyafox.com

#всебудегельблау

Ost-
Ukraine.

Donbas: 
2014-2016

Fotoausstellung



gel[:b]lau, #3 /16-17/

fb.com/uaks.eV/

Більш ніж три роки тому серця багатьох 
читачів західних ЗМІ сколихнули криваві 
події на Майдані в Києві. Подальша анексія 
Криму та війна на Донбасі багато місяців 
не покидали головних шпальт німецької 
преси. Потім якось все кудись зникло, через 
що у багатьох людей склалося враження, 
що війна в нашій країні залишилась давно 
в минулому. Але життя багатьох українців 
сьогодні, так само як і три роки тому, за-
барвлено темними кольорами війни, яка, на 
жаль, продовжує забирати найкращих синів 
нашої Країни. Цією фотовиставкою Укра-
їнське Ательє Культури та Спорту хотіло 
привернути увагу до війни на сході України 
та показати деякі реалії та наслідки цього 
конфлікту. 

Як саме виглядає «перемир’я» та що до-
велося та доводиться переживати людям 
на сході в України, можна було побачити 
на майже 80 ексклюзивних фотографіях, 
які були зроблені колишньою жителькою 
Донецька протягом 2014-2016 років, вій-
ськовим кореспондентом, який власними 
очима побачив трагедію міста Дебальцеве 
та солдатами, які не жалкують свого життя 
заради спокійного майбуття своїх дітей. В 
центрі виставки перед глядачами постало 
місто Донецьк, колись густонаселений про-
мисловий мегаполіс на сході країни, а зараз 
– окуповане місто-привид.

Фотовиставка привернула увагу багатьох 
гостей з України, Німеччини, Грузії, Росії та 
Італії. 

Усі, хто не потрапив на виставку, ще мо-
жуть побачити фотографії в Ökumenisches 
Zentrum на території штутгартського уні-
верситету, а саме за адресою Allmandring 6, 
70569 Stuttgart.

Також виставка вже побувала в гостях у 
місті Франкфурт-на-Майні.

А з 27-го квітня протягом кількох тижнів 
виставка пройде у фортечній галереї Басті-
он, в місті Івано-Франківську
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Будьмо відвертими – мало хто з нас цікавився 
функціями консульства або посольства, проживаючи 
в Україні. І тільки з переїздом за кордон ці установи 
набули зовсім іншого значення у нашому житті.

І посольства, і консульства є органами зовнішніх 
відносин України, які підпорядковуються 
Міністерству Закордонних Справ. Головна 
відмінність полягає у тому, що посольства 
займаються у першу чергу питаннями культурно-
гуманітарного, торгівельно-економічного або 
науково-технічного співробітництва України з 
іншими державами, наприклад Німеччиною, та 
регулюють дипломатичні відносини між країнами. 
Фокус роботи консульства полягає у вирішенні 
питань громадян, – таким чином консульство є 
однією з найважливіших установ для громадян 
України за кордоном.

Обов’язки консульства не закінчуються на 
прийнятті новоприбулих на консульский облік. 
Обов’язками консульства, між іншим, є: видача нових 
паспортів, надання нотаріальних послуг (наприклад 
видача доручень), надання дозволу на постійне 
проживання за кордоном, питання громадянства або 
навіть запит документів з України.

Автор Gel[:b]lau Дмитро ділиться власним 
досвідом стосовно деяких питань у своїй рубриці. 
Наприклад, у цьому номері Ви можете дізнатись про 
цікаву інформацію щодо Blue Card. Також варто 
зазирнути і на офіційну веб-сторінку консульства 
та пошукати інформацію там – адже особистий 
візит до консульства майже завжди пов’язаний з 
великими витратами часу, оскільки вони розташовані 
не в кожному місті Німеччини і навіть не в кожній 
федеральній землі. Про межі консульского округу 
також можна дізнатись онлайн.

Gel[:b]lau пропонує своїм читачам перелік 
Генеральних консульств України у Німеччині та їх 
контактні дані

Генеральні консульства 
України у Німеччині та їх 
функції Ілона Ушеніна

ГЕНЕРАЛЬНЕ КОНСУЛЬСТВО УКРАЇНИ 
В ГАМБУРЗІ

	 Mundsburger Damm 1, 22087  
 Hamburg

	 (+49 40) 22949810

	 gc_deg@mfa.gov.ua

	 http://hamburg.mfa.gov.ua

ГЕНЕРАЛЬНЕ КОНСУЛЬСТВО УКРАЇНИ 
В МЮНХЕНІ

	 Lessing Strasse, 14, 80336  
 München

	 (+49 89) 55273718

	 gc_dem@mfa.gov.ua

	 http://munich.mfa.gov.ua

ГЕНЕРАЛЬНЕ КОНСУЛЬСТВО УКРАЇНИ 
У ДЮССЕЛЬДОРФІ

	 Immermannstraße 50, 40210  
 Düsseldorf

	 (+49 211) 93 65 42 11

	 emb_de2@mfa.gov.ua

ГЕНЕРАЛЬНЕ КОНСУЛЬСТВО УКРАЇНИ  
У ФРАНКФУРТІ-НА-МАЙНІ

	 Vilbeler Strasse 29, 60313  
 Frankfurt am Main

	 (+49 69) 29720920

	 gc_def@mfa.gov.ua

	 http://hamburg.mfa.gov.ua

KUNSTFLOHMARKT
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повідомляє...

fb.com/uaks.eV/

GRAPHIC DESIGNER 
WANTED

Команда Gel[:b]lau шукає креативного фахівця з відчуттям смаку, який отримує задоволення 
від дизайну та готовий приєднатися до нашої дружньої команди на добровольчій заснові. 
Вимоги: володіння графічним редактором Adobe( Indesign, Photoshop, Illustrator), досвід у 
підготовці макетів до друку та наявність портфоліо. Наші контакти: info@gelblau.net.

KUNSTFLOHMARKT

Якщо Ви не можете уявити своє життя без хендмейду, 
мистецтва та рукоділля, запрошуємо прийняти 
участь в Kunstflohmarkt (ART блошиний ринок), який 
відбудеться цього літа у Штутгарті. Заявки на участь 
приймаються до 30 червня на info@uaks.de!
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Розкидала українців доля по 
світові. Хтось прагнув якомога 
швидше позбутися свого ко-
ріння, хтось плекав його. Імена 
багатьох загубилися в історії. Та 
всі ми залишаємо по собі слід 
і пам’ять: у вчинках і діяннях, у 
дітях... Дехто, наділений хистом 
від Бога – твори, відкриття, му-
зичні шедеври... Ми горді за них 
і горді називатися українцями. 

Катерина Білокур

7 грудня 1900 року, народилася геніальна українська 
художниця, майстриня народного декоративного живо-
пису Катерина Білокур. 

Ця жінка пережила усі найжахливіші сторінки україн-
ської історії минулого століття: революцію, Голодомор, 
Другу світову війну, але попри все змогла реалізувати 
свою зухвалу мрію стати художницею. Її квіти — на по-

лотнах — полонили майже увесь 
світ. Три картини Білокур — «Цар-
Колос», «Берізка» і «Колгоспне 
поле» — були представлені на 
Міжнародній виставці в Парижі 
в 1954 році, де їх побачив Пабло 
Пікассо. Весь світ облетіли його 
слова: «Якби ми мали художницю 
такого рівня майстерності, то зму-
сили б заговорити про неї цілий 
світ!».

Ім’я Катерини Білокур, самобут-
ньої художниці з народу, яка в своїх 
чудових полотнах втілила невми-
рущу красу живописної української 
природи, назавжди вписалося в 
історію народного мистецтва. 

Павло Потоцький
Нащадок українського козацько-

дворянського роду з Полтавщини 
Павло Платонович Потоцький 
зробив блискучу військову кар’єру, 
мав високі бойові нагороди. Але най-
більшим захопленням у його житті 
було колекціонування. Основне ядро 
колекції складала бібліотека. Про 
раритети бібліотеки Павла Потоць-
кого писали петербурзькі газети і 
журнали, до її унікальних видань 
звертались відомі історики, мисте-

цтвознавці (І. Крип’якевич, Ф. Ернст). «Україніка» в біблі-
отеці Павла Потоцького була представлена унікальними 
виданнями. Зібрання нараховувало 40 «Кобзарів» різних 
видань, «Букварь южнорусский» 1861 р., укладений Т. 
Шевченком. Книжечка Гандльовена «Історія запороз-
ьких козаків» німецькою мовою видання 1789 р. була у 
Потоцького одним із двох примірників, які збереглися 
(другий екземпляр, як відзначав колекціонер, знаходив-
ся у Відні). Павло Потоцький високо цінував і збирав 
літературу про рідну Полтавщину. У зібранні були 
рукописні книги на пергаменті, запорозький Синопсис, 
географічні атласи XVIII—XX ст., окремі мапи України, 
починаючи з Бопланової.

Потоцького як знавця українських старожитностей 
залучали до роботи в Комісії по реєстрації предметів 
української старовини та мистецтва в Петрограді. У 1923 
р. Павло Платонович став членом ленінградського То-
вариства дослідників української історії, письменства та 
мови, на засіданнях якого читав доповіді про українські 
старожитності зі свого власного зібрання.

Зібравши унікальну колекцію, Павло Потоцький мріяв 
створити на Полтавщині український історико-побутовий 

музей. Після революції йому вдалося зберегти своє на-
уково-художнє зібрання, отримати охоронну грамоту від 
Відділу охорони пам’яток мистецтва та старовини.

1927 р. колекція Потоцького була перевезена до Ки-
єва. У першому з листів Потоцького до Дмитра Явор-
ницького, які збереглися, Павло Платонович повідомляє 
про свій переїзд і розміщення зібрання в Києво-Печер-
ській лаврі.

У січні 1934 р. радянський уряд скасував угоду і «Му-
зей України» на правах автономної одиниці увійшов до 
складу Київського історичного музею. Влітку 1938 р. 
безпідставно звинувачений в антирадянській діяльнос-
ті Павло Потоцький був заарештований.

Після смерті Павла Платоновича в Лук’янівській 
в’язниці м. Києва його колекція була пограбована і 
розпорошена. Епістолярне зібрання знищили після 
припинення слідства. Лише в березні 1960 р. Павло 
Платонович Потоцький був реабілітований. 

Джерело: museum.dp.ua/article0593.html

Підбірка українців: 
Жанна Огірчук
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Шлях, що пройшов Микола Данилович Руденко 
— від переконаного комуніста, секретаря правління 
Київської організації Спілки письменників України, 
до мислителя, який наважився публічно кинути ви-
клик економічним постулатам вчення Карла Маркса, 
до самовідданого правозахисника, політв’язня, який в 
основу всіх цінностей свого життя поклав несхибну 
вірність Україні, — цей шлях вражає будь-яку небай-
дужу людину. Народився Микола Данилович Руденко 
19 грудня 1920 року в селі Юріївка на Луганщині в 
шахтарській родині. Батько загинув від вибуху газу, 
коли малому Миколі не було й семи років. Скрутне, 
злиденне дитинство, але водночас і природний та-
лант, який рано почав проявляти себе — всі навколо 
знали про нестримний потяг хлопчика до римування. 

«Хрещеним батьком» юного Руденка в літературі 
(а хлопець вже у 16 років переміг у конкурсі Наркома-
ту освіти України на кращий літературний твір) був 
відомий поет Леонід Первомайський, вдячність якому 
Микола Данилович зберіг на все життя. 

Микола Данилович Руденкo

Микола Руденко, принципом життя якого було: «Ніколи  
не ховатися за чужі спини!», пішов на фронт влітку 41-го 
добровільно, хоча мав за станом здоров’я звільнення від 
призову. Був замполітом роти Першої червоногвардійської 
дивізії, під час боїв на Ленінградському фронті був тяжко 
поранений розривною кулею, дивом залишився живий. 
Лікарі пророкували невиліковну інвалідність, але він встав 
на ноги. А коли закінчилась війна, здійснив давню мрію 
присвятити себе літературі.

Байдужому спостерігачу здавалося, що письменницька 
кар’єра Руденка складалася легко й сприятливо, його перші 
збірники поезій (як і перший прозовий твір — роман «Ві-
тер в обличчя», 1953 року) зустріли захоплені відгуки чита-
чів, а вже у 1949 році Микола Руденко — секретар партко-
му київської організації Спілки письменників України. Але 
саме тоді в стосунках між Руденком і владою утворилась 
певна «тріщина», яка згодом перетворилась на широченну 
прірву.

Руденко незворотньо вступив на ту волелюбну дорогу, 
котра згодом привела його до всесвітньої слави, а ще — до 
вироку (початок 1977 року; це після того, як Микола Руден-
ко, Олесь Бердник та Оксана Мешко заснували Українську 
групу сприяння виконанню Гельсінських угод, причому 
вирок було визначено наперед на засіданні Секретаріату 
ЦК КПРС): сім років таборів суворого режиму і п’ять років 
заслання. Перебував у неволі десять років: спочатку був 
звільнений від важкої фізичної праці як інвалід Великої 
Вітчизняної війни, проте згодом, коли адміністрація табору 
дізналась, що Микола Данилович таємно передає «на 
волю» вірші, було дано наказ “Жодних пільг!”.

У 1987 році нова «перебудовна» влада дозволила Руден-
ку виїхати на лікування до ФРН, потім — до США. Кілька 
років працював на «Радіо «Свобода» та оглядачем «Голосу 
Америки». Після краху СРСР повернувся в Україну. Ми-
кола Руденко, герой України, лауреат національної премії 
України імені Тараса Шевченка, дійсний член Української 
вільної академії 
наук (Нью-Йорк), 
почесний член 
французької та 
японської сек-
цій Пен-клубу, 
кавалер ордена 
Червоної Зірки та 
Вітчизняної війни 
І ступеня (бойові 
нагороди), помер 
1 квітня 2004 року.

З матеріалу Ігора 
Сюндюкова, «День»
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“Блакитна карта ЄС” (Blaue Karte 
EU, Blue Card EU) -- це один з типів дозволу 
на перебування з метою працевлаштування 
висококваліфікованих іноземців в країнах-членах 
Європейського Союзу. 
Gefällt mir · Antworten · 1. März um 18:10 · Bearbeitet

Вася Конт
1. März 2017

Що таке “блакитна карта ЄС” (Blaue Karte EU, Blue Card 
EU)?

Dima Pukha

Gefällt mir · Kommentieren

Ні. “Блакитну карту” було впроваджено в усіх 
країнах ЄС, за винятком Великобританії, Данії та 
Ірландії.

Вітя Синій
12. März 2017

Чи існує блакитна карта в усіх країнах ЄС?

Dima Pukha

Gefällt mir · Kommentieren

Gefällt mir · Antworten ·      3 · 12. März um 17:08

Першою умовою є наявність вищої 
освіти, отриманої в Німеччині або за її межами 
(в останньому випадку необхідно, щоби іно-
земний навчальний заклад мав у базі ANABIN 
(anabin.kmk.org) статус H+) та трудовий контр-
акт з роботодавцем. При цьому позиція, вказана 
в контракті, має відповідати отриманій вищій 
освіті, а зарплата - не бути нижчою за встанов-
лений рівень. У 2017 році ця сума складає 39624 
євро на рік (бруто) для ІТ-спеціалістів, інженерів 
та лікарів і 50800 євро на рік (бруто) - для решти 
спеціальностей.

Юля Двійкова
26. März 2017

Які умови отримання “блакитної карти ЄС” в Німеччині?

Dima Pukha

Gefällt mir · Kommentieren

Gefällt mir · Antworten ·      2 · 26. März um 10:18

Ні, це не є вимогою закону. 

Гліб Неполіглот
20. April 2017

Чи обов’язково потрібно володіти німецькою мовою 
для отримання “блакитної карти” в Німеччині?

Dima Pukha
Gefällt mir · Kommentieren

Gefällt mir · Antworten ·      3 · 21. April um 05:08

По-перше, у випадку отримання за-
робітної плати, яка перевищує 50800 євро на рік 
у 2017 році, іноземець повністю звільняється від 
необхідності попередньої перевірки ринку праці. 
По-друге, членам родини власника “блакитної 
картки” не потрібно володіти німецькою мовою 
навіть на початковому рівні для переїзду і про-
живання в Німеччині. По-третє, через 33 місяці 
роботи з “блакитною карткою” і за умови воло-
діння німецькою на рівні А1 власник “блакитної 
картки” може отримати безстроковий дозвіл на 
перебування (а у випадку знання німецької на 
рівні В1 і вище - вже через 21 місяць роботи). 
Також володіння “блакитною карткою” дає мож-
ливість отримати в майбутньому статус довго-
тривалого резидента ЄС, який не втратиметься 
у разі перебування до 24 місяців за межами ЄС 
(замість 12 місяців у звичайному випадку).

Ганна Безробітна
30. März 2017

Які переваги має “блакитна картка” у порівнянні 
зі звичайним дозволом на перебування з метою 
працевлаштування?

Dima Pukha

Gefällt mir · Kommentieren

Gefällt mir · Antworten ·      5 · 30. März um 16:47

Для отримання “блакитної картки” 
однією з умов є те, що знання, отримані під 
час навчання у вищому навчальному закладі, є 
необхідні на позиції, яка вказана у трудовому 
контракті. Рішення про таку відповідність при-
ймає відомство з питань іноземців.

Тая Салтая
24. März 2017

А чи можу я отримати “блакитну картку” для роботи 
не за спеціальністю, яка вказана у моєму дипломі про 
вищу освіту?

Dima Pukha

Gefällt mir · Kommentieren

Gefällt mir · Antworten ·      1 · 25. März um 08:54

12

Діаспора



gel[:b]lau, #3 /22-23/

Ні, станом на березень 2017 року 
це неможливо.

Поздоровляю!

Ігор Досвідченко

Діма Домашній

27. Mai 2017

30. Mai 2017

У мене немає вищої освіти, але натомість є 
багаторічний досвід роботи. Чи можу я отримати 
“блакитну картку”?

Таки отримав!! :) 

Dima Pukha

Dima Pukha

Gefällt mir · Kommentieren

Gefällt mir · Kommentieren

Gefällt mir · Antworten ·      3 · 21. Mai um 05:08

Gefällt mir · Antworten ·      3 · 30. Mai um 05:08

Для членів родини власника “блакитної 
картки” не передбачено прискореного отримання без-
строкових дозволів на перебування (через 21 або 33 
місяці проживання в Німеччині); їх для цього необхід-
но прожити в Німеччині п’ять років. Винятком є лише 
випадок, коли члени родини після приїзду в Німеччині 
самі займаються трудовою діяльністю, яка відповідає 
критеріям “блакитної картки”.

Gefällt mir · Antworten ·      2 · 05. Mai um 06:54

Сіма Семенченко
05. Mai 2017

Dima Pukha

Gefällt mir · Kommentieren

Я отримав безстроковий дозвіл на перебування че-
рез 21 (33) місяці роботи з “блакитною карткою”, але 
членам моєї родини лише продовжили їх обмежені за 
строком дозволи на перебування. Чому?

Певно, у Вашому випадку не була 
виконана одна з умов для видачі “блакитної 
картки”, скоріш за все занизька зарплата або 
неповна відповідність спеціальності позиції за 
контрактом. Ви також не зможете скористатися 
перевагами “блакитної картки” стосовно полег-
шеного отримання дозволу на перебування чле-
нами своєї родини, але як випускник німецького 
вишу зможете отримати безстроковий дозвіл на 
перебування через 24 місяці роботи за фахом.

Гліб Гладіолус
25. Mai 2017

Я отримав свою вищу освіту в Німеччині і знайшов ро-
боту, але мені видали на “блакитну картку”, а звичай-
ний дозвіл на перебування з метою працевлаштування. 
Це погано?

Інформація наведена для ознайомлення та не 
замінює консультацію кваліфікованого 

спеціаліста з юриспруденції.

Dima Pukha

Gefällt mir · Antworten ·      2 · 25. Mai um 17:22

Gefällt mir · Kommentieren

Протягом перших двох років 
володіння “блакитною карткою” кожну зміну 
роботодавця необхідно попередньо узгоджувати 
з відомством з питань іноземців.

Вовчик Гальмо
9. Mai 2017

Чи зможу я, маючи “блакитну картку”, змінити роботу 
без необхідності отримання додаткових дозволів з боку 
відомства з питань іноземців та/або служби зайнятості?

Dima Pukha

Gefällt mir · Kommentieren

Gefällt mir · Antworten ·      3 · 10. Mai um 19:28

У випадку “блакитної картки”-
-як мінімум три місяці. Якщо за цей час 
роботу не знайти, відомство з питань 
іноземців має право відкликати “блакитну 
картку”. В такому випадку є ще варіант 
отримання дозволу для перебування з 
метою пошуків роботи (§ 18c AufenthG) 
строком до шести місяців, але він має 
ряд обмежень у порівнянні з “блакитною 
карткою” (наприклад, з ним забороняється 
працювати).

Gefällt mir · Antworten · 18. Mai um 14:12

А що як я втрачу роботу? Скільки у мене 
буде часу для пошуків нового роботодавця?

Івась Зоркий

Dima Pukha

Gefällt mir · Antworten ·      2 · 18. Mai um 16:22
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105 років тому, 22 березня 1911 року, міською  
владою міста Мюнхена офіційно було зареєстро-
ване Українське освітнє товариство в Мюнхені 
(Ukrainischer Bildungsverein in München). 

Кількарічна активність товариства була насам-
перед спрямована на підвищення культурно-
освітнього рівня, згуртування тих поодиноких 
співвітчизників, які опинились в цій частині 
Німеччини. 

Особливо варто відзначити, що УОТ з'явилося 
виключно завдяки ініціативі самих українських 
студентів, і головний акцент робився не на 
політиці, а саме на гуманітарній сфері діяльності. 
Це відповідь тим, хто пізніше буде стведжувати 
про нібито німецьку чи австрійську зацікавленість 
у розгортанні українського національного 
відродження з наміром використати "українську 
справу" у своїх інтересах у ході Другої світової 
війни. Реальність натомість була протилежною! 
Опинившись на чужині, молоді люди намагались 
хоча б чимось пoслужити своїй Батьківщині. 
Війна ж, що вибухнула через кілька років, в 1914-
му, була не рушієм, а навпаки, стала нездоланною 
перешкодою. Діяльність товариства через воєнне 
лихоліття була вимушено припинена.

Демонстрація українців у Мюнхені

Історія українства в Баварії: 
давня, цікава і маловідома 
Донедавна вважалось, що українське життя в Німеччині загалом і Баварії 
зокрема з’явилося тільки після Другої світової війни. Насправді ж, перші 
спроби самоорганізації українців на півдні тогочасного німецького рейху 
датуються 1911-м роком.
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Наступною вагомою віхою в історії українського Мюнхена 
стало святкування 40-річчя храму Покрови Пресвятої Богородиці 
УГКЦ. Щоправда, українськe церковне життя в Баварії також 
має свою передісторію. Завдяки Архиєпископові Мюнхена-
Фрайзингу Кардиналові Фаульгаберові в 1932 році в Мюнхені 
було засновано Колегію Св. Андрія, де вже в першому році 
навчалось 5 теологів. Колегія діяла до 1940 року. Cаме в цьому 
році,9 січня, в Мюнхені було засновано першу українську греко-
католицьку парафію, парохом якої став отець д-р Володимир 
Маланчук (пізніше він був єпископом у Франції). Домівка при 
церкві є жвавим осередком не лише духовного, але й усього 
громадського життя українців Мюнхена та Баварії.

A в грудні 2016 року українці Мюнхена відзначили третій i, 
можливо, найвагоміший ювілей. 50 років тому було започатковано 
діяльність товариства "Рідна школа".

50-ті роки були надзвичайно насиченими складними подіями, 
поміж яких вбивства визначних діячів української діаспори Льва 
Ребета та Степана Бандери у контексті продовження національно-
визвольної боротьби. Початок "холодної війни", падіння "залізної 
завіси" поставили перед українцями діаспори нові орієнтири. Саме 
на такому тлі й розпочинається епоха діяльності мюнхенського 
товариства "Рідна школа".

2 березня 1966 року в приміщенні «Haus der Begegnung» на 
Равхштрассе біля Дому Української Науки (Богенгаузен, Мюнхен) 
відбулись установчі збори цього товариства. Днем відкриття 
інтернату було визначено 1 вересня 1966 року. Сьогодні «Рідна 
школа» в Мюнхені – це громадська організація, створена з метою 
збереження українських національних, культурних і християнських 
цінностей за межами України. Її завдання – забезпечити учнів 
українського походження почуттям єдності, причетності і зв’язку 
з Україною; навчити їх української мови, історії та культури 
Розгортання наукових обмінів, приїзд учнівських груп до «Рідної 
школи» Мюнхена, активніше залучення студентства з України до 
Українського вільного університету позитивно позначаються на 
громадській активності українства у Баварії та Німеччині загалом.

Можливо, саме активізація освітньо-наукової сфери життєдіяль-
ності, без огляду на політичні вподобання, релігійні переконання, 
географію походження і навіть(!) мову спілкування у побуті, за 
обов’язкової передумови – визнання своєї приналеж- 
ності до українства та наявність бажання підтверджу-
вати таку самоідентифікацію конкрет-ними справами 
може стати базою для зростання соціальної ваги 
української громади Німеччини та ії ефективного 
єднання?Демонстрація українців у Мюнхені Тарас Федорів, 

докторант УВУ 
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Pssst! Ich bin 
das ukrainische 

Hogwarts! ;)Man täuscht sich, wenn 
man das geheimnisvolle Schloss 

nur mit Hogwarts assoziiert. An der 
südlichen Grenze der Ukraine, in der Stadt 

Czernowitz befindet sich ein Geheimtipp: eine 
der wichtigsten Bildungseinrichtungen in der 
Ukraine, die Nationale Jurij-Fedkowytsch-Uni-
versität, die genauso gotisch und großartig 
wirkt, wie Harry Potters Alma Matter. Man 
braucht kein Visum, keinen mehrstündigen 

und teuren Flug, um Czernowitz zu 
besuchen. Also los!
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Das alte Czernowitz ist eine Stadt 
mit vielen Geschichten und Legen-

den. Innerhalb der letzten 600 Jahre 
war Czernowitz im Verbund des Fürsten-

tums Moldau, des osmanischen Reiches, 
der österreichisch-ungarischen Monarchie, 

Rumänien, Sowjetunion und der Ukraine. 
Die Stadt war und ist multinational. Hier waren 

schon immer viele Sprachen zu hören. Aus diesem 
Grund kommen aus Chernowitz viele Schriftsteller, 

die Bestandteil der deutschen, jüdischen, rumänischen 
und ukrainischen Literatur geworden sind. Deswegen 

bezeichnen viele Czernowitz als die geheimnisvollste 
Hauptstadt Europas.
Touristen finden viele Ähnlichkeiten mit Paris: immer 

romantisch, gemütlich, festlich und freudig. Schöne und alte 
Straßen, als ob die Besucher ein paar Jahrhunderte in die Vergan-

genheit reisen. Aber zur gleichen Zeit ist Czernowitz eine moderne 
und weltoffene Stadt.

Wenn Sie in der Hauptstadt der Bukowina (dt. Buchenland, Region der 
westlichen Ukraine) waren und sich alle Gassen und Straßen samt alle 602 Se-

henswürdigkeiten angeschaut haben, aber jedoch nicht die ehemalige Residenz 
der Bukowinischen Erzbischöfe besucht haben, können Sie nicht sagen, dass Sie 

Czernowitz gut kennen. 

Stadt mit Tau-
send Geschichten

Von der Residenz zur Universität
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Hier studiert 
man zwar keine Magie 

oder Zauberei, aber die Uni 
sieht genau so großartig und 

gotisch aus, wie im 
berühmten Film.

Kateryna 
Aleksandrova, 
Journalistin

In der Ukraine gibt es nur drei Objekte, welche in die Liste der UN-
ESCO-Weltkulturerbe aufgenommen wurden, darunter – die Natio-
nale Jurij-Fedkowytsch-Universität.

Früher war das die Residenz der Metropoliten in Bukowina. 
Aber nach Befehl des österreichisch-ungarischen Kaisers, wur-
de das Gebäude an Studenten verschenkt. Der berühmte Ar-
chitekt Josef  Hlavka hat daraufhin über fünf  Jahre an Plänen 
gearbeitet, wie die Residenz zu einer Universität umgewandelt 
werden kann. Seine Mühe hat sich gelohnt und seine Arbeit 
wurde im Rahmen der Architektur Weltausstellung in Paris 
bewertet.

Wegen des Umbaus der Residenz wurden in der Stadt 
drei neue Fabriken errichtet: zwei produzierten Ziegel-
steine und eine Dachziegeln. Die mühsame Bauarbeit 
dauerte 18 Jahre lang und am 4. Oktober 1875 wurde 
die Universität schließlich eröffnet. 

Im Unigebäude könnte sich ein ganzes König-
reich befinden. Zum Beispiel sind die Wände des 
roten Saals mit Seide geschmückt, der Boden 
mit Parkett aus Rotbuche, Eiche und grüner 
Linde gepflastert und an einer der Wände 
hängen riesige alten venezianischen Spie-
gel mit fünf  Schichten Silber. Auf  dem 
Unigelände befindet sich des Weiteren 
ein Arboretum (Park mit Bäumen) mit 
einer Fläche von insgesamt 5 Hektar. 
Eine der Sehenswürdigkeiten ist eine 
130-jährige Buche, die immer noch 
zu sehen ist.

Auch diejenigen, die nicht an 
Märchen glauben, werden in 
vollem Umfang die Atmo-
sphäre und Geschichten des 
geheimnisvollen und rätsel-
haften ukrainischen Hog-
warts erleben



gel[:b]lau, #3 /28-29//28-29/

Ukrainische Schlösser 
und Burgen

Es gibt viele Legenden über die 
Burg, die sich auch in Reisefüh-
rer finden lassen. Eine davon ist 
die Geschichte über den Tunnel, 
durch den man in die Burg gelan-
gen kann. Früher hatte dieser ein 
wichtiges Ziel gehabt – die Burg 
von den Feinden zu schützen. 

Wenn die feindlichen Truppen 
durch diesen Tunnel gingen, wur-
de er von beiden Seiten geschlos-
sen und glühender Teer von oben 
hineingegossen. Deshalb sollte 
man den Tunnel nicht mit feindli-
chen Gedanken /Absicht betre-
ten - wer weiß, vielleicht ist der 
Teervorrat dort noch geblieben.
In der Mitte des Palastes befin-

det sich die Bronzenstatue des 
Fürsten Fjodor (Fyodor) Kori-
atovych, der die alte hölzerne 
Burg mit dem Stein überzogen 
ließ. Diese ist aus jeder Etage der 

Burg zu sehen. Der Legende nach 
erfüllt die Statue jeden Wunsch, 
wenn man den Fürst am Zeige-
finger reibt.
Im Burginnenhof  befindet sich 

ein 85 Meter tiefer Brunnen, der 
auf  Befehl des Fürsten in Fels he-
reingebohrt wurde. Die Legende 
besagt, dass die Arbeiter so lange 
am Brunnen arbeiteten, dass der 

Fürst dem Teufel für seine Hilfe 
einen vollen Goldsack verspro-

chen hat. Als der Teu-
fel sein Versprechen 
erfüllte, bekam er nur 
eiin kleines Säckchen 
Gold. Denn die Rede 
war nur vom Inhalt, 
nicht von der Größe 

des Sackes. Der schlaue Fürst hat 
den listigen Teufel reingelegt, der 
daraufhin enttäuscht in diesen 
Brunnen sprang. Jetzt wirft jeder 
Tourist in diesen Brunnen eine 
Münze, in der Hoffnung, dass 
einer seiner Wünsche in Erfüllung 
geht. Der ganze Boden des Brun-
nens ist von den Münzen übersät 
und wartet auf  

Viele wissen, dass die Ukraine nicht nur für ihre schöne Natur 
bekannt ist, sondern auch für ihre alten Schlösser und Burgen. 
Eine davon ist die Plankenburg in Mukatschewe. Sie befindet sich 
auf einer Anhöhe in der Innenstadt, welche ein Berg vulkanischen 
Ursprungs ist. So eine Art Eifelturm, aber in Mukatschewe.
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einen Draufgänger, der sich 
traut, die Münzen zu holen. Wer 
weiß, vielleicht sammelt sich der 
Teufel doch auf  diese Weise sein 
versprochenes Gold.
Eine weitere denkwürdige Figur 

des Schlosses ist Helena Gräfin 
Zrinski (ungar. Zrínyi Ilona), über 
die viele Legenden erzählt werden 
und deren Statue im oberen Teil 
des Schlosses steht.
Eine der Legenden besagt, dass, 

die österreichische Armee von 
der Schönheit einer Frau mit Na-
men Helena Zrinski aufgehalten 
wurde, als sie die Burg angreifen 
wollte. Der österreichische Gene-
ral war so sehr dieser Frau bezau-
bert, dass er während des Sturms 
befahl, den Angriff  zu stoppen 
und hörte selbst auf  zu kämp-
fen. Einer anderen Legende nach 
widerstand die Gräfin zusammen 
mit ihrem Sohn drei Jahre lang 
der Belagerung des Schlosses. Es 
ist unklar, wie lange sie diese Ver-
teidigung halten konnte, wenn die 
Menschen aus der unmittelbaren 
Umgebung das Wasser im Bur-
gbrunnen nicht vergiftet hätten. 

Keiner weiß, welche von diesen 
Legenden wahr ist, vielleicht auch 
beide.

Die ersten Erwähnungen stam-
men aus dem IX.Jahrhundert. Die 
nächste Erwähnung des Schlosses 
kommt in den Chroniken des 
XVI. Jahrhunderts vor, als diese 
im Besitz der Drugeth Grafen 
war, die den Wiederaufbau des 
Schloß-Palastes angestoßen 
haben. Auch heute noch kann 
man das Familienwappen der 
Familie Drugeth an der Fassade 
des Haupteingangs in den Schloss 
sehen. Mit einem der Grafen 
Drugeth ist die bekannteste Le-
gende des Schlosses verbunden 
- die Legende von der Weißen 
Jungfrau. Dieser Legende nach 
hatte der Graf  eine sehr schöne 
Tochter mit langen und feinen 
weißen Haaren, die deswegen 
Weiße Jungfrau genannt wurde. 
Zu ihrem Unglück war sie in ei-
nen Heerführer verliebt, der von 
der Schlosseroberung geträumt 
hat. Die Jungfrau hat ihm alle 
Geheimgänge verraten, die ihm 
helfen konnten, seinen Traum 
zu verwirklichen. Als der Vater 
vom Verrat der Tochter erfuhr, 
tötete er ihren Geliebten und die 
Tochter selbst mauerte er in die 
Mauern des Schlosses ein. Seit-
dem bewacht die Weiße Jungfrau 
das Schloss und ihr Geist sucht 

Nicht weit weg von Mukatschewe 
befindet sich die Stadt Uschhorod 
(deutsch Ungwar), in der es eben-
falls ein Schloss gibt. 
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Alyona Masyuk
Übersetzung von Kateryna Aleksandrova und Vsevolod Mostovetskyy.

ihren 
Geliebten.
Der nächste 

Besitzer, Graf  
Bercsenyi, 
verwandelte die 
Festung in eine 
luxuriöse Resi-
denz, verstärkte 
die Burgmauern und den Palast. 
In der Mitte des XVIII. Jahrhun-
derts wurde der Schloss an das 
Griechisch-katholische Bistum 
übergeben und ins Theologische 
Seminar umgewandelt, dessen 
Spuren sich heute noch blicken 
lassen.
Womit kann der Schloss noch 

seine Besucher begeistern? Na-
türlich mit seinem Palast - einem 
zweistöckigen Gebäude, dessen 
Wände mit alten Gravuren und 
Fresken geschmückt und dessen 
40 Räume mit den handgefertig-
ten Möbeln ausgestattet sind. Im 

Palast selbst befinden sich zahl-
reiche Ausstellungen und werden 
Alltagsgegenstände aus dem XX. 
Jahrhundert aus dem lokalen 
Landkundemuseum präsentiert. 
Eine der Ausstellung ist die “Fol-
terkammer”, die in den Kellern 
des Schlosses zu finden ist. Es 
wird gemunkelt, dass es ganz 
viele geheime Unterführungen 
im Schloss gibt, aber eine genaue 
Karte dieser gibt es nicht. Wahr-
scheinlich gingen sie zusammen 
mit der Weißen Jungfrau verloren

Die Ukraine ist reich an ihren Sehenswürdigkeiten und diese zwei 
wundervollen Schlösser sind nur ein kleiner Auszug davon. Wenn Sie 
mal zu uns kommen, besuchen Sie unbedingt eines der zahlreichen 
Schlösser. Jeder von ihnen ist reich an Legenden und interessanten 
Geschichten, und ihre Mächtigkeit ist einfach faszinierend. Wie man es 
schön sagt: lieber einmal zu sehen als zehnmal zu hören!
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Das Bild in 
meinem Kopf: 

Was mich in und von der 
Ukraine am nachhaltigsten 

beeindruckt hat

#всебудегельблау
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Ich war auf  dem Majdan in 
Kiew, zu Zeiten des Aufstands, 
zweimal sogar. Das Heerlager 
war beeindruckend und hat viele 
Bilder und Interpretationen in 
meinem Kopf  hinterlassen. Und 
trotzdem: ein anderes Bild aus 
der Ukraine war und ist mir so 
stark präsent wie kein anderes 
– die Skulptur der Marija beim 
Holodomor-Gelände in Kiew, das 
mich als solches ebenfalls sehr 
berührt hat und zu dem man der 
Ukraine nur gratulieren kann.

Ich habe die Marija in Kiew in 
den Zusammenhang mitHolo-
domor gebracht – als ein Mäd-
chen unter extremen Hunger, als 
das Symbol dieser ukrainischen 
Geschichte. Diese tief  liegenden 
Augen in den Höhlen von ein-
gefallenen Wangen – unglaub-
lich beeindruckend. Dabei ist 
die Geschichte wohl eine ganz 
andere – Marija gehört in einen 
Märchenkontext, den ich gar 
nicht kenne. Aber dieser Kontext 
erreicht mich nicht mehr; mein 
erster, spontaner Kontext ist in 
meinem Kopf  verblieben.

Das Mädchen ist für mich das 
Symbol der Ukraine, der ukrai-
nischen Geschichte unter vom 
stalinistischen Kommunismus in 
der UdSSR staatlich verordneten 
Hunger im Land.

In Mukachevo habe ich ein 
anderes Bild in mich aufgenom-
men: die Holzskulptur einer alten 
Frau vor der Burg – vermutlich 
von einem anonymen Schnitzer 
angefertigt, und, ich glaube, in 
keinem Reiseführer genannt.

Was mich in Mukachevo 
erstaunthat, ist die Ähnlichkeit 
des künstlerischen Ausdrucks der 
Skulptur der alten Frau mit der-
jenigen der Marija. Verbirgt sich 
hierin etwas spezifisch Ukraini-
sches? Ich weiß es nicht, ich bin 
kein Kunstexperte. Für mich aber 
ist es so: so assoziiere ich mir die 
Ukraine – künstlerisch; als eine 
besondere Poesie in der bilden-
den Kunst der Ukraine

Stell Dir vor, ich würde – so wie bei 
bestimmten Opern-Arien – beim 
Gedanken an Marija weinen. Und 
dann käme eine ukrainische Studentin 
und küsste eine Träne des alten 
Mannes und schmeckte das 
Salz darin. Und dann würde 
sie von da an alle Besucher 
zur Marija an der Holodo-
mor-Gedenkstätte führen und 
sich selbst an die Geschichte 
der Ukraine erinnern.

Der Autor ist emeritierter Professor 
für Soziologie und Politikwissenschaft 
der BU Wuppertal. Er war mehrfach 
in Kiew, Odessa, Lviv sowie Westuk-
raine. Zusammen mit dem KPI hat er 
sozialwissenschaftliche Winterschulen 
für Studenten in Kiev organisiert. 
ru.wikipedia.org/wiki/Фолькер_Ронге

 Volker
Ronge
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П Р О Е К Т 
НУЛЬОВА 
СМЕРТНІСТЬ

“Vision Zero” — відоме словосполучення серед тих, хто професійно займається 
транспортом, і означає воно “бачення нульової смертності”. Ця амбіційна ідея 
полягає в тому, що люди взагалі не повинні гинути в дорожніх аваріях, та є 

офіційною метою багатьох країн Євросоюзу, а також таких відомих  
міст світу як Нью-Йорк і Торонто. 

Андрієм Черніковим – програмістом, який два 
роки прожив у Празі; фанатом велосипедів, 
спорту та “великих даних” (big data). Любить 
аналізувати та вирішувати транспортні 
проблеми, а також знаходити статистичні 
закономірності.
 
Хлопці зізнаються, що займаються майже 
усім, на що вистачає сил, бо проблем у 
сфері безпеки доріг – неоране поле. Однак, 
природним чином сформувались ключові 
напрямки роботи, за якими вони працюють 
найбільше: освітня діяльність, наукові 
дослідження та державна політика. Освітня 
діяльність полягає в зміні парадигми ставлення 
до дорожніх проблем і, відповідно, до їх 
вирішення. 

В Україні цю ідею просуває однойменна 
громадська організація “Vision Zero”, заснована 
трьома молодими активістами, які таким чином 
намагаються будувати нову Україну:

Андрієм Команом – архітектором, який чотири 
роки мешкав і працював у Штутгарті (інтерв’ю з 
Андрієм читайте у Gel[:b]lau #1).

Віктором Загребою – менеджером та аналітиком, 
який працював в різних міжнародних проектах в 
Україні, що втілюються за підтримки Євросоюзу 
та іноземних урядів. У 2013 році здобув ступінь 
магістра державної політики в США, обравши 
темою дипломної роботи безпеку дорожнього 
руху. В громадському секторі Віктор активний зі 
студентських років, тобто вже понад десять років.

Андрій Коман Андрій ЧерніковВіктор Загреба
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П Р О Е К Т 
НУЛЬОВА 
СМЕРТНІСТЬ

“У нас в Україні й досі існує досить 
примітивне ставлення, багато стереотипів та 
хибних принципів, які панують з радянських 
часів. Вулиці та дороги проектуються відразу 
небезпечно – надмірно широка проїзна 
частина з невиправдано широкими смугами 
руху, які спонукають водіїв їхати швидко; 
довгі “зебри” як смертельне випробування для 
людей; небезпечно зроблені перехрестя, через 
що на них стаються страшні аварії. Все це існує 
в першу чергу через неякісну освіту людей, 
які проектують, замовляють і затверджують 
проекти”, розповідає Андрій Коман. 

Саме таке ставлення до проектів дорожнього 
руху намагаються змінити молоді активісти. 
Вони мають за мету донести тези про те, що 
смуги повинні бути вужчими і відповідати 
загальним світовим стандартам, або що 
підземні переходи чи перильні огородження 
– це не панацея. З одного боку ці тези 
суперечать усталеним нормам, але все більше 
людей їх розуміють й приймають.  

Другий напрямок праці Vision Zero – 
наука. “Ми читаємо західні дослідження, 
ми ретельно аналізуємо статистичні дані 
і часто самі їх збираємо. Наприклад, ми 
першими в Україні освоїли методику збору 
даних про швидкість руху автомобілів на 
певних ділянках вулиць. 

Ми вперше почали заміряти дані про 
рівень користування ременями безпеки. Ми 
отримуємо доступ до даних Національної 
поліції про дорожні аварії і робимо 
їх глибоку аналітику, та наносимо на 
електронні карти. На основі цього ми 
пропонуємо аргументовані рішення, 
що, де і як треба робити. І це велика 
інновація для України, де рішення у сфері 
доріг приймаються або за принципом 
авторитету, коли якийсь дядько чи декілька 
дядьків просто кажуть “треба робити 
так, бо я так вважаю”, або за принципом 
мавпочки, коли хтось десь побачив щось 
“прикольне” і хоче повторити це у себе в 
місті”, каже Андрій Черніков.

Андрій Коман та Віктор Загреба на 
недержавному телеканалі “Чернівецький 
промінь”, врамках Європейського тижня 
мобільності

Активісти рахують рівень користування 
ременями безпеки

Активісти вимірюють 
швидкість руху



Персоналії #всебудегельблауЗ України

 
Третім напрямком є державна політика. Хлопці є 
активними учасниками процесів законодавчих змін, 
беруть участь в робочих групах і засіданнях Комітету  
з питань транспорту Верховної Ради України. 

Зараз Vision Zero є співзасновником кампанії 
“За безпечні дороги”, яка має за мету покращити 
законодавство у сфері швидкості та ременів безпеки. 
“Також ми активно працюємо над зміною будівель- 
них стандартів”, розповідає Віктор. “Це складні речі,  
для багатьох вони здаються нудними, але це  
насправді ті процеси, які роблять системні зміни в  
країні. І результати цієї роботи почнуть діяти вже в 
найближчі місяці.”
 
З моменту створення організації Vision Zero вже 
реалізувала три проекти з новою патрульною  
поліцією: нова програма і методики навчання  
школярів безпеці руху, навчання патрульних 
поліцейських безпечному керуванню і розумінню 
безпеки руху та запуск “Велосипедного патруля” в 
Івано-Франківську. 

Також з просвітницькими лекціями активісти від- 
відали вже десяток міст: від Луцька та Ужгорода  
на заході до Краматорська й Маріуполя на сході. 
Значна частина пропозицій була прийнята в 
проектах нових будівельних стандартів. Амбіційні 
хлопці з Vision Zero здійснили дослідження 
безпеки руху для Івано-Франківська і наразі готують 
дослідження з ременів безпеки – хочуть дізнатися, 
скільки відсотків українців користуються ними.

Команда експертів Vision Zero вирушила в робочу 
поїздку в центральну Україну на запрошення міст 
Павлоград та Дніпро. 

Команда “Vision Zero” здійснила одноденний 
ознайомчий візит в Ужгород. Відпрезентувались 
в міській раді, подивились на місто і його людей, 

поділились знаннями про наукові підходи та 
інфраструктурні рішення. 

“... в Україні й досі існує досить 
примітивне ставлення, багато 
стереотипів та хибних принципів,  
які панують з радянських часів.“
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Для Vision Zero ця робота над проектом “Нульова смертність” є як 
завершення Революції Гідності. Тому все робиться  
на ентузіазмі і за власні кошти, за підтримки друзів і знайомих. 

“На один з проектів з поліцією ми за декілька 
днів зібрали близько 50 тис гривень через 
Фейсбук. Але ми розуміємо, що для того, щоб 
робити більш масштабні речі, наприклад 
навчальні програми чи велику конференцію, 
потрібні фінанси”, каже Віктор. Тому двоє зі 
співзасновників заснували підприємство, яке 
надає послуги з транспортного консалтингу 
і проектування доріг і яке зі своїх прибутків 
фінансуватиме цю громадську роботу

 
За офіційними даними Національної 
поліції, показник ДТП з потерпілими по 
усіх областях України (без міста Києва), з 
яких є дані, за перші 5 місяців 2016 року 
зріс на 26,23% в порівнянні аналогічним 
періодом минулого року. 

Антилідерами за зміною станe безпеки доріг 
у 2016 році серед областей є Вінницька 
(101%), Миколаївська (77%), Тернопільська 
(77%), Рівненська (76%) та Волинська (71%). 
Не зросла кількість ДТП з потерпілими 
лише в одній області – Київській (-9,02%).

Основними факторами ризику, що призводять до 
найбільшої частини травм і смертей, як і раніше є 
алкоголь і надмірна швидкість: кількість потерпілих та 
загиблих з вини нетверезих водіїв, лише за офіційними 
даними, зросла на 27%, а через небезпечну швидкість 
– на 7%.

Стосовно видів ДТП, то зафіксовано погіршення 
ситуації за усіма видами, особливо: категорія 
“зіткнення” показала зростання на 48%, “наїзд на 
велосипедиста” – 23%, “наїзд на транспортний засіб, 
що стоїть” – 23%, “наїзд на пішохода” – 17%.

Дані: Управління безпеки дорожнього руху 
Національної поліції, www.sai.gov.ua, 07.06.2016. 
Опрацювання даних: ГО “Vision Zero”,  
www.visionzero.org.ua



З України

1-й етап: 
Початок (1911–1920 рр.)

Узявши за основу скаутську 
організацію, Пласт постав з 
відчутної потреби організації 
молоді для служби українсько-
му народові. Слово «пласт» по-
ходить від назви кубанських 
козаків-пластунів, які повзали 
по-пластунськи і виконували 
функції розвідників у козаць-

ПЛАСТ – 
історія та сьогодення

кому війську. Датою заснуван-
ня організації є осінь 1911 року. 
Саме тоді у Львові з’явилися 
перші пластові гуртки укра-
їнської молоді, організовані 
Петром Франко (сином Івана 
Франка) й Іваном Чмолою. 

Для досягнення виховних ці-
лей Пласт застосовує власну 
унікальну методу виховання, 
основні принципи якої поляга-
ють у добровільності членства в 

організації, вихованні і навчанні 
через гру та працю, поступовій 
програмі занять і випробувань, 
гуртковій системі самоорганіза-
ції, заохоченні ініціативи і само-
врядування, пізнанні природи і 
життю серед природи, підтрим-
ці спеціальних зацікавлень і зді-
бностей дітей та молоді.

З ініціативи українського 
спортивного союзу впроваджу-
валися проби “фізичної вправ-
ності”, які складалися з п’яти 
груп вправ для вибору: стрибки, 
метання, біг на швидкість, пла-
вання, мицетарство, лижний 
спорт, біг на ковзанах, легкоат-
летичні кроси і туристичні по-
ходи.

 12 квітня 1912 року відбулася 
перша пластова присяга. «При-
сягаю своєю честю, що роби-

Вже понад 100 років існує найбільша та найстарша українська скаутська 
організація Пласт з гербом у вигляді трилистої квітки лілії та тризубу, що 
разом сплетені в одну гармонійну цілісність. 

Змінилося вже декілька поколінь за роки її історії, з її лав вийшло чимало 
духовних осіб, провідників Церкви та українського суспільства загалом. Не-
ймовірним Божим промислом Пласт і донині живе та сприяє самовихован-
ню української молоді на засадах християнської моралі. 

Цією статтею зовсім трошки спробуємо зазирнути у цікаву історію Плас-
ту - організації, яка навіть в найскрутніші часи зуміла себе зберегти, відро-
джуючись, як Птаха Фенікс, а нині діє у багатьох країнах світу (зокрема, у 
США, Аргентині, Канаді, Німеччині та ін.), об’єднуючи пластунів Укра-
їни й української діаспори. В Україні Пласт діє у 24 регіонах, а кількість 
пластунів становить понад 6 000 осіб. Загальну історію Пласту можна 
поділити на шість важливих етапів.

#всебудегельблау



gel[:b]lau, #3 /38-39/

тиму все, що в моїх силах, щоб 
бути вірним Богові і Україні» - 
чи не найголовніша з догм цієї 
присяги. Вже з самого цього 
стислого правила пластування 
видно, що релігійне виховання 
пластової молоді займає одне 
з центральних місць. Першим 
найбільшим осередком поши-
рення пластових гуртків стала 
Галичина. 

Австрійська влада ставилася 
прихильно до створення спор-
тивних молодіжних організацій 
і тому підтримувала діяльність 
Пласту. Із проголошенням 
Першого Універсалу Централь-
ної Ради Пласт почав поширю-
вати свою діяльність на землях 
Наддніпрянської України, де 
найбільшими пластовими осе-
редками стали міста Біла Церк-
ва, Кам’янець-Подільський та 
Чернігів. 

Після повалення Гетьманату 
та приходу до влади Директо-
рії, Пласту дозволили існувати 
тільки в Галичині та Волині, але 
із цензурою пластових підруч-
ників та під наглядом польської 
поліції. На території, окупова-
ній більшовиками, Пласт був 
заборонений відразу та пізніше 
витіснений піонерським рухом. 

2-й етап: 
Відновлення Пласту
(1920–1930 рр.)

Польська влада не надала ве-
ликого значення Пласту, і тому 
він мав змогу відновитись у ви-
гляді невеликих пластових гурт-
ків при українських школах. 
У 1922 році до Пласту вступає 
молодий Роман Шухевич, май-
бутній генерал-хорунжий Укра-

їнської Повстанської Армії. 
За час членства в Пласті Шу-

хевич брав активну участь у 
спортивних змаганнях та куль-
турних заходах. Також він про-
водив активну виховну діяль-
ність. 

Після вирішення долі Галичи-
ни у 1923 році, яка мала б ста-
ти автономією в складі Польщі, 
польська влада почала більш 
активно цікавитись діяльністю 
українських патріотичних орга-
нізацій на Західній Україні. 

Врешті решт, у 1928 році 
польська влада забороняє ле-
гальну діяльність Пласту на Во-
лині, а у 1930 - і в Галичині.

3-й етап: Пласт у підпіллі 
під час Другої Світової 
війни (1930–1945 рр.)

З початку 1930-х Пласт ви-
мушений працювати в підпіл-
лі. Через утиски з боку влади та 
офіційну заборону діяльності, 
пластуни перейшли у напівле-
гальне становище. Пласт почи-
нає активніше співпрацювати з 
ОУН: отримували і розповсю-
джували націоналістичні видан-
ня, такі як «Сурма», передавали 

політичним в’язням їжу, плас-
тові осередки виконували роль 
«опорних пунктів» для членів 
ОУН, які переходили кордон і 
опинялися у незнайомій місце-
вості. 

У 1934–1936 рр. Пласт пере-
живає кризу через великий тиск 
з боку польської влади та брак 
кадрів. У 1938 році, з проголо-
шенням автономної Карпат-
ської України, пластуни ство-
рюють «Організацію Народної 
Оборони» та Карпатську Січ. 
Роман Шухевич був відпові-
дальним за поповнення Кар-
патської Січі кадрами та орга-
нізацію фінансової допомоги. 
Багато пластунів-добровольців 
вступає до Карпатської Січі. 
Однак, у ніч з 13 на 14 березня 
1939 угорські війська розпочали 
наступ на Карпатську Україну, 
і за кілька днів було окуповано 
її найбільші міста та столицю - 
місто Хуст. 

Окремі частини Карпатської 
Січі продовжували боротьбу у 
гірських районах до травня 1939 
року. На окупованих територі-
ях діяльність Пласту та інших 
українських патріотичних орга-
нізацій була заборонена.

Німецька влада не була заці-
кавлена в існуванні іноземних 
патріотичних організацій на те-
риторії, окупованій її військами. 
Діяльність пластунів була забо-
ронена, а її діячів було зааре-
штовано. У 1941 році, з почат-
ком німецько-радянської війни, 
пластуни пробують відновити 
свою діяльність у Західній та 
Наддніпрянській Україні під 
виглядом «Виховної Спільноти 
Української Молоді» (ВСУМ), 
але безуспішно. 



З України

Завдяки праці окремих осіб та 
підтримці деяких нових органі-
зацій виникли пластові групи в 
різних середовищах і в різних 
місцевостях. Уже в 1990 році 
вони були в Луцьку, Києві, До-
нецьку, але найширше Пласт 
розвинув свою діяльність на те-
ренах Львівщини та Львова зо-
крема. На початку 1995-го року 
Пласт нараховував 3500 учасни-
ків. Почався стрімкий розвиток 
інших скаутських організацій 
на південних та східних землях 
України. Багато з них разом із 
пластунами взяли участь у 18-
му всесвітньому скаутському 
Джемборі в Нідерландах у 1995 
році

4-й етап: Друга віднова
Пласту (1945–1950 рр.)

Після останньої війни вели-
ке число українців залишилося 
поза межами України. Органі-
зовуються пластові гуртки в ба-
гатьох місцевостях з Головною 
Пластовою Старшиною та 
Радою в Мюнхені. Пласт діє в 
країнах Північної та Південної 
Америки, Австралії, Англії, Ав-
стрії, Франції, Німеччині.

5-й етап: Розквіт Пласту 
на нових місцях поселення 
(1950–1989 рр.)

З 1950 року український 
Пласт розвинув активну діяль-
ність на нових місцях поселен-
ня: Австралія, Аргентина, Кана-
да, Великобританія, Німеччина, 
США. В кожній з цих країн 
було створено крайові прово-
ди Пласту. У 1954 році 
було створено 
Конференцію 
Українських 
Пластових 
Органі-
з а ц і й  

для того, щоб обрати єдиний 
провід та координувати діяль-
ність світового Пласту.

6-й етап: Відродження 
Пласту (з 1990 р.)

Наприкінці 80-х років XX ст. 
у Радянському Союзі змінилася 
політична ситуація: уряд змень-
шив контроль над словом і за-
кордонними контактами. Поча-
лося відродження скаутського 
руху. Перший пластовий табір 
на українських землях після Дру-
гої світової війни було організо-
вано 17 липня 1989 року, його 
відвідало навіть декілька плас-
тунів з Канади. Однак невдовзі 
на нього було здійснено напад 
агентами КДБ, спецпідрозді-
лами МВС та райкомом 
ЛКСМУ Львова. Сімох 
пластунів було  
заарештовано 
та побито. 

Жанна 
Огірчук

#всебудегельблау
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DAY COURSES
including “cultural immersion” 
program

During the cource you can join 
the group every Monday
•	 1-week course (20 lessons) 

145,00 EUR
•	 2-week course (40 lessons) 

290,00 EUR
•	 3-week course (60 lessons) 

410,00 EUR

EVENING COURSES
including speaking club

You’ll have lessons from Monday 
to Friday from 18:30 till 20:45
•	 1-week course (15 lessons) 

50,00 EUR
•	 2-week course (30 lessons) 

100,00 EUR
•	 3-week course (45 lessons) 

140,00 EUR

DATES & FEES
10.04.2019 - 21.04.2017
22.05.2017 - 16.06.2017 
 

24.07.2017 - 25.08.2017
09.10.2017 - 20.10.2017

Ukrainian Language School, Khoryva str. 19 B, 04071 Kyiv, Ukraine 
www.uls.org.ua, info@uls.org.ua

+380950944208 +380938527882 +4917647679955

Intensive 
Ukranian Language 

Courses In Kyiv

Податкова декларація: це легко!

Ви ніколи не подавали податкову декларацію в Німеччині?
Ви не впевнені, чи Вам потрібно подавати декларацію і Вам   
  потрібна консультація?
Ви хочете подати податкову декларацію і Вам потрібна допомога?

Ich biete folgende Leistungen im Bereich des Steuerrechts an:

Beratung im nationalen und internationalen Steuerrecht;
Steuererklärungen, Steuergestaltung und Steuerplanung;
Begleitung von steuerlichen Außenprüfungen;
Vertretung vor Finanzbehörden;
Finanzbuchhaltung, Gewinnermittlung, Kostenrechnung und  
 betriebswirtschaftliche Auswertungen;
Jahresabschluß.

  +49 8123 989 72 70      +49 179 7180 705

 viktoriya.bartsch@gmx.de

Viktoriya Bartsch, Steuerberater,  
zugelassen bei der Steuerberaterkammer München. 
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Книжкові ярмарки 
як відображення 
духу сьогодення
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Книжкові ярмарки 
як відображення 
духу сьогодення

Книжкові ярмарки – це завжди 
скупчення авторів, видавців і безліч 
людей мистецтва. Кожного року 
міжнародні книжкові ярмарки 

привертають увагу сотні тисяч 
видавців, авторів та, звісно, читачів. 

Зовсім скоро, а саме з 23-го по 27-ме  
березня, відбудеться Лейпцизький 
книжковий ярмарок. Цей другий 

за розміром книжковий ярмарок у 
Німеччині щороку відвідують 163 000 
осіб, у ньому беруть участь понад 2000 
видавництв з 39 країн. Тож, саме час 

озирнутися на насичений літературний 
2016 рік і уявити, що нас очікує в 

березні в Лейпцигу. З цього приводу ми 
відвідали дві найважливіші книжкові 
ярмарки в Україні та Німеччині: 
Львівський книжковий форум та 

Франкфуртський книжковий ярмарок.
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З міжнародних персонажів в центрі програми 
стояв французький письменник Фредерік Бегбедер, 
який 17-го вересня представив на Форумі свої 
чотири книги в українському перекладі — «99 
франків», «Уна і Селінджер», «Кохання живе три 
роки» та «Бесіди нащадка епохи». До речі, цікавим 
є те, що окрім письменницького таланту, 
Фредерік виступає як діджей,та підчас Форуму 
вже порадував гостей своїм музичним талантом 
на вечірках для авторів, а також в деяких 
київських і харківських клубах.

З 19 по 23 жовтня 2016 відбувся найбільший у 
світі Франкфуртський книжковий ярмарок, 
який відвідали близько 280 000 бібліофілів. 
Міжнародний масштаб важко було не помітити: 
всі жахливо поспішали, було чути гуркіт 
оголошень та рух валіз, немов в аеропорту. 

На ярмарку можна було побачити стенди 
таких світових гігантів як Amazon, музею 
Porsche і нову платформу Buchmax, котра 
організовує скупку старих книг. Проходячи повз 
нескінчені стенди та ряди, інколи складалося 
враження, що ярмарок – більше бізнес, ніж 
подія для душі. Але ми все одно отримали 
задоволення, принаймні від вражаючих 
шикарних залів, дизайну стендів та самих книг. 

З 15 по 18 вересня відбувся 23-й Львівський 
книжковий форум, який відвідали 50 000 
людей. Це найбільший та найважливіший захід 
в календарі українських видавців. Окрім самого 
ярмарку та зустрічі з авторами, на Львівському 
книжковому форумі проводяться тематичні 
форуми української освіти, науки, бізнесу, ніч 
поезії та фестивалі читання для дітей. 

Львівський форум – це гучна, рухома, напов-
нена дискусіями, зустрічами і презентаціями 
подія. Варто зазначити, що форум відображає 
дух свого часу: більшість книг пов’язані, на 
жаль, з окупацією та війною. Особливо нас 
вразив переклад книги Олени Стяжкіної “Мовою 
Бога”, яка розповідає про окупацію Донецька.

Також запам’яталися слова одного видавця, 
який переклав українською «Сатанинські вірші»  
(англ. The Satanic Verses) британського 
письменника Салмана Рушді. На питання, чи 
не боїться він видавати цю небезпечну для 
видавців книгу, він відповів: “Ми в Україні вже  
нічого не боїмося, ми на своїй землі. Набридло нам 
боятися”. 

На Львівсьвому форумі можна було також 
знайти безліч книг на “кримську тематику”, 
як наприклад книга «Півострів», антологія 
кримськотатарської прози і поезії. 
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Варто зазначити, що на відкритті ярмарку  
виступав Мартін Шульц, президент Європейсь-
кого парламенту, утворення якого теж пов’язано 
з книжковим бізнесом. В його вступній промові 
акцент було зроблено на те, що література робить 
людину кращою і навчає нас як правильно жити;  
особливо в складні часи, коли багато німецьких 
громадян незадоволені станом справ у країні і 
відвертаються від політики, це актуально. 

Як і Львівський книжковий форум, Франк-
фуртський ярмарок так само відображав дух 
часу, настрій в країні та стан світової політики. 
Велося багато дискусій про Туреччину, в якій, 
хоча в минулому році і вийшло більш ніж 
п’ятдесят тисяч нових книг, свобода слова все 
більше урізається. 

Серед присутніх були навіть представники 
декількох сирійських видавництв, які, не 
дивлячись на складну ситуацію в їх країні, 
продовжують свою діяльність. Тема біженців 
теж була досить актуальна. Тож не випадково, 
що німецький приз літератури отримав Бодо 
Кірххоф за роман «Випадок» («Widerfahrnis»). 

Іншою важливою подією на ярмарку була 
презентація роману «Ми там зовні» мароканця 
Фікр Аль Аззузі, присвяченого радикалізації 
молодих мусульман.

Звичайно, на ярмарку був присутній і 
український стенд, який представив здобутки 
понад 12 українських видавництв, серед них  
Видавництво Старого Лева, А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-
ГА, Либідь, Фоліо, Веселка, Богдан, Апріорі та інші.  
“Українська проблематика” була також в 
програмі дискусій ярмарку. Так, наприклад, 
досить цікаво та дещо болісно пройшла 
дискусія “Політика і культура в Україні: між 
нав’язуванням, пристосуванням, байдужістю і 
конфліктом”, учасниками якої стали відомий 
український письменник Сергій Жадан та 
відомий німецький журналіст Борис Райтшустер.

Ще одним цікавим фактом було те, що під  
час ярмарку були зібрані сотні книг, пожертву-
ваних для мистецького проекту аргентинської 
художниці Марти Мінуджін “пантеон книг”. Цей 
пантеон є символом захисту свободи слова. 
Окрім цього, ми відвідали відділ виставки з 
девізом “читати та одужувати”. Керуючись 
девізом “Література — це лікування!”, цей відділ 
презентував книги, за допомогою яких можна 
справлятися з такими людськими “хворобами” 
як страх, ревнощі, туга і стрес.  

Обидві книжкові ярмарки по-своєму особли-
ві, у кожного своя власна атмосфера, від якої 
можна отримати багато цікавих імпульсів. Отже, 
тепер можна з добрим передчуттям чекати 
на Лейпцизький книжковий ярмарок і 
обов’язково занести в календар 
дати з 23 по 26 березня!

Олена 
Лейбович
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Перші ФінТех Дні у Штутгарті

Афіна 
Хаджинова,
фінансіст

ФінТех. Ви напевно вже чули 
це слово з новин, яке поєднує 
в собі декілька термінів: 
фінансова діяльність, інновації, 
дигіталізація. Його недарма 
порівнюють з революцією. 
Двигуни ФінТех організацій — 
це переважно представники так 
званого цифрового покоління. 

Хакатон. Сучасна модна 
форма проведення змагань в  
сфері інформаційних техноло-
гій. Протягом обмеженого 
часу ІТ-фахівці працюють над 
створенням нового продукту 
або над вирішенням певної 
проблеми.

Якщо поєднати ці два поняття, 
то отримаємо ФінТех Хакатон! 
Саме цей захід під гаслом "Get 
Innovative" пройшов вперше у 
Штутгарті у листопаді 2016 року.  
Організаторами були Stuttgart  
Financial, фондова біржа 
(Börse Stuttgart) і L-Bank, місце 
проведення — Börse Stuttgart.

Фінансовим фахівцям разом 
з розробниками програмного 
забезпечення необхідно 
було протягом 40 годин 
придумати і реалізувати нову 
ідею. Оскільки учасники один 
одного не знали, їм надали час 
для знайомства і обговорення 
ідей. У кінці цього етапу кожен 
автор ідеї мав одну хвилину, 
щоб переконати присутніх 
приєднатися до нього і 
працювати разом. 

Після формування команд, які  
мали складатися з одного фі-
нансового фахівця та декількох 
програмістів, учасники розташу-
валися в підготовлених кімнатах 
зі столами, стільцями, крісло-
мішками, і закипіла робота! 

Романтика Фінтех — працю-
вати безперервно і якщо по-
щастить — годинку поспати в 
крісло-мішках! Кожна хвилина 
грає роль!

Цікаво, що деякі команди про- 
довжували брейнсторм до 
пізньої ночі, поки не придумали 
відповідну ідею, яка сподобалася 
б усім. Перша ніч була важка: 
безперервне концептування та 
програмування.

Ввечері другого дня пройшов 
семінар про фондову біржу, а 
після нього — екскурсія по Börse 
Stuttgart, — таким чином всі 
учасники отримали можливість 
зазирнути за лаштунки торгів.
 
Ближче до півночі пройшла 
підготовка до пітчу. Так, ще 
одне цікаве слово. Пітч — це  
коротка розповідь про розроб-
лений продукт з метою переко-
нати журі, інвесторів та глядачів 
в його доцільності. Цього разу  
кожна команда мала три хвили-
ни на виступ. Необхідно наочно  
пояснити, яку існуючу проблему 
вирішила команда, в чому від- 
мінність від можливих конку-
рентів, який бюджет необхідний  
 для реалізації бізнес-моделі. 

ФінТех.
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Після підготовки усі повернулися 
на місця. Паралельно з програ-
муванням почалася робота 
над презентацією для пітчу: 
короткою, дуже зрозумілою, 
водночас без довгого тексту і з 
цікавим дизайном. Час минув 
непомітно.  

Третій день — заповітна 
хвилина слави. Скільки разів  
репетирували команди, щоб  
укластися в час!  
 
Отже: сцена, світло, журі,  
мікрофон, повний зал глядачів. 
І три хвилини. 

Після всіх виступів і наради 

журі були визначені імена 
переможців: 

Третє місце зайняла команда 
"chaINsurance". Продукт — 
краудфандінг-страхування на 
платформі Ethereum.

Друге місце отримали хлопці 
"Social Media Monitoring", які 
аналізували дані із соціальних 
мереж з метою розробки 
стратегії торгів цінними 
паперами.

Перше місце дісталося команді 
"S'LÄUFT". Реалізована ідея  
— штучний інтелект, чат-бот 
для збору даних у страховому 
випадку і їх реєстрація 
безпосередньо у базі даних 
страхової компанії.

Незважаючи на те, що не 
всі отримали призи, рівень 
мотивації і готовності перевер-
нути гори зашкалював! За 
три дні учасники отримали 
незабутній досвід роботи 
в незвичайних умовах, 
познайомилися з цікавими 
людьми, дізналися більше про 
Stuttgart Financial і фондову 
біржу Штутгарта, побували на 
цікавих семінарах та пережили 
пітч.

Якщо вас цікавлять заходи в 
сфері фінансової діяльності, 
завітайте на сторінку Stuttgart 
Financial. Там ви безперечно 
знайдете цікаву інформацію 
для себе!
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   Und 
   ich flieg, 
  flieg, flieg 
 wie ein Flieger,
bin so stark, 
stark, stark     
   wie ein Ti-
ger, und so groß, 
groß, groß wie ‘ne 
Giraffe, so hoch. 
Wooo

Якщо згадувати про свята пива, багатьом іноземцям спадає на думку лише мюнхенський 

“Октоберфест”, але у Баден-Вюртемберзі, а саме у Штутгарті, є свої власні свята.  

І вже 15 квітня відчинить свої двері 79-те “Весняне свято”.

“Весняне свято” або німецькою Фрюлінгсфест (Frühlingsfest) в народі називають маленьким братом 

“Народного свята” (Volksfest), яке проходить у Штутгарті восени. Головна його відмінність — 

навесні будуються лише три пивні намети і масштаб свята, відповідно, менший. Але під час обох 

свят на Каннштаттер Вазен можна постріляти у тирі, пограти в лотерею та, звісно ж, покататись 

на американських гірках. На кожному кроці Вас очікують смажені сосиски та смачне пиво, а в 

наметах - танці на лавках під відомі німецькі шлягери. Усе це дійство триває три тижні. Відкриття 

відзначається святковою ходою, а в останній вечір організатори пускають феєрверки.

Якщо Ви ніколи не були на “Вазені” та вирішили ближче познайомитись  

зі святом пива, Вам буде цікаво дізнатись про наступне:

Ілона Ушеніна, 
блогер,  

ilona-bloggt.de, 
dieshoppingwelt.

com
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   Und 
   ich flieg, 
  flieg, flieg 
 wie ein Flieger,
bin so stark, 
stark, stark     
   wie ein Ti-
ger, und so groß, 
groß, groß wie ‘ne 
Giraffe, so hoch. 
Wooo

ОДЯГ. Під час проведення пивних 

свят можна побачити хлопців у 

шкіряних штанцях (Lederhosen), 

а дівчат — у дірндлях (Dirndl). 

Насправді, дірндль є суто баварським 

одягом, і деякі дуже шваби навіть 

критикують той факт, що вбрання 

сусідів набуло такого попиту у 

Штутгарті. Але проблема полягає, 

мабуть, в тому, що традиційне вбрання 

Бадену не є дуже привабливим для 

молоді, а що традиційно носять у 

Вюртемберзі місцева молодь навіть 

не знає. Тому традиційне та, безумно, 

дійсно привабливе баварське вбрання, 

стало таким поширеним.

ПРЯНИКИ. Під час свята з кожного боку 

на Вас дивляться розписані пряники у формі 

серця. Якщо Вам пощастить, то Ваш пряник 

буде виготовлений у рік проведення чергового 

“весняного свята”, але здебільшого їх купують як 

сувеніри та подарунки. Тож не варто їх розглядати 

як їжу, для цього існують засмажені горішки та 

інші солодощі.

Якщо дівчина одягає дірндль, дуже 

важливо правильно зав’язати фартух, 

бо місце банту розповідає про 

сімейний стан його носительки. Бант 

з лівого боку означає, що дівчина 

не має пари, то ж до неї можна 

залицятись. Бант з правого боку 

каже, що дівчина вже має пару, тому 

у цьому випадку слід бути обережним 

з компліментами. Фартух зав’язаний 

спереду означає, що дівчина ще 

незаймана, а ззаду — що вдова або 

ж офіціантка. У пивних наметах Ви 

скоріше побачите офіціантку, ніж 

удову, тож не поспішайте виказувати 

співчуття.

ПІСНІ. В кожному наметі виступає 

гурт, який співає шлягери. Є намети 

традиційні, є ті, які молодь полюбляє 

більше — залежить від репертуару 

гурту. Але незважаючи на різницю, 

є пісні, які із за
доволенням співають 

усі відвідувачі і на які навіть чекають. 

Тож я раджу Вам послухати деякі з 

них вдома, а може й вивчити текст, 

бо найвеселіше на лавці тоді, коли 

не тільки дивишся та слухаєш, але й 

коли співаєш сам. 

“Fliegersong”, “Cowboy und Indianer”  

та “Schatzi, schenk mir ein Foto” є  

мінімальною обов’язковою програмою  

для тих,        
  хто збирається до   

         
         

         
         

намету.

НАПОЇ. Багато хто не полюбляє пиво, але теж хоче насолоджуватись 

святом. То ж цікаво знати, що у наметі можна придбати не тільки пиво, 

але й вино. Тільки варто зазначити, що його подають у півлітрових 

келихах. Для тих, хто не полюбляє алкоголь, зазвичай є яблучний 

лимонад (Apfelschorle) або навіть вода — все як у звичайному барі.



Стиль життя #всебудегельблау

n
Вітрильний спорт 
– розкіш чи реальність?

Що перше спадає на думку при згадках 
вітрильного спорту? Білосніжні кралі-яхти, 
лазурні хвилі, та… купа грошей… Проте 
виявляється, що ці стереотипи не зовсім 
відповідають дійсності. Пропонуємо до 
 Вашої уваги розповідь початківця в цьому 
виді спорту, якому пощастило провести цілий 
тиждень на борту вітрильної яхти.

Ще за декілька тижнів до моєї першої 
подорожі на борту вітрильної яхти я вважав, що 
така пригода занадто дорога, і що треба бути 
якнайменше олігархом, щоб дозволити собі таку 
відпустку. Але на практиці все виявилося досить 
легко.

Разом нас було 8 людей, і коли ми 
розподілили вартість оренди човна на всіх, 
виявилось, що це навіть не дорожче звичайного 
готельного відпочинку в Туреччині чи Єгипті.

Перший ранок на борту. За планом: підйом 
о сьомій, сніданок о пів на восьму, вихід в море 
— о дев’ятій. Але оскільки на борту 8 людей, з 
яких 3 — це дівчата, вийшли лише по десятій 
годині. Попри все, настрій у всієї команди був 
пречудовим, а день — сонячним та вітряним: 
кращих умов для вітрильного спорту годі навіть 
уявляти. 

Виходячи з порту з увімкненим двигуном, усім 
початківцям показали заходи безпеки та основні 
функції човна. Також провели коротеньке 
тренування “людина за бортом”. Лише після 
цього ми вийшли у відкрите море, і саме тут 
розпочалося найцікавіше.

Антон Хейфец
спортсмен
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Наші вітрила зловили вітер, та, керуючись 
чіткими вказівками капітана, ми як єдине ціле 
змінюючи один одного розпочали кидати вітрила з 
боку в бік, змагаючись з сусіднім човном.

Раніше мені доводилося бути на моторних  
човнах, яхтах та кораблях, але на вітрильному човні  
я був вперше. Це абсолютно нове відчуття, яке 
одразу викликає залежність. 

Після обіду ми зайшли в приголомшливо чарівну 
бухту, кинули якір та поплили до пляжу. Людей тут 
майже не було, оскільки дістатися суходолом до цього 
місця надто складно, і лише деякі місцеві знають  
дорогу. Трохи перевівши подих та відпочивши, ми 
повернулися на нашу яхту та знову підняли вітрила. 

За три години подальшого плавання ми при- 
швартувалися в маленькому порту, де наш капітан  
заздалегідь забронював нам місце. На той момент  
мені здавалося, що це був один з днів, які запам’я-
товуються на все життя, але усі наступні дні вияви-
лися не менш сенсаційними. Протягом тижня в 
нас була купа подій та пригод, але оскільки повна 
розповідь значно перевищує відведену для мене 
кількість слів, доводиться обмежуватись цим 
маленьким уривком.

А тепер коротко про вартість та 
витрати:

Оренда яхти 2500 євро за тиждень 
та 250 євро на страхування — разом 
2750. Ділимо це на 8 людей та 
отримуємо 344 євро з кожного. 

До цього додаємо вартість літака 
(120 євро) та 150 євро в загальну 
касу на їжу, декілька походів разом 
до ресторації та сплату портового 
мита. 

З цього маємо приблизно 600 
євро за незабутній тиждень на яхті 
в одному з найбільш живописних 
куточків Середземного моря.

Бажаю усім незабутніх відпусток, 
а я тим часом буду готуватися до 
іспиту на звання капітана

Перекладено українською: Ксенією Фукс



Культура

«Крим. Як це було». Чуттєва  
документалістика сучасної історії України

Протягом грудня в Європі пройшли покази 
документальної стрічки Констянтина Кляцкіна 
“Крим. Як це було”. Не оминув цей фільм і 
Німеччину, а саме такі міста як Нюрнберг, Мюнхен, 
Бамберг, Тюбінген та, звісно, Штутгарт. 

Фільм знятий у рамках роботи об'єднання 
кінодокументалістів "Вавилон-13"є першою 
повнометражною документальною картиною про 
анексію Криму. Цей фільм — історія офіцерів, 
солдатів та матросів, які під час захоплення Криму 
не зрадили своїй присязі на вірність народу України. 
Це фільм про тих, хто не спокусився оманливими 
обіцянками керівництва “братського” флоту. Про 
тих, хто першими зіткнулися з тактикою “гібридної 
війни”, яку Росія випробувала в Криму і згодом 
реалізувала на Сході України. 

Редакція часопису поспілкувалася 
з ініціатором показів в Німеччині 
Вікторією Левинською.

Вікторія Левинськя, 
студентка університету 
Фрідріха-Александра м. 
Ерлангена/Нюрнберга за 
фахом театр та медіа.

#всебудегельблау



gel[:b]lau, #3 /52-53/

                      – Вікторія, як так  
                  склалося, що ви  
                  допомогли режисеру  
              Костянтину Кляцкіну в  
           організації «діаспорного  
         турне» з фільмом?

─ Я познайомилася з Костею 
на рівненському міжнародному 
кінофестивалі “Місто Мрії”. 
І конкретно знайомство 
відбулося після нагородження 
фільму «Крим. Як це було» у 
категорії «повнометражний 
фільм українського 
виробництва». До того ж, я 
як голова журі разом з усіма 
членами в документаційній та 
анімаційній секції повинна була 
переглядати усі фільми. Можу 
зразу відзначити, що саме у 
документалістиці було багато 
воєнної тематики з різних  
країн. Хоча я вважаю, сам  
журналізм, як і документалісти- 
ка, мусять бути багатосторон-
німи. Але, певно, це говорить 

про сучасну актуальність. А 
вона, як ми бачимо, не може 
бути аполітична. 

– У кінці листопада ви вже зайнялися 
організацією цього фільму, вірно?

– Це голосно сказано, що 
зайнялася. Я перехопила Костю, 
який вже був по дорозі зі своїми 
друзями до Мюнхену. Він мені 
написав, що планує їхати. Ну 
от я користуючись фейсбуком, 
швиденько написала активістам 
різних міст та країн. Хочеться 
відмітити, що у нас надзвичайні 
волонтери та відкриті до 
співпраці люди. Головне мати 
ідею та ціль. 

Звичайно, час перед різдвя- 
ними святами, був обраний не  
дуже вдало, бо ж «усі у стресі». 
Але тут так: або робимо, або 
ні. Ми ж усі погодилися, що 
організовуємо. 

Ідея була привернути увагу  
до проблеми Криму, її доку-
ментальної демонстрації  та 
до журналістики загалом. Це 
мотивує багатьох, коли бачиш, 
що молодь знімає такі речі, 
знаходить правду.

Ціль була: донести  
інформацію до іноземних 
глядачів. Адже, що не 
кажіть, формування теми 
«Україна» ще має не такий 
позитивний розголос, бракує 
більшої кількості проектів, 
конференцій, форумів, де 
б обговорювалися різні 
аспекти держави Україна. Все 
тримається на волонтерах, 
на власних ініціативах, на 
патріотичному альтруїзмі. 
І саме завдяки цьому 
Європа пізнає Україну у 
перспективному тоні.  

“Все тримається на волонтерах, 
на власних ініціативах, на 
патріотичному альтруїзмі. І 
завдяки саме таким Європа пізнає 
Україну у перспективному тоні.“ 

Режисер Констянтин 
Кляцкін на показі в 
Штутгарті



Культура

— Отже, у вас створився певний 
віртуальний проект?

— Так, цього ж і вимагає 
сучасність. Бути мобільним, 
швидким, але при цьому на 
довірі та відповідальності. Тому 
вся ця організація по іншим 
містам та країнам довела, на-
скільки наші українці чудові за  
кордоном. Бо ті, які прагнуть 
змін та розвитку, реагують 
позитивно та охоче. Таким 
чином, через Костю ми усі і  
перезнайомилися. У місті 
Бамберг, наприклад, є отець 
Богдан Пушкар, сучасний 
священик, який нічим не посту-
пається молоді і навіть відразу 
запропонував допомогти з 
плакатами, інші волонтери роз- 
друкували, ще хтось по місту 
розвісив. Тобто ми за кілька днів 
мали план дій, зали в містах, та  
поширили рекламу в мережі, 
створили івент групи, запросили  
друзів, глядачів.

— Фільм спочатку мав українську 
та російську мову оригіналу та 
англійські субтитри?

— Було за дуже короткий час  
організовано переклад німець- 
кою. Спочатку я у фейсбуці 
написала абсолютно добровіль-
не прохання, хто має бажання та 
намір допомогти з перекладом, 
що було б ідеально мати фільм 
з німецькими субтитрами.
Близько десяти людей з 
різних міст, українці, німці, 
росіяни пішли на це, за 
власним бажанням та довели 
діло відповідально до кінця. Я 
подала в газету міста Нюрнберг 
оголошення із запрошенням 

на фільм, і за за відсутності 
повного перекладу, не знали 
ще чи встигнемо, але за ніч 
до першого показу в Бамберзі 
переклад мали.  
Мене особисто така згуртова-
ність дуже надихає, є бажання 
ще організовувати та сприяти 
українським митцям. Тому 
користуючись нагодою, дякуємо 
усім за переклад, слово та діло. 

— А щоб ви побажали самому Кості 
Кляцкіну?

— По-перше, хочу подякувати 
усім, хто допоміг мені 
організувати все онлайн, усім 
містам, друзям, волонтерам; 
відзначити активністю міста 
Штутгарт, Бамберг, Мюхнен, а 
також Ліссабон, Мурсію. Маємо 
ще зв'язок з Дюссельдорфом 
та Берліном. Це були ніби 
шалені дні напередодні Нового 
року, але коли усвідомлюєш, 
що тепер маємо стільки друзів, 
стільки зробили, це дає надію 
на перемогу. Кості, звичайно, 
я бажаю і надалі працювати у 
документальному напрямку,  
хоча вважаю, тем є і інших 
багато. Не обмежувати  
себе та не звужувати  
об’єктив камери.  
Молодий хлопчина має 
потенціал. Бажаю 
перемог на фестивалях, 
грантів та пошуку
продюсерів на 
зйомки фільмів. 
Знаю також, що 
над фільмом 
працювала  
хороша 
команда. 

Це оператор Володимир 
Усик, продюсер Сергій 
Малярчук… Неймовірно цікаві 
мистецькі люди та патріоти 
своєї батьківщини. Взагалі усім 
героям фільму, офіцерам, 
прикордонникам низький 
уклін. Ми усі хочемо миру 
в країні та продуктивної 
співпраці з Європою.  
Подивіться, після того, як 
ми розгорнули цей фільм в 
інформаційному просторі, мені 
написало багато режисерів, 
акторів, фільми яких мають 
різну спадщину, з проханням 
показати і їх роботи. Я дуже 
сподіваюся, що ми усі на 
правильному шляху.
Дякую і вам за такий чудовий 
альманах. Ви робите гарну 
інтелігентну справу. Раді бачити 
в гостях, вітати на фестивалях та 
плекати українську згуртованість.

— Дякуємо і Вам, Вікторія з цікаву 
співбесіду! 

#всебудегельблау
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Марія Бутиріна – доктор наук з соціальних комунікацій, завідувач 
кафедри масової та міжнародної комунікації Дніпропетровського 
національного університету імені О.Гончара, член Спілки журналістів 
України. 

Поезія для неї – це намагання побачити світ таким, яким він був до  
згубних впливів цивілізації. Це стан душі, процес, тому вірші, які  
вона пише з дитинства, майже не збираються. Надані Gel[:b]lau  
вірші – це перша спроба публікації.

Ліричні спогади
Цього разу у рубриці “Творчість” ми знову повертаємося  
до лірики, і пропонуємо до Вашої уваги твори трьох сучасних  
українських поетес.

У пригорщі – вишневий цвіт

Зім’ятий, з мокрою травою

Гойдає вітер білий глід,

Летять пелюстки над водою…

 
Плескоче небо – без країв,

Аж захлинаєшся у піні

Черешневих струнких гаїв

І у всеношній солов’їній

 
Бринить в повітрі мі-бемоль –

Прозорий й теплий промінь сонця.

Весна  зваблива. Її роль –

Квітучий день жбурнуть в віконце…

Білохмарні черешні на схилах

Топлять душі в зеленім гаю,

Золотаві кульбабки злетілись

Й розплескали вогнистість свою

 
Обважнілі тумани ховають

Сни ранкові від хмурих очей,

Стиглі роси довірливо сяють

Після мороку тьмяних ночей

 
Заплелися стежини у спомин –  

І гайнули за обрій, у вись,

в піднебесся, залишивши гомін

про віджите, що було колись…

На перехресті – людяно і тьмяно
Дзвенить бруківка – суне в літо час
Навшпиньки встало місто – окаянний
Прогнати дощ, що скиглить раз у раз
 
Проспект розмито зеленню і зливою
Така собі весняна акварель –
Без теплих барв. Всі парасолі зшивані
тонкими нитками, що тягнуться з осель
гуркоче грім – басить віолончель…



Культура

Купальський приворот

Затаврована ворожіннями

В загустілу купальську ніч

Та, яка перероджена Жінкою,

У якої безліч облич,

Та, що скинула свою одіж,

Від якої вогнем пече,

Із-за спини підходить босоніж

І торкає тебе за плече,

І веде у купальські води,

І змиває із тіла сон,

Темна зірка за місяць заходить

І здається йому у полон.

За водою пускають кола

У вінок перев’язані квіти,

Озирайся в цю ніч довкола,

Хоч тобі вже і нікуди бігти.

Кохання все ж розпалося на атоми,

Була невдалою реакція хімічна,

І довго моя пам’ять ще каратиме

І наодинці моє серце, і публічно.

Трамвайні колії серед міської тиші

Тебе поволі віддаляють в сутінь,

Каштани в парку стали наче вищі,

До неба пнуться, та корінням скуті.

І небо у мої долоні впало,

І сивий місяць враз осиротів,

Я вікна відчиняти перестала…

Як вийшло це у тебе?

Як зумів?

Жанна Огірчук живе і працює в Києві. Вдячна долі за свою сім’ю, за людей, які 
трапляються на її шляху, за кожний отриманий досвід. Вірить у те, що нічого у житті не є 
даремним та випадковим. Відзначена грамотою I ступеня II Всеукраїнського літературного 
конкурсу ім. Леся Мартовича у номінації “Поезія. Добірки” (2016).

В 2016-му році вийшла дебютна збірка “Душі небачені світанки”. Вірші цієї збірки 
утверджують цінність людського життя та почуттів, впевненість у торжестві прекрасного на землі. 
Лірична героїня Жанни – щира і відверта. Книга привертає увагу неординарними образами, 
сміливими метафорами.

Дитинства коротка мить

Пречисте світло у душі,
Як у дитинстві, світлооке.
Гуляє бусол по межі
І небо ще таке високе,

І ні туману, ні хмарини,
І промінь сонця на щоці,
І я вже – татові на спину,
Й моя рука в його руці.

Іще по переду дорога,
Великий загадковий шлях,
І, як у пазусі у Бога,
Так добре в татових руках.

Іще навкруг казок немало, 
Іще на всьому добрий знак,
Іще…
Та батька вже не стало…
В житті, як виявилось, брак,

Брак часу, слів, усмішок в очі,
Всього, що мусила віддать.
Блукає бусол опівночі,
А я доросла, не впізнать…

#всебудегельблау
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Лірика між блокпостами

Ворожа кров солодше меду,
Змінився Ти. Змінились Ми.
АК та брат йдуть попереду
Вже літа три і три зими…

А ми чекаємо новини.
Все краще, ніж вopoжa тиш.
Немає лiпшoї світлини
Ніж тa, де ти живий стоїш.

Нам не потрібні обіцянки,
Прикраси чи коралів стрій.
Без артилерії світанки –
Найголовніша з усіх мрій.

Я тебе…

Я бреду по размокающей дороге,
Перемешивая прошлогодний снег
С чувством ностальгии и тревоги
О перепетиях прошлых лет.

Трепетно обняв тебя за плечи,
“Не грусти, родная”, – 
шепчешь мне,  
– “Мы твои страдания излечим,
Всё забудется как в старом 
страшном сне”.

Зазирну у рідні твої очі,
Часу на хвилинку скажем “Стій!”
“Я тебе так люблю, моя Доча!”
“Я тебе так само, Тату мій!”

СпасиБо, Капитан, за ваши Руки,

Забывшие про нежность и тепло,

Сжимавшие несчётный раз курок

Под беспощадных артиллерий звуки.

СпасиБо, что сквозь вражеские пули

Вы пронесли тепло в своих глазах.

Мы омываем вашу кровь в своих слезах.

Мы Верим в вас! Надеемся! И Любим!

СпасиБо вам за Небо над Азовом,

Где я девчонкой прыгала в песке;

За розово-сиреневый рассвет;

За всё, что называю родным кровом.

СпасиБо за бессонные заставы,

За Подвиг ваш во имя Батьківщини,

Во имя вечных “Слава Україні”.

СпасиБо, Капитан, “Героям Слава!”

Ксенія Фукс народилась та виросла в Донецьку, який для неї завжди є невід’ємною 
частиною України. Ії збірка поезії “Бег по касательной!” – це лірика без масок, “анатомія душі”, 
сповідь перед собою, читачем... Для тих, хто чує мелодію її віршів звучить драма про пережите, 
переосмислене і про очікуване. Серед моря емоцій: ноти журби, самотності і самозаглиблення, 
цілковитої віддачі ідейності, яка не має меж, любові, яка безжально б’є крилом та все ж очікує на 
політ удвох.

Галіна Залецька

Якщо Ви хочете 
придбати книжки 
Жанни Огірчук чи 
Ксенії Фукс,  
звертайтесь до редакції! 
Будемо раді!



Культура

Перед уроком музики у шостому класі 
російськомовної школи Донеччини на дошці була 
написана тема – «Український фольклор». Вона 
не обіцяла бути цікавою, бо вже кілька місяців ми 
нудно вивчали її на уроках української літератури.

Гадаю, згодом, натискаючи кнопку «Play» на 
старому магнітофоні, вчителька гадки не мала: 
за десять років після прослуховування пісні «Їхав 
козак на війноньку» один з тридцяти слухачів 
знатиме про українську музику не менше за неї, 
розмовлятиме українською, а головне – українська 
пісня вплине на його особистість. 

 «Чому пісня чужою мовою, далека 
від сьогодення, так зворушує мене? Хіба 
українська народна музика – не щось 
застаріле та примітивне, що змушують 
слухати у школі?», – запитав я себе тоді. 
Пошук відповідей та невпинні мандри світом 
української народної (традиційної) музики 
приведуть мене згодом до його музиканта та 
повожатого – Тараса Компаніченка. 

Завдяки йому я довідаюсь: пісня, яка 
колись так мене вразила, належала не до 
часів напівміфічної Козаччини, як завжди 
вважав, а легендарним «Січовим Стрільцям», 
що чверть минулого століття запекло бились 
за українську державність. 

ТАРАС КОМПАНІЧЕНКО

ТА “ХОРЕЯ КОЗАЦЬКА”:

Тарас Компаніченко

#всебудегельблау
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Тарас Компаніченко – бандурист, лірник, 
лідер гурту «Хорея Козацька», знавець 
давньої світської та церковної музики, шукач 
україно-руських музичних та поетичних 
артефактів, танцмейстер старовинного танцю, 
громадський діяч, поборник збільшення 
частки української музики у національних 
радіоефірах. 

Ви могли бачити його із бандурою на 
Майдані під час двох революцій, у зоні АТО,  
на європейських та українських музичних 
фестивалях, у кінострічці Олеся Саніна 
«Поводир», могли чути його голос у музиці 
українських фільмів, численних радіоефірах 
про нашу культуру, музику, поезію, філософію 
тощо. 

Боротьба з «шароварщиною», показ глибини 
та потужності коріння нашої культури є не 
лише улюбленою справою, але й сенсом життя 
пана Тараса, і свою любов він понад усе прагне 
розділити зі своїми співвітчизниками. Але не 
зважаючи на багаторічну невтомну працю сам 
пан Тарас продовжує характеризувати її як 
«неформат», тобто таку, що цікавить обмежену 
кількість людей, насамперед, серед його 
основної аудиторії – українців. Погодьтесь, 
хіба не дивно чути таке в останні роки, коли 
здавалось би, процес самоідентифікації 
українців набирає потужних обертів? 

Може, нам варто нарешті пробудитись та 
пригадати власну історію, у якій кобзарі мали 
велику шану та підтримку наших пращурів? 

Запросити до себе кобзаря вважалось 
почесним, а скривдити – страшним гріхом 
не лише через здатність торкатись людських 
сердець, але й усвідомлення його носієм 
культури та історичної пам’яті усього 
народу. І справді, хіба без знайомства із 
українською історією, давніми думами, 
гімнами, церковними кантами і танцями можна 
бути українцем? Хіба не культура та мова 
відрізняють народи між собою? 

Тож якщо Ваше серце досі вкрито кригою 
чужої культури і не знало гарячого дотику звука 
«батьківської бандури» – спробуйте послухати, 
відвідати, запросити до себе продовжувачів 
кобзарської традиції Тараса Компаніченка і 
«Хорею Козацьку». 

гарячий дотик кобзарської традиції

Спиридон Черкасенко, "Батьківська бандура".

Бандура батьківська в забутті
Висіла в хаті на стіні,
І, довгим сном неначе скуті,
Ослабли струни мовчазні.

З стіни, німую, я жахливо
Ізняв і струни підтягнув,
Торкнувся пальцями – на диво
Із неї звук мені загув.

І серце полум'ям гарячим
У тую ж мить він розтопив.
Уста шептали дивні речі,
А звук той з ними в лад гудів.

Від того часу я бандури
Не випускаю із руки
І все на ній силкуюсь, хмурий,
Зіграти гарно, як батьки.

Бандура батьківська в 
забутті
Висіла в хаті на стіні,
І, довгим сном неначе скуті,
Ослабли струни мо

З стіни, німую, я жахливо
Ізняв і струни підтягнув,
Торкнувся пальцями – на 
диво
Із неї звук мені загув.

Бандура батьк 

івська в забутті

Висіла в хаті на стіні,

І, довгим сном неначе 

скуті, Ослабли с 

труни мовчазні.

Із неї звук мені загув.



Культура #всебудегельблау

Приблизно із 2012 року я шукав можливість 

потрапити на концерти Тараса Компаніченка 

та «Хореї Козацької». Оскільки основне місце їх 

виступів Київ, мені вдалось це лише у 2015 році, на 

відкритті виставки Анни Сенік «Воїн крізь віки» у 

Національному музеї Шевченка. 

Неможливо забути те відчуття спокою і гармонії 

теплим травневим вечором, крокуючи Хрещатиком 

після чудового концерту. Не лише прегарна музика 

але й особлива атмосфера в залі під час виступу, 

коли і музиканти, і слухачі спілкувались, жартували, 

ділились враженнями та знаннями, дозволяла всім 

відчути себе «серед своїх»

Данило 

Попков

Лише пізнаючи власну культуру можна бути 
українцем. Лише завдяки українцям буде Україна!

Культура #всебудегельблау
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Огляд літератури

«ДНК» — це досить незвичайна книга, яка спромоглася 
вмістити у собі творчість семи яскравих представників 
сучасної української літератури: Сергія Жадана, Юрія 
Винничука, Андрія Кокотюхи, Ірени Карпи, Володимира 
Рафєєнка, Олекандра «Фоззі» Сидоренка та Макса 
Кідрука. Це книга про зв’язки поколінь, про пам’ять, яка 
передається нащадкам; це оригінальна за формою та 
приголомшлива за задумом родинна сага на тлі історії, 
що охоплює період у 150 років, пронизаний найбільш 
захоплюючими та найболючішими подіями та змінами у 
світі, а найбільш – в Україні. Отже:

Головний герой твору – молодий український 
студент Андрій Чумак, якому пощастило взяти  
участь у науковому експерименті з розшифруван-
ня власного генетичного коду. Це дає йому змогу 
особисто пережити найяскравіші моменти з життя 
предків. Сім історій у книжці – сім спогадів, які 
дивним чином зберігалися десь у структурі ДНК 
нащадка протягом 150 років, до далекого 2057-го.  
Нові спогади склалися в одну приголомшливу, 
жорстоку у своїй правдивості історію країни: 
правда народовців кінця ХІХ століття, правда 
французьких емігрантів, правда селян з ядерного 
полігону Харківщини, правда переселенців з 
охопленого війною Донбасу — усе це в ДНК 
Чумаків. Ця пошматована, розкидана примхами 
долі по світу родина Чумаків утратила головне – 
зв’язок поколінь. Чи не в цьому полягає трагедія 
всього українського народу? І хто вчиться на 
наших помилках?

Жанна 
Огірчук

ДНК

Повне видання спогадів останнього гетьмана України 
Павла Скоропадського, здійснене понад двадцять років тому 
у Філадельфії, було майже неможливо знайти у друкованому 
вигляді, незважаючи на неабиякий читацький інтерес. Збіг 
чи ні, та до сторіччя проголошення Української Держави 
“Наш Формат” перевидає спогади, які, щойно вийшовши 
з друку, посідають перше місце серед книжок найбільш 
вразивших Президента Петра Порошенка минулого року. 

В історії України важко віднайти постать, яка б  
досі викликала стільки сперечань серед українців,  
як Павло Скоропадський у часи свого правління.  
«Поборник української державності чи російський  
монархіст, єдиний шанс на порядок і цивілізований  
розвиток України чи її зрадник?», — суперечка, 
розпочата українськими консерваторами та лівими  
разом із гетьмануванням Скоропадського, продов-
жилась у еміграції вже після спільної поразки 
більшовикам і не вщухає до сьогодні, навіть у 
післямові цієї книги.  

Втім, гетьман, залишаючись на сторінках своїх 
спогадів tête à tête з читачем, пояснює йому власне 
бачення завдань і викликів у державотворенні, 
дозволяє подивитись на події української   революції  
з боку консервативних кіл та, врешті, самому 
оцінити успіхи та помилки гетьманської політики. 

Безперечно, «Спогади» — це must read для 
кожного, хто прагне займатись політичною, 
державною чи громадською діяльністю, оскільки 
деякі поради та застереження останнього гетьмана 
України досі не втратили актуальності.

Павло Скоропадський

Данило 
Попков

СПОГАДИ. Кінець 1917 – грудень 1918

Жадан, Винничук, Карпа та інші
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