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Привіт, дорогий читачу.
Сподіваюся, ти не поспішаєш 

і можеш приділити мені трохи 
свого дорогоцінного часу.

Цей місяць виявився на диво 
багатий на різного роду нововве-
дення й надзвичайно цікаві події. 
Почати, мабуть, варто з мовного 
закону. Чув про нього? А про те, 
що відтепер жінки, як і чоловіки, 
можуть на рівних умовах служити 
в армії?..

Сподіваюся, ти не поспішаєш, 
як поспішають дивувати нас 
технології, що з кожним роком 
(краще навіть сказати з кожним 
днем) стають все складніше для 
того, щоб наше життя ставало 
легшим. Все ж машинам поки 
що багато чого не вистачає для 
захоплення світу, але може ти, 
дорогий читачу, колись мріяв по-
датися в IT-індустрію та займа-
тися створенням і поліпшенням 
роботів? Або ти хотів би допо-
могти людству якимись іншими 
відкриттями й нововведеннями в 
сфері техніки? Такі люди потрібні 
прямо зараз — адже майбутнє вже 
тут.

Сподіваюся, ти не поспішаєш, 
і у тебе є час подумати про 
прекрасне. Про приро-
ду, наприклад. В уяві 
відразу з’являються 
картини Яна Брей-
геля: Райський 
сад, безліч 
рослин і 
т в а р и н , 
п р е -

красна погода... Дуже хотілося б, 
щоб таку красу можна було спо-
глядати навколо, чи не так? Шкода 
тільки, що багато країн втратили 
цю коштовність — здоров’я приро-
ди — та Україна не виняток. Наша 
земля страждає як в прямому, так 
і в переносному сенсі, й про це я 
тобі теж розповім. 

Розповім тобі, дорогий чита-
чу, також про децентралізацію, 
про День Захисника України, про 
штучні печери, моду, мистецтво...

Ти, головне, не поспішай. Хоча 
б на хвилину розслабся та до-
зволь собі відпочити від на-
вчання, що часом здається 
нескінченним. Подумай 
про те, що буде попе-
реду — тільки не про 
кількість роботи, 
що чекає на 
тебе по при-
ходу додо-
му. Ні, 
краще 
п р о 

Обирай найкраще інформаційне наповнення

щось дійсно важливе: про 
близьких людей, про со-
лодкий довгоочікуваний 
відпочинок, а ще про 
улюблені заняття...

Дійсно... 
важливе.
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Народні депутати поставили крапку 
в питанні стосовно українізації населен-
ня. Відтепер українську чутно й видно 
усюди, а за недотримання правил — 
штрафи на тисячі гривень. За що про-
голосував 261 парламент?

Верховна Рада України ухвалила законо-
проект «Про забезпечення функціонування 
української мови як державної» 4 жовтня 
2018 року. Згідно з ним, українська мова 
стане обов’язковою для таких сфер, як 
освіта, культура, охорона здоров’я, побут, 
судочинство та медіа. Також передбачається 
обов’язкове використання української 
мови у сфері електронних інформаційних 
систем, рекламі та при створенні вивісок і 
табличок. 

Документи ведуть українською, на-
вчання також відбувається рідною мовою, 
новини виголошують державною мовою 
(хоча є декілька регіональних каналів, які 
випускають новини лише російською), ого-
лошення, реклама теж звучить у більшості 
випадків українською.

Що зміниться? 
Відтепер афіші, виставки, музейні 

експозиції й тому подібне проводимуть 
державною мовою. Театральні вистави 
супроводжуватимуть українськими субти-
трами. 

Зміни торкнуться й побутової сфери. 
Після прийняття «мовного закону» 
підприємства й організації всіх форм 
власності, що працюють з клієнтами, 
повинні виконувати обслуговування дер-
жавною мовою.

Власні назви тепер інтерпретуються 
тільки українською. Наприклад, написа-
ти російською «Киев» — неправильно, 
віднині тільки «Кыив».

Як перевірятимуть?
За дотриманням закону буде стежити 

спеціально створена Національна комісія 
зі стандартів державної мови. Обіцяють 

створити Центр державної мови, який 
видаватиме громадянам сертифікати зі 
знання мови для тих, кому він потребен 
для працевлаштування. Ще однією «но-
винкою» стане така установа, як Уповно-
важений із захисту української мови, його 
призначатиме Кабмін.

Які штрафи? 
Вводять суворі санкції за недотриман-

ня законів. Відтепер публічна зневага до 
української мови вважається принижен-
ням державних символів. Карається від 
штрафу (850 гривень або більше) до ареш-
ту на шість місяців (чи позбавлення волі до 
трьох років). Порушення закону в вищепе-
рерахованих сферах карається штрафом 
від 3400 гривень.

Що про це думають українці?
Перш за все запитаємо думку тих, хто 

може отримати немаленький штраф у разі 
невиконання нових законів. Кушніренко 
Ольга — адміністратор супермарке-
ту «Таврія-В», де за новими правила-
ми повинні обслуговувати українською 
мовою, говорить наступне: «А що ми мо-
жемо думати, якщо є закон, його потрібно 
виконувати й наше бажання тут вже не 
враховується? Перший час буде трішки 
складно та незвично, враховуючи те, що в 
Одесі майже всі спілкуються російською, 
але нічого, пристосуються. Перепитувати 
будуть, не з першого разу, можливо, бу-
дуть розуміти, але в Україні живемо все 
ж таки. Нам такого розпорядження сто-
совно мови поки ще не давали, чекаємо». 
Також в Ольги виникло чимало питань 
стосовно нової комісії, яка має стежити за 
виконанням правил. У нашої редакції теж 
було бажання поспілкуватися з ними, але, 
оскільки закон вийшов нещодавно, ніякої 
комісії ще не створили.

Оскільки для працівників всіх сфер, на 
які направлений новий закон, це лише чер-
говий обов’язок, якого вони не можуть не 
дотримуватися, поговоримо з українцями 

про спілкування в повсякденному житті. 
Ми запитали приблизно 40 людей 
різного віку.

Стосовно української мови, українці 
згодні: це державна мова, тому зовсім 
не дивує той факт, що вона активно 
впроваджується в усіх сферах життя. Ось, 
що про це говорить одеситка Марія Дзю-
бенко: «Звичайно, це добре. Такі ново-
введення допоможуть людям ще краще 
розуміти українську мову. Враховуючи, 
що в деяких регіонах переважає російська 
розмова, є люди, яким важко речення по-
будувати українською. Тому бачити і чути 
державну мову всюди дає можливість 
поліпшити її знання». Але все ж деякі мо-
менти з прийняттям цього закону виклика-
ють обурення. Коментар одесита Валерія 
Хомчука: «Не ті закони вони приймають! 
Виведення української нації — це не зовсім 
те, що вони роблять. Не можна просто 
так змусити людину шокати, тільки з-під 
палки. Це вже мовна диктатура якась». Мо-
лодь та більш доросле покоління взагалі не 
переймаються якимись більш важливими 
моментами, лише скаржаться на нововве-
дення в сфері медіа. Говорять, що серіали 
по телебаченню, які «попереводили й 
зіпсували все» важко дивитися. 

 Цей закон також породжує пробле-
ми у кіномистецтві. Нещодавно на своїй 
сторінці у соціальній мережі акторка 
Євгенія Лоза, яка працює на території як 
України, так і Росії, написала наступне: 
«Сьогодні вперше побачила тизер нашо-
го нового проекту і жахнулась. Здивувало 
те, що зробили дубляж всіх персонажів 
українською мовою. Чути це дико! Це 
вбиває 80% нашої акторської роботи».

Отже, бачимо, що новий закон, наче 
сприйнятий українцями як доречний, все 
ж має недоліки, які виправить лише час та 
новий досвід. 

Анастасія Рябкова
Фото: інформ. агентство Regnum 

Мовний закон — які нововведення?
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Гендерна політика 
в українській армії

«Президент України підписав закон 
про створення рівних умов та прав для 
служби жінок і чоловіків у Збройних силах 
України», — повідомляє прес-служба 
Петра Порошенка.

Згідно з цим законом, жінки та чоловіки 
будуть виконувати свій військовий обов’язок 
на рівних.

Після того як закон набере чинності, жінки 
зможуть добровільно служити за контрак-
том або проходити строкову службу. Також 
вони зможуть бути військовослужбовцями 
запасу та проходити службу в резерві.

Але, як повідомляє «ВВС News Україна», 
безліч обмежень для військовослужбовців 
жінок ще залишаться. Наприклад, вступ на 
певні спеціальності у військових вишах, 
зарахування до військового запасу тільки 
другої категорії та проходження служби на 
15 років менше, ніж у чоловіків; під забо-
роною залишаться посади, пов’язані із за-
стосуванням вибухівки й тому подібного. 
Загальнонаціональний канал «ICTV» в свою 
чергу, навпаки, повідомляє, що тепер права 
жінок і чоловіків у армії можна повністю 
вважати рівними. Винятком можуть бути 
лише випадки, передбачені законом з охоро-
ни материнства і дитинства.

Що про це думають самі жінки?
За результатами опитування, 8 з 10 випад-

кових дівчат у віці від 18 до 26 років не хотіли 
б служити в армії, навіть за контрактом.

“Заборона на певні посади в армії є в ба-
гатьох країнах не дарма, з дитинства нам 
відомо, що жінки — слабка стать. Слу-
жити Батьківщині — це, звичайно, добре 
діло, але все ж я б краще присвятила свою 
увагу навчанню і подальшій роботі», — 
вважає студентка Одеського Політехнічного 
Університету, 21-річна Марина Бойко.

Іншої думки є 20-річна студентка Одеської 
національної академії зв’язку імені О. С. 
Попова Вікторія Кремінь: «Як на мене, ще 
давно треба було зробити рівними права 
жінок та чоловіків в армії, дати право розви-
ватися жінкам у військовій сфері, я б хотіла 
спробувати служити в армії, це цікавий 
досвід, така своєрідна школа виживання, яка 
може тебе зміцнити фізично та морально».

Отже, хоч закон і має ліквідувати 
дискримінацію військових жіночої статі, але 
ще залишається багато обмежень, які не до-
зволяють жінкам повноцінно розвиватися у 
цій сфері. Але чимало жінок все ж таки став-
ляться байдуже до цього закону та не збира-
ються служити в армії.

Орина Кучеренко 

IT-індустрія розвивається шаленими 
темпами. Кожного дня з’являються нові 
проекти, які змінюють наше життя. Про 
перелік професій, які дуже скоро будуть 
потрібними, розповів Денис Степанов на 
лекції «7 професій майбутнього».

Дизайнер віртуальних світів. Перша 
професія, про яку розповів Денис Степа-
нов. Ми частенько занурюємося в ігри 
віртуальної реальності, де змагаємося з 
драконами чи летимо з гори на великій 
швидкості. Це цікаво, незвичайно й сучас-
но, тому з’являється потреба у фахівцях, 
які створюватимуть віртуальні світи. 
Вам необхідно буде знати анатомію, щоб 
моделювати живі об’єкти, а ще фізику, 
щоб розуміти їх реальність: легкість чи, 
навпаки, важкість. Що стосується IT-
технологій необхідно знати 3D редакто-
ри — чим більше вивчених програм, тим 
краще. 

Цифровий лінгвіст. Людина, яка 
розуміється на мовах програмування. 
За рік виникає близько 14 мов; є мови, 
створені для певних завдань, і, щоб 
користувачі не думали, як це робити, куди 
йти й що вивчати, за них це будуть роби-
ти цифрові лінгвісти. Перше, що вам зна-
добиться, це комунікативні навички: без 
них нікуди, адже потрібно вміти продати 
клієнту товар. Не боятися спілкування 
з людьми, але основне — знати (як 
мінімум!) 28 мов програмування. 

Data scientist. Зазвичай Google показує 
лише 5% інформації від нашого запи-
ту. Усю іншу інформацію необхідно 
впорядкувати й розподілити. Саме для 
цього існуватимуть люди, які займати-
муться тим, щоб інформація надавалась 
чітко, правильно. Вони оброблятимуть 
і підлаштовуватимуть інформацію під 
певні алгоритми, у підсумку користувачі 
отримуватимуть цілісну інформацію.  
Представникам цієї професії необхідно 
вміти логічно мислити, знати математичні 
закони та правильно вибудовувати 
нейронні мережі. 

Куратор персональних даних. 
Реєструючись будь-де у всесвітній 
мережі, ми вказуємо власні дані й ніхто 
не знає, де вони зберігаються. Напри-
клад, за новими правилами користу-
вання Facebook, соціальна мережа не 

запитує дозволу, щоб слідкувати за 
нашим місцезнаходженням. Тому вдома 
ви чи в кафе, або на роботі, інформацію 
про вас збирають щосекунди. Куратори 
персональних даних за низьку платню 
будуть слідкувати за файлами з вашою 
інформацією, й таких файлів у них буде 
декілька сотень. Головним є обізнаність 
у кібербезпеці, знання побудови стати-
стики й базові вміння користування хоча 
б такими программами, як Photoshop 
Illustrator та InDesign. 

Дизайнер людського тіла. Усі ми 
знаємо, хто такі пластичні хірурги. Вони 
видозмінюють частини тіла, а дизайнери 
людського тіла ці деталі створюватимуть. 
Хоч ця професія лише зароджується, 
зараз вже синтезована людська кістка за 
допомогою 3D-принтера. Також є штучна 
шкіра, серце, печінка, нирки та шлунок. 
За допомогою такої професії можна ство-
рити  ідеальних людей. Щодо необхідних 
знань: програмування, нейронні мережі, 
а також необхідно знати анатомію та 
фізіологію окремих органів.

 Інженер-імплантолог. Люди, які 
будуть створювати імпланти, щоб удо-
сконалювати нас. Деякі речі машини 
вже роблять краще за людей. Вони ро-
блять все дещо повільніше, але точніше. 
Найвідоміший і найперший імплант, який 
став доступним — це кардіостимулятор. 
Сьогодні за ним можливо слідкувати з 
допомогою смартфону. Тобто у разі не-
безпеки можна попередити обране коло 
людей повідомленням, і це може врятува-
ти життя людині. Це і є робота сучасних 
інженерів-імплантологів. Щоб опану-
вати цю професію, необхідно знатися в 
анатомії й медицині. Також, як і у випадку 
з дизайнером людського тіла, не обійтися 
без знань про роботу окремих органів.

Проектувальник домробототехніки. 
Домашні роботи можуть приносити 
їжу, вмикати світло, прибирати й багато 
іншого, тому домашня робототехніка — 
одна з найперспективніших галузей хо-
рошого заробітку. Щоб досягти успіху у 
цій сфері, необхідно знати фізику та про-
грамування у всіх його проявах. 

Марія Лабановська
Фото: компанія 

Інформаційні Технології

Майбутнє за IT-
технологіями
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Українська децентралізація — 
прихована цінність для реформ

Перший секретар Представництва 
ЄС в Україні Бенедикт Херман завітав до 
Одеського національного університету 
аби обговорити теми євроінтеграції та 
хід реформ.

Лекція пройшла у новому навчальному 
корпусі на Французькому бульварі 24/26 у 
308 аудиторії. На ній професор та доктор 
Геттінгенського університету Бенедикт 
Херман, який, зокрема, має десятирічний 
стаж з поведінкової економіки, поговорив 
зі студентами, викладачами та іншими го-
стями про економічні реалії сьогоденної 

України. Основну частину бесіди спікер 
приділив обговоренню децентралізації 
України. Розповів про те, як слід сприй-
мати це явище, які перспективи чекають 
на Україну на шляху децентралізації та 
детальніше зосередився на «людському 
факторі» в економіці. Серед можливих 
результатів Бенедикт Херман виділив: 

• стале економічне зростання;
• зниження рівня корупції;
• зростання довіри до державних органів 

влади;
• зростання дотримання податкових 

зобов’язань;
• деолігархізація завдяки можливості 

розвитку малого та середнього бізнесу; 
• створення інноваційної економіки. 
Але на шляху до цих досягнень, на 

думку професора, поки що стоїть чимало 
перешкод, як наприклад: недовіра людей 
один до одного. Херман продемонстру-
вав результати експерименту «Спільне 
благо», у ході якого дослідники намагали-
ся визначити, чи зможуть люди, не маючи 
можливості домовитись, діяти на загальне 

благо, ставлячи під загрозу власну виго-
ду. Висновки з цього дослідження пока-
зують, що фінансова децентралізація в 
Україні матиме позитивні наслідки завдя-
ки збільшенню стимулів місцевих лідерів 
сприяти розвитку бізнесу. 

Слід зазначити, що бесіда пройшла 
на позитивній хвилі, спікер не переоб-
тяжував лекцію термінологією, тож усе 
було зрозуміло навіть для людей не дуже 
обізнаних з економічних питань. 

Марний Олександр
Фото: автора

Одеська обсерваторія: під куполом слави минулого 
У тіні саду Одеської астрономічної 

обсерваторії розпочинається знайом-
ство з місцем, у стінах якого колись 
працювали вчені, які зробили чималий 
внесок у розвиток не тільки астрономії, 
але й інших наук (як, наприклад, Тим-
ченко Йосип Андрійович, який створив 
пишучий ртутний барометр й інші 
метеорологічні прилади). Це знайомство 
з місцем, де відбувалися відкриття і ще 
безліч відкриттів могли б відбутися.

Але чому «могли б»?..
Піднявшись білокам’яними гвинтовими 

сходами, студенти Одеського національного 
університету імені І. І. Мечникова опини-
лися в обсерваторії, в центрі якої на потуж-
ному окремому фундаменті в напівтемряві 
вимальовувався контур громіздкого теле-
скопа; не засяяв він навіть під променями 
сонця, які освітили приміщення. Потужна 
конструкція викликала захват, і студенти 
з цікавістю спостерігали, як екскурсовод 
Мурніков Борис Олександрович спритно 
обертав громадину, опускав і піднімав її, 
смикаючи за чотири важелі зі старомодни-
ми пробковидними дерев’яними голівками. 
Закінчивши свої маніпуляції, Борис Олек-
сандрович зізнався, що пристрій телескопа 

не новий; в тій же нині недоступній Україні 
Кримській обсерваторії обладнання хоча б 
автоматизоване; там все на комп’ютер ви-
водиться, і так, звичайно, зручніше...

Незважаючи на технічну стагнацію, 
Одеський телескоп, безсумнівно, все ще 
приносить користь. Навіть з точки зору 
естетики — це прекрасний експонат, опо-

витий атмосферою минулого століття, що 
несе в собі пам’ять рук великих вчених. Та 
й з практичної точки зору він ще придат-
ний, як то кажуть, тому використовується 
здебільшого для розваги гостей обсерваторії 
ночами, коли щадне світло місяця дозволяє 
милуватися синявою недоступною людині 
космічної нескінченності.

Однак чим стала б Одеська обсерваторія, 
якби їй вистачало фінансів на оновлення 
обладнання? Якби їй вистачало фінансів 
для того, щоб стати гідною багаторазової, 
а не поверхневої уваги іноземних вчених? 
Якби їй вистачало фінансів для того, щоб 
стати хоча б такою ж, як втрачена Кримсь-
ка обсерваторія?..

А чим стала б Україна, якби її науку 
підживлювали необхідними засобами?

Можливо, зовсім скоро знайдеться 
відповідь і на це питання. Однак поки оде-
ситам і їх гостям залишається задовольня-
тися лише красою раритетних приладів і 
атмосферою місця, у стінах якого колись 
працювали вчені, які зробили чималий 
внесок у розвиток не тільки астрономії, але 
й інших наук...

Анастасія Голубєва
Фото: Олена Гаденюк
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За даними ООН українські землі мо-
жуть стати не придатні для користу-
вання через опустелювання.

«Опустелювання означає деградацію 
земель у посушливих, напівпосушливих 
і сухих районах у результаті дії різних 
факторів, включаючи зміну клімату і 
діяльність людини» — таке визначення 
терміну дає конвенція ООН. Тобто втра-
та біологічної продуктивності землі може 
призвести до умов, схожих до пустельних. 
Дата була обрана на честь річниці прийнят-
тя Конвенції боротьби з опустелюванням.

Для вирішення проблеми необхідно виз-
начити причини її виникнення, а в цьому 
випадку це:

• підвищення температури повітря;
• вирубка лісів;
• велика кількість солей;
• сильний вітер;
• надмірне осушення водойм; 
• викид хімічних речовин у водойми;
• зниження кількості опадів;
• штучно створені дренажі.

За даними Генасамблеї ООН, третина 
планети під загрозою деградації земель, 
тобто мільярд людей можуть опини-
тись у пустелі. Україна ще 50 років тому 
зіштовхнулася з першими проблемами по-
сухи. Зараз на її території є Олешківські 
піски — друга за розмірами піщана арена 
в Європі (площа більше ніж 150 тисяч 
гектарів). Розташована в Херсонській 
області, Олешківський район. Схоже 
явище: невелика за розміром Кицівська 
пустеля — піщана місцевість Харківської 
області. 

У Міністерстві охорони навколишнього 
природного середовища зазначили, що в 
Україні опустелювання загрожує декільком 
областям, таким як Одеська, Миколаївська, 
Київська, Харківська, Херсонська. Коор-
динатор програм розвитку ООН Михайло 
Малков зазначив, що площа деградованих 
земель за останні десятиліття зросла до 
100 000 гектарів на рік. 

На жаль, боротьбу з опустелюванням по-
чали тільки в травні цього року. Структура 
ООН мала запустити проект, який дозво-

лить покращити якість ґрунту та знизити 
деградацію земель до нуля протягом трьох 
років. Проект буде співпрацювати з агрови-
робниками та компанією AgroGeneration, 
що займається питаннями з відновлення 
ландшафтів.

Існують наступні способи знищення 
опустелювання:

• збільшення лісів;
• ефективне землекористування;
• дбайливі методи обробки ґрунту;
• встановлення водоохоронної зони;
• запобігання заходів збереження та 

відновлення родючості.
Всесвітній день боротьби з опустелю-

ванням та засухою відмічають 17 червня, 
але боротьба з деградацією земель та на-
магання зменшити наслідки посухи країни 
— справа не одного дня. Кожен з нас може 
відстояти боротьбу із цією глобальною 
проблемою, допомогти відновити ліси, 
врятувати майбутнє ґрунтів України.

Марина Кузьміних 
Фото: Інфоіндустрія
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Збереження ґрунтів України

14 жовтня — особливий день для 
України, він сягає своєю історією давніх 
часів. 

Починаючи ще з XI століття, 14-ого 
жовтня православні святкують Покрову 
Пресвятої Богородиці, коли Божа Матір 
спустилася з неба й врятувала жителів 
Константинополя від мусульман, накрив-
ши їх своїм простирадлом.   

У далекому XIV столітті, коли майже 
у всіх країнах Європи правили монар-
хи, 14 жовтня запорізькі козаки обира-
ли собі старшину. Вибір базувався на 
праві голосу кожного, всі в рівній мірі 
несли відповідальність за свої вчинки й 
усвідомлювали важливість прийнятого 
рішення. Для козаків Покрова була вели-
ким святом, бо їхня церква була присвяче-
на Діві Марії. 

14 жовтня 1942 року — дата створен-
ня Української Повстанської Армії — 
підпільного збройного угрупування на 

заході України для оборони населення від 
німецької та радянської окупації. З 2015 
року ветерани УПА визнані борцями 
за незалежність України під час Другої 
світової війни.

Починаючи з 1999 року згідно з указом 
Президента, 14 жовтня Україна святкує 
День українського козацтва та День ство-
рення УПА.

Недарма 14 жовтня став таким 
символічним для українців днем. Сьогодні  
це День захисника України — державне 
свято. У зв’язку з російською агресією, 
анексією Криму та згідно з законом про 
декомунізацію, починаючи з 2014 року 
українці святкують День захисника 
України як альтернативу Дню захисника 
Вітчизни 23 лютого, який в СРСР був Днем 
Радянської армії та військово-морського 
флоту. Про це Президент Порошенко під час 
промови до Дня Незалежності каже так: «В 
багатому на подвиги літописі українського 
воїнства безліч битв і дат, гідних стати 

Днем захисника Вітчизни. Я наголошую, 
Україна більше ніколи не відзначатиме це 
свято за військово-історичним календарем 
сусідньої країни. Ми будемо шанувати 
захисників своєї Батьківщини, а не чужої».

Останні думки щодо потрібності святку-
вання Дня Захисника України, опубліковані 
на сайті каналу 24 говорять, що з близько 
10 тисяч опитаних, 71% визначають свято 
важливим для країни, 16% святкують 
23 лютого, 9% вважають, що свято їх не 
стосується і 4% мають інші варіанти.

За даними соціологічної групи «Рей-
тинг» з близько 2 тисяч опитаних, що-
найменше 63% українців підтримують 
День захисника України 14 жовтня, а 25% 
громадян його не визнають. Порівнюючи 
з минулим роком, кількість людей, які 
відзначають свято, зросла на 4%. І це гар-
ний показник, вважають дослідники, адже 
це так важливо — пам’ятати й шанувати 
історію рідної країни. 

Лілія Продан

День захисника України — свято з історією
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«Что? Где? Когда?» — для начала нужно «стартануть!»
После долгого перерыва интеллекту-

альный клуб «Что? Где? Когда?» пла-
нирует возобновить свою деятельность 
в стенах ОНУ имени И. И. Мечникова.  
О планах клуба и перспективах для его 
участников нам поведала Виктория 
Письмиченко, руководитель центра 
культуры и искусств.

— Сколько длился перерыв в дея-
тельности клуба, и в чем была его при-
чина?

— О причинах мне сказать тяжело. 
Когда я заняла эту должность 5 лет назад, 
клуб посещали выпускники университета, 
но молодёжь, особенно первокурсники, на 
тренировках не радовала своим присут-
ствием. После этого то ли руководители 
клуба приняли решение, то ли жизнь так 
сложилась — в течение 5 лет не было ни 
тренировок, ни клуба. Хотя я помню, что 
некоторые ребята: и студенты, и препода-
ватели принимали участие в чемпионатах 
города в составе сборных команд, которые 
не были ни университетскими, ни факуль-
тетскими. Массового же движения здесь 
конкретно университетских команд не су-
ществовало в течение как минимум, 5 лет.

— Каких высот достигал клуб?
— Здесь были брейн-ринги, на более 

масштабном уровне университетские ко-
манды не были представлены, но Вячеслав 
Санников — имя легендарное для универ-
ситета в данном движении. Он является не 
только выпускником нашего университета, 
но и одиним из опытных участников. Бу-
дучи еще студентом, Вячеслав участвовал 
в разных сборных командах, позже входил 
даже в состав международной команды.

— Неужели за всё время не нашлось 
«главаря», который собрал бы всех в 
одно целое?

— В любом движении, самое главное, 
должен быть один инициативный человек, 

который его возглавит. Я прекрасно пони-
маю, что студенты не стали менее талант-
ливыми, инициативными и умными. Необ-
ходимость в восстановлении клуба была, 
просто долго дозревало это решение.

— Кто стал этим «инициативным че-
ловеком», который возглавит клуб?

— Мне помог преподаватель с биологи-
ческого факультета, который сам является 
постоянным «чтогдекогдастом», участвует 
в чемпионатах города и страны. Он пред-
ложил парня, студента 5 курса МФИТа 
(факультета математики, физики и ин-
формационных технологий) Артака Гри-
горяна, у которого тоже есть опыт в этой 
игре. Именно Артак помог и возглавил это 
движение. В «Что? Где? Когда?», как и в 
любой игре, есть свои законы и секреты, 
на тренировках Артак научит ребят этим 
нюансам, чтобы к чемпионату университе-
та команды набрались опыта и были гото-
вы к интеллектуальному бою.

— Какими качествами и умениями 
должны обладать желающие вступить 
в клуб? Нужно быть заранее подготов-
ленным, или может прийти каждый и 
уже в процессе научиться нестандартно 
мыслить?

— Подготовленным? Нет. Даже я когда-
то участвовала в «Что? Где? Когда?», хотя 
никогда не относила себя к знатокам. 
Мой хороший друг Александр Андросов, 
официальный представитель «Что? Где? 
Когда?» в Украине, которы й про-
водит самые значимые чемпионаты. Он 
сказал мне, что начитанность и эрудиро-
ванность — это, безусловно, важно, но во-
просы в этой игре, в основном, на логику. 
Можно ответить на любой вопрос, даже 
чего-то не зная. Нужно просто этим инте-
ресоваться, иметь логический склад ума 
и самое главное, как в спорте, и любом 
творчестве — это тренировки, на которых 
ты узнаешь какие-то формулы и секреты 
успеха. Поэтому особой подготовки не 
нужно. Все студенты университета — это 
все-таки уже образованные ребята — уже 
имеют достаточную подготовку. В своей 
отрасли они, конечно, в большей степени 
специалисты, нежели в какой-то другой, 
но я уверена, что все  большинство хорошо 
учились в школе и какие-то базовые зна-
ния у всех есть. 

— Как вы думаете, будет ли клуб поль-
зоваться популярностью? Актуальна ли 
сейчас эта игра среди студентов?

— Уверена, что да. Я уже давно живу с 
мыслью о восстановлении клуба, потому 
что он действительно пользуется спросом. 
Многие первокурсники при зачислении 

говорили, что им было бы интересно по-
участвовать именно в «Что? Где? Когда?». 
Всё чаще я сталкиваюсь с толковыми, об-
разованными и начитанными студентами, 
которым это так же будет интересно.

После первой тренировки, если сту-
дентам понравится, начнет работать «са-
рафанное радио», и ребят в клубе станет 
в разы больше. Я уверена в успехе клуба! 
Студентов нужно просто взбудоражить.

— И как же их взбудоражить? Какие 
планы на этот сезон?

— Для начала нужно «стартануть»! 
Планируется в течение месяца, а то и по-
лутора, проводить еженедельные трени-
ровки команд. Команды будут делиться по 
факультетам, пока не смешанные. Дальше 
мы сделаем деятельность клуба студенче-
ским мероприятием и постараемся про-
вести осенью чемпионат. Представляете, 
как декану какого-то факультета будет при-
ятно, когда студенты принесут кубок, мол, 
вот, мы победили, самые умные студенты 
университета! 

— Если наши команды выйдут на 
такой высокий уровень, клуб будет под-
держиваться университетом в матери-
альном плане?

— К сожалению, пока не могу ответить 
на этот вопрос. Я уверена, что  у студен-
тов желание участвовать где-то за стенами 
университета будет, но будет ли матери-
альная помощь — это, пока что, трудно 
сказать. Потом, когда сформируется ко-
манда, нужно будет говорить с ректором и 
проректором о финансировании.

Я понимаю, на сегодняшний день, когда 
что-то задумываешь, на первом месте 
стоит финансовый вопрос. Сейчас это не 
затратное мероприятие. Хотелось бы, ко-
нечно, вручить какой-то материальный 
приз командам, но попробуем, пока что, 
без этого.

Ангелина Цепак 
Фото: автора
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Штучні печери ― відоме вам таке 
поняття? Які скарби ховаються у них 
і як завдяки їм можна прочитати ми-
нуле? Про все це, нещодавно, на своїй 
лекції, розповів професор ізраїльського 
університету Бар-Ілан ― Боаз Зіссу, 
який займається дослідженням штуч-
них печер.

«Робота археолога здається нудною, 
так є й насправді, вона потребує багато 
посидючості та зовсім небагато натхнен-
ня», ― розповідає професор.

Увага археолога на цій лекції була скон-
центрована на печері «Te`omim», яка роз-
ташована на південно-західній околиці 
старої частини Єрусалима. Топографічно 
місцевість досить горбиста, максимальна 
висота гори 72 метри, а сама печера зна-
ходиться в долині. Хронологічні рамки, 
яким приділяв увагу професор, був період 
«другого храму» ― одне з найвідоміших 
повстань 131-135 років нашої ери ― Бар-
Кохба.  

Першими дослідниками, які прийшли 
в цей регіон у XIX столітті були британці. 
Дослідник Клод Кондер згадував дві 
особливості цієї печери: перша ― дже-
рело, у якому, на думку місцевого насе-

лення, вода славилась своїми медичними 
якостями; друга ― яма, в яку сам Кондер 
потрапити не зміг. Саме ця яма використо-
вувалася селянами, які жили неподалік, 
для страчення жінок, звинувачених у 
відсутності моралі. У 2009 році археологам 
вдалося спуститися у цю яму і вони зроби-
ли надзвичайне відкриття ― сьогодні вона 
виглядає як джерело, яке було вирізане 
саме людськими руками.

Вчені протягом багатьох років займа-
лися дослідженням печери, та коли вони 
спустилися туди аби зробити новий план, 
було помічено 3 ущелини, які були аб-
солютно недослідженою частиною. Ар-
хеологи знайшли там 3 групи скарбів: 
глечик для зберігання продуктів, невели-
кий залізний предмет ― спис, який було 
зроблено повстанцями під час повстання 
Бах-Кохба, а також римський спис, який, 
ймовірно, відібрали євреї у римлян. Ще 
великою знахідкою були 83 монети, вилиті 
організаторами повстання Бах-Кохба, на 
них зображений Єрусалимський храм, на 
стародавньому івриті були написані девізи, 
які закликали до свободи Ізраїлю. Другий 
скарб ― монети з першого єврейського та 
османського повстань; третій ― монети 
того ж періоду та римські монети.

Повстання Бах-Кохба призвело до 
трагедії єврейського народу, тому не збере-
глося жодних наукових статей того періоду. 
Археологам в перший раз вдалося виявити 
знахідку того часу та за допомогою її роби-
ти висновки щодо тих років. Ймовірно, пе-
чера служила притулком під час повстання. 
Це була схованка для євреїв, які жили біля 
неї — доказом цього є знайденні скелети. 

Одною з частин печери була шахта, 
але не було зрозуміло, хто в ній добував 
каміння, бо місце було досить віддалене. 
При дослідженні цієї шахти вчені дійшли 
до висновку, що вона служила для видобут-
ку каменю під назвою алебастр. До речі, це 
є перша шахта в Ізраїлі з видобутку цього 
ресурсу. З алебастру виготовлялися виро-
би для місцевих королів. Один з предметів 
― ванна, яка була знайдена у фортеці на 
рівнині над Єрихоном. Також на Храмовій 
горі було знайдено підлогу з алебастру. 

Дослідження цієї печери не зупиняється 
― з кожним роком вчені знаходять нові 
скарби та поринають у ті далекі часи. 
Хто знає, що ще чекає археологів у цій 
місцевості та які нові відкриття будуть 
зроблені.

Єлизавета Мідько
Фото: зі сторінки заходу у мережі

Скарби минулого

У рамках проекту Odessa 
Fashion Days, який про-
ходив із 11 до 14 жовтня, 
протягом чотирьох днів 
гості мали змогу оцінити 
нові колекції український 
дизайнерів з різних куточків 
нашої країни. 

Місцем для проведення 
цього заходу було обрано 
підземний паркінг торго-
вого центру Kaddor City 
Mall, а відсутність яскравих 
декорацій надала можливість 
гостям та поціновувачам 
світу моди сконцентруватися 
саме на моделях  та акцентах 
на вишуканих аксесуарах. 

На показі було презентова-
но двадцять шість колекцій 
українських_дизайнерів 

та брендів. Крім того, на 
території ODF був відкритий 
Fashion shopping place, на 
якому гості мали змогу як 
придбати вироби дизайнерів, 
так і познайомитись із ними 
особисто. 

Програма шоу унікальна 
не тільки підходом 
організаторів, а й партнерів 
показу, які всі чотири дні при-
гощали гостей та проводили 
цікаві лекції та майстер-кла-
си. Odessa Fashion Day був і 
залишається чудовим місцем 
не тільки для дизайнерів 
початківців, а й для вже 
відомих брендів.

Дар’я Кохон 
Фото: автора

Український погляд 
на світ моди
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Всесвітньо відомий андеграунд-ху-
дожник Бенксі влаштував на аукціоні 
перформанс із самознищенням свого 
«дітища». Картину розрізало на 
невеличкі смужечки одразу після того, 
як вона була продана.

Стільки запитань — і так мало 
відповідей. Та все ж для чого картина була 
знищена?  Невже заради галасу в пресі? 
Чи більш вагома думка була вкладена в це 
дійство? 

Багато запитань вкладено не тільки щодо 
перформансу а й щодо самої особистості 
Бенксі. Хто насправді ховається за цим 
псевдонімом — невідомо. Звичайно, є при-
пущення щодо його особистості, але чітко 
ніхто сказати не може.

«Дівчинка з повітряною кулею» — 
одна з найвідоміших картин Бенксі, яка 
з’явилась на світ ще в далекому 2002 році. 
Згідно з результатами опитування 2017 
року, який провела компанія «Samsung», 
ця робота визнана найулюбленішою у 
Великобританії. 

Сюжетом картини зображено дівчину 
«чорним по білому», яка з сумом 
спостерігає за її червоною кулькою у формі 
серця, що відлітає та що-напевне покидає 
назавжди. Дівчина протягує до кулі руки, 
але марно...

Форма серця є єдиним кольоровим еле-
ментом картини та позначає невинність, 
мрії, сподівання та кохання. Окрім того, що 
шар є іграшкою дівчини, він позначає, як 
легко втратити дитинство. Бенксі відомий 
ще тим, що критикує суспільство, тому 
критики припускають, що митець натяк-

нув на те, як сучасне оточення вимушує 
дітей дорослішати занадто швидко. Але 
роботи Бенксі є неоднозначними, тому 
«Дівчинка з повітряною кулею» і є мета-
форою, а чи точно вона за сумом дитин-
ства — вирішувати кожному. 

На початку жовтня на аукціоні «Сотбіс» 
була виставлена й продана авторська копія 
графіті 2006 року більше ніж за 1 мільйон 
стерлінгів. Ця продаж стала рекордною 
для митця та величезною несподіванкою 
для покупця (адже навряд чи останній роз-
раховував, що картина спонтанно почне 
самознищення). 

Звичайно, картина не могла сама по собі 
почати перетворюватись на смужки — за 
цим вже стоїть рама. Звучить як момент 
із мультфільму «Красуня та Чудовисько», 
де оживали чашки та шафи. Але тут менш 
романтизована історія із заздалегідь вига-
даним «підступним» планом. Позолоче-
на масивна рама, яка була вибрана самим 
митцем, стала невід’ємним елементом 
картини, з точки зору мистецтвознавців 
«Солтбері». 

Зі слів арт-дилеру Акоріс Андіта, який 
спеціалізується на торгівлі роботами 
Бенксі, стверджує, що декілька деталей 
аукціону йому здались занадто дивними. 
Наприклад, що картина була виставлена 
останньою, коли більша частина учасників 
покинула залу й тим, що рама здалась йому 
дуже непропорціональною великою. 

Саме в цю раму заздалегідь був вбудова-
ний шредер, тобто подрібнювач паперу на 
невеличкі смужки. 

Таким чином, 5 жовтня під час аукціону, 
з останнім ударом молотку вбудований 
шредер розрізав половину картини. Сам 
автор розмістив у своєму Instagram фото 

самознищенної роботи з підписом «Going, 
going, gone...», що в перекладі позначає 
звичайні слова аукціоніста «Продається, 
продається, продано».  Наступного дня 
Бенксі виклав відео, де розповів, що на-
вмисно вбудував шредер в картину на ви-
падок, якщо її захочуть продати.  

Спеціалісти трактували, що сим-
вол великої та важкої рами є свого роду 
насмішкою над пафосом світу мистецтва, 
де кожний міряється своєю рамою перед 
іншими. 

За думкою «Солтбері», знищен-
ня картини під час продажу ілюструє 
швидкоплинність та короткочасність 
людських емоцій в епоху соціальних медіа. 
Адже в наш час так просто щось придба-
ти, подивитись та забути. Це стосується 
не тільки картини, а й загалом нинішнього 
способу життя. Одяг, фільми, ігри, музика, 
люди та багато-багато іншого стало для 
нас звичайним, одноразовим... покупним. 

Мистецтво також оцінюється гро-
шима, напевне забувши про духовно-
просвітницьку складову. Адже навряд чи 
людина, дивлячись на картини Іллі Рєпіна, 
Івана Айвазовського, Леонардо да Вінчі, 
Мікеланджело, замислюється над ціною, 
та як би повісити цю картину десь на кухні 
чи в спальні, щоб через місяць взагалі про 
неї забути. Тому й з’являються не шану-
вальники високого, а масові споживачі. 

Взагалі бажання догодити усім й одразу, 
як це роблять в масовій культурі, призво-
дить до деградації та атрофії можливості 
цінувати хоч щось по-справжньому.

Тому й з’являється питання: чи є в ми-
стецтва ціна?

Маргарита Юзяк
Фото: Студвей

Перформанс Бенксі — чи є в мистецтва ціна?
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В Одеській науковій універсальній 
бібліотеці імені Грушевського відбулася 
зустріч з українським письменником, 
блогером, актором і ведучим Андрієм 
Альохіним. 

Сам Альохін зізнається, що називає себе 
Дар’єю Донцовою для людей «із вищою 
освітою» й не може порівняти себе з таким 
письменником, як Толстой, наприклад. 

У бібліотеці було світло. Люди, які при-
йшли послухати Альохіна, заповнили 
майже все приміщення (деякі навіть сиділи 

на сходах, які ведуть до полиць із книгами, 
що високо розташовані) й розкупили всі 
збірки автора, які продавалися за столом 
бібліотекаря ще до початку зустрічі. 

Сама зустріч почалася о 16:00 20 жовтня. 
Вхід був вільним, тож кожен охочий міг 
завітати й приєднатися до заходу. Альохін 
привітав аудиторію та почав розповідати 
про свої книги. Загалом у нього їх три: 
«Чтобы вы знали», « Между полуночью 
и никогда» та «Родина-тётя». Обкладинка 
однієї з них виконана в рожевому, «по-
росячому», за словами Андрія, кольорі. 
Письменник пояснив такий дивний вибір 
кольору обкладинки книги під назвою 
«Чтобы вы знали» тим, що обирав його з 
видавництвом дистанційно, оскільки зна-
ходився в той час у Парижі. Через різницю 
між операційними системами, а отже й в 
сприйнятті кольорів різними гаджетами, 
книга вийшла саме в рожевому кольорі, 
хоча автор насправді обрав інший. 

Всі книги є збірками оповідань. «Із ро-
маном в мене не склалося, — говорить 
Альохін, — я намагався його написати 
разів сто... Ну не сто, а два, добре. Але все 
одно не виходить». 

«Перша книжка містить оповідання, 
інша — оповідання про Францію, а третя 
це така: що бачу, то співаю», — описує 
письменник. 

Далі Андрій почав читати свої 
оповідання. Серед них і про хом’ячка, і 
автобіографічне: про побачення, також про 
Валю, яку приймали в піонери, про домо-
фон. Було багато і про французьких жінок. 

«Коли я живу в Парижі, то сумую за 
Україною, — каже Андрій, — а коли живу 
в Україні, то думаю, що так більше немож-
ливо, та хочу до Парижа». 

У приміщенні лунали: то стихаючий, то 
різко підвищений, а іноді навіть співаючий 
голос артистичного й іронічного письмен-
ника, голосний сміх присутніх читачів 
Альохіна та їхні довгі та гучні оплески. 

Після кожного оповідання Андрій кла-
нявся аудиторії, пояснюючи це тим, що це 
його акторська звичка. «Але оскільки я не 
хочу показувати свою лисину, я намагаюся 
робити це швидко», — зізнається Андрій, 
посміхаючись. 

Під кінець зустрічі автор прочитав 
оповідання, яке не увійшло до жодної 
збірки. Зізнався, що полюбляє завершувати 
зустріч таким собі тизером, аби заохотити 
читачів до прочитання наступних книжок. 

Зустріч закінчилася о 18:00, після чого 
всі охочі могли підійти до автора, аби 
поспілкуватися, сфотографуватися та 
навіть обійнятися з ним. 

Влада Кузьміна
Фото: Святослав Челбашев 

Андрій Альохін: «Що бачу, то й співаю»

У Всесвітньому клубі одеситів 
відкрито виставку Лева Межберга, при-
знаного  в світі ще при житті.

Виставку організувала та розмістила 
організація «Всемирный клуб одесситов», 
що знаходиться на вулиці Маразлієвська, 
7. Презентація відбулася 3-го жовтня.

Лев народився в Одесі 24 серпня 1933 
року. Змалку мав прагнення до малювання, 
ще у чотирьохрічному віці написав перший 
автопортрет. Закінчив Одеське художнє 
училище. Далі розпочинає своє самостійне 
життя у мистецтві та презентує свою першу 
особисту виставку в домі художників на 
Великій Арнаутській. Згодом його картини 
купували як Третьяковська галерея, так і 
музеї Києва та Одеси. 

70-ті роки та період застою починають 
давити на художника, отже він вирішує 
іммігрувати до США разом з жінкою та 
маленьким сином. Лев обирає Нью-Йорк, 
де живе й працює. Там він орендує невели-
ку майстерню, яка стає улюбленим місцем 
музикантів, поетів, живописців. Через 

декілька років Межбергом зацікавилася 
купа американських галерей. Лев став пер-
шим закордонним митцем, який презенту-
вав свою виставку у Білому домі.

Останні свої роки життя він провів 
наодинці з полотном в Європі та Ізраїлі. 
18 липня 2007 року Лев Межберг помер в 
Італії у своїй майстерні. 

Директор клуба Григорій Барац коментує 

це так:
«Ця виставка — не виставка-продаж. 

Це виставка для категорії людей, для яких 
не важливий реалістичний сюжет. Важ-
ливо мистецтво митця. Є в цьому деякий 
настрій, він йде від душі й майстерності».

Христина Лашкова
Фото: автора

Виставка одеського творця, якого знає Білий дім
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Рано чи пізно до кожного з нас при-
ходить думка: «А чи не поїхати мені за 
кордон?» Хтось через декілька хвилин 
забуває про цю ідею, бо вона надто вже 
фантастична, але є й такі сміливці, що 
вирішують відкинути страх і забобони 
та випробувати себе. Та чи настільки це 
реально? 

Роман і Олександр, учасники програми 
«Work & Travel», розкажуть все про їхнє 
життя за кордоном – от і зробимо вис-
новки.

— Що заохотило вас взяти участь у 
програмі? Скільки вам було років на 
той момент? 

Олександр: Коли я вирішив залучитися 
до програми, мені було 19 років. Мріявши 
про Америку з дитинства, я надихнувся 
цією можливістю, але спочатку не сприй-
мав «Work & Travel» серйозно. Одного 
серпневого ранку мені зателефонував 
друг і запропонував поїхати разом. Таким 
чином я і ще троє моїх друзів почали свою 
мандрівку до Америки.

Роман: Мрію про Америку я маю ще 
з дитинства, тому, коли мені виповнило-
ся 19 років, вирішив спробувати втілити 
її у життя. Програма виявилася чудовою 
можливістю при мінімальних витратах по-
трапити до Америки. 

— Скільки коштувала для вас участь 
у «Work & Travel»? Чи доступна вона, 
на вашу думку, середньостатистичному 
студенту із невеликими статками?

Олександр: Сама програма коштува-
ла близько 2500$, плюс ще квитки 500$. 
Оплата відбувалася поступово. На жаль, 
програма не є доступною всім охочим. Але 
все можливо. Для прикладу можу навести 
мою подругу. Вона зайняла у знайомих 
грошей на програму, а коли приїхала до-
дому, то розрахувалася з усіма. При цьому, 
коли жила в Америці, дівчина мало у чому 
собі відмовляла, поїздила по країні, купила 
собі телефон. Тож я впевнився, що... було 
би бажання. Коли воно є, то відкриваються 
можливості. 

Роман: Програма, тобто оформлення 
документів, співбесіди та квитки коштува-
ли десь 2500$. Але я вирішив ще перестра-

хуватися і взяв із собою 1500$ на перший 
місяць, доки не отримав зарплатні. На мою 
думку, «Work & Travel» не доступна звичай-
ному студенту. Він не зможе самостійно за-
платити такі гроші. Певно, що сподіватися 
потрібно тоді буде на батьківські кошти. 

— Що із зарплатнею? Обговорювали-
ся із роботодавцем ці нюанси? Усе було 
дотримано?

Олександр: Ще в Україні був підписаний 
договір із роботодавцем, у якому обгово-
рювалась заробітна плата, період роботи та 
багато різних дрібниць. Була обумовлена 
ставка розміром у 8.5$ за годину. Спочатку 
ми дуже раділи такій сумі, бо в переводі на 
гривню це була непогана зарплатня. Але, 
коли приїхали у США, виявилося, що для 
них це дуже мало. 

Роман: Ще в Україні ти обираєш 
вакансію й обговорюєш із роботодавцем усі 
питання щодо неї, у тому числі заробітну 
плату. У моєму випадку роботодавець до-
тримався всього, що обіцяв. 

— Як ставиться до наших студентів 
за кордоном корінне населення? Згадай-
те один найцікавіший момент із вашої 
закордонної практики.

Олександр: Відношення до наших 
студентів прекрасне. Випадків було чи-
мало, але запам’ятався один. Я працював 
тоді рятувальником у басейні. Якось мене 
одна сім’я пригостила кокосовим соком. 
Побачивши, що він мені сподобався, вони 
кожного дня приносили мені цей напій та 
якийсь смаколик до нього. У такий спосіб 
я скуштував безліч національних амери-
канських страв. Ми настільки потовари-
шували із цією сім’єю, що часом разом 
вечеряли, влаштовували барбекю...

Роман: Місцеве населення позитивно 
сприймає наших студентів, цікавиться. 
Дуже багато спілкувалися з нами, їздили 
разом на пляж, розводили багаття. Із ве-
селих випадків можу назвати той момент, 
коли ми з дівчинкою з Харкова зустріли на 
касі Діану Арбеніну.

— Чи була можливість побачити 
визначні пам’ятки? Подорожували 
Америкою чи сиділи в одному місті?  

Олександр: Іноді подорожував з друзя-
ми, часом, самостійно. Через те, що жив 

неподалік від Вашингтону, то починав із 
нього. У мене була ціль — сфотографувати 
купюру кожного номіналу зі спорудою, що 
на ній зображена. Можу сказати, що мені 
вдалося! Свої 20 років я зустрів у Нью-
Йорку, і це місто мені так сподобалося, 
що повернувся туди ще на 10 днів. Що ще 
робив? Спав на даху із видом на Мангет-
тен, об’їхав усе що міг на велосипеді, за-
ймався йогою з місцевими бабусями... За-
лишилися лише теплі спогади.

Роман: Подорож Америкою була моєю 
ціллю. Хотів побачити якомога більше. Я 
був в Лос-Анджелесі, Нью-Йорку, відвідав 
два національних парки: Йосеміті та Гранд-
Каньйон. Вважаю, що мені вдалося повною 
мірою відчути місцевий колорит, особли-
во, коли ми проїжджали повз маленькі 
містечка. Коли заходили в кафе при дорозі, 
було відчуття, що ти знаходишся в старому 
кіно. Те ж саме Сан-Франциско, де я пра-
цював. Це ж просто знахідка для туриста! 

— Якщо була б можливість, що б об-
рали: Америку чи Україну? 

Олександр: Гарне питання. Багато людей 
мене запитувало, чому я там не залишився, 
але, як би в США не було гарно, але там 
немає нашої щирості. Люди живуть більш 
роботизовано. Скільки б я не мандрував 
іншими країнами – все одно тягне додому. 
Повернутися в Америку, аби ще трохи по-
мандрувати, згоден. Але для життя, у будь-
якому випадку, я оберу Україну.

Роман: Зараз я оберу Україну тому, що 
це моя рідна країна, де розмовляють на 
звичній мені мові. Тут зрозуміла мені куль-
тура. США – цікава країна. Я б хотів жити 
вдома, але мати можливість подорожувати. 
Поїхати кудись, наприклад, на місяць, або 
навіть більше. І щоб це ніяк не відбивалося 
на моєму бюджеті.

Отже, ми можемо зробити висно-
вок, що США — цікава і яскрава країна 
з безліччю своїх плюсів та мінусів. Нею 
цікаво подорожувати, там можна за-
вести багато нових друзів, підзаробити 
грошей. Тож це гарна можливість роз-
крити себе та свої таланти. 

Анастасія Верис 

Побачити Америку і… не вмерти 


