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Любі читачі, 

музика завжди була універсальною мовою, яку 
розуміє кожен. Чого варте одне тільки Євробачення. 
Тисячі відвідувачів вболівають за „своїх“ виконавців, 
тримаючи високо національні прапори. Мільйони 
телеглядачів, зібравшись навколо телевізора, іноді 
навіть великими компаніями, нервово тремтять перед 
екраном і відсилають смс-ки. І хто б не переміг – це 
завжди неповторне свято музики, яка не знає кордонів.  
А невеличке опитування на фейсбуці серед друзів тільки 
довело цей вислів. Як виявилось, ціле покоління україн- 
ців зростало в 90-ті під впливом Tic Tac Toe, Rammstein  
та Scooter. А такі сучасні українські митці як Онука, 
Stoned Jesus або Jinjer стають сьогодні дедалі відомі-
шими за кордоном, зокрема в Німеччині.

Ми в Gel[:b]lau вже давно слідкуємо за українською  
музичною індустрією та дуже тішимось, що в нашій  
колекції інтерв’ю є розмови з Бумбокс, Go-A, Panivalkova, 
Шпилястими Кобзарями та багатьма іншими талано-
витими виконавцями. Тож ми й подумали, а чом би не 
присвятити музиці цілий номер? Адже музика – це не 
просто якийсь певний напрямок. Музика супроводжує 
людство протягом багатьох тисяч років, розвиваючись 
та міняючись разом із ним. Як минають та міняються 
часи, так міняються й музичні смаки. Кожна епоха, ба  
кожне десятиріччя має сьогодні, мабуть, власний саунд- 
трек, як і кожен з нас. Музика допомагає нам краще 
зрозуміти себе та свої емоції, іноді виводячи на по-
верхню давно забуті або заховані відчуття. Про це та 
про багато інших тем навколо музики ми й поговори-
мо в осінньому номері.

Приємного читання,
Ваша редакція
#всебудегельблау

Liebe Leserschaft,

Die Musik war schon immer eine universelle Sprache, die  
jeder verstehen kann. Alleine Eurovision Song Contest ist  
der Beweis dafür. Tausende von Besuchern fiebern für ihre  
Favoriten mit und halten ihre Nationalflaggen hoch in der  
Luft. Zur gleichen Zeit zittern – oft auch recht große – 
Menschengruppen vor dem Fernsehen und schicken SMS. 
Und egal wer am Ende gewinnt – es ist immer ein großes 
Fest zu Ehren der Musik, die keine Grenzen kennt. Das mit 
den Grenzen stimmt auch: Eine kleine Umfrage im privaten 
Kreis hat ergeben, dass eine ganze Generation der Ukrainer 
in den 90ern unter dem musikalischen Einfluss von Tic Tac 
Toe, Scooter und Rammstein groß geworden ist. Und die 
modernen ukrainischen Musiker wie Onuka, Stoned Jesus 
oder Jinjer werden immer bekannter im Ausland, speziell in 
Deutschland.

Wir in Gel[:b]lau haben schon immer die Entwicklung der  
ukrainischen Musikszene beobachtet und sind stolz darauf, 
dass unsere kleine Interview-Sammlung die Beiträge von  
solchen tollen Künstlern und Bands wie Boombox, 5’nizza, 
The Hardkiss, Panivalkova, Go-A und vielen weiteren bein- 
haltet. Und da dachten wir: Warum nicht eine ganze Ausgabe 
der Musik widmen? Denn sie ist mehr, als eine bestimmte 
Richtung wie Pop oder Jazz. Die Musik begleitet Menschheit 
seit mehreren tausend Jahren. So wie die Zeiten sich veränder- 
ten, veränderte sich auch die Musik. Jedes Jahrzehnt hat 
bestimmt einen eigenen Soundtrack, so wie auch jeder von 
uns. Die Musik bringt die Emotionen hervor, die schon 
lange vergessen oder tief  verborgen wurden. Darüber und 
über einige anderen Themen rund um die Musik sprechen 
wir nun in dieser Ausgabe. Viel Spaß beim Lesen!

Ihre Redaktion
#alleswirdgelblau 
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Нещодавно всесвітньо відомий 
журнал „Rolling Stone“ опубліку-
вав замітку, присвячену україн-
ській музиці. „Київ став справж-

нім культурним вибухом та важливою 
світовою музичною сценою“, — йдеться 
у публікації. Сьогодні українська музи-
ка переживає нечуваний підйом. Само-
бутнє звучання та експериментальні рит-
ми сміливо вриваються в медіапростір 
та завойовують фанатів по всьому світу.  
З часів незалежності історія розвитку укра-
їнської сучасної музики пройшла багато 
етапів, і введення мовних квот став одним з 
найважливіших.

Не без причини дату 8 листопада, коли 
набули чинності зміни до Закону України 

Вибух
  україн—
—ської 
музики
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„Про телебачення і радіомовлення“, згідно 
з якими частка музики українською мовою 
в ефірі радіостанцій повинна становити не 
менше 25%, називають другим днем на-
родження української музики. Багато було 
суперечок стосовно тих квот, що, мовляв, 
дотримуватися їх буде неможливо через 
елементарний брак якісного контенту.  
Та всупереч всьому нові сучасні україномов-
ні виконавці наповнили наші музичні ефіри 
настільки потужно, що тепер квот не тільки 
дотримуються, але й перевиконують. 

За останні роки з’явилися або вийшли  
на  новий рівень такі прогресивні музич-
ні проєкти як The HARDKISS, Jerry Heil, 
KAZKA, БЕZ ОБМЕЖЕНЬ, Pianoбой, Ан-
титіла, Один в каное, Христина Соловій,  

5 Vymir, LATEXFAUNA, Pur:Pur, Panivalkova, 
Vivienne Mort та багато-багато інших.  
І  всі вони представляють гідний продукт, 
цілком конкурентоспроможний для захід-
ного ринку. 

Згадаймо ДахаБраха, які перші створили 
та розповсюдили по всьому світу україн-
ський етно-хаус. Колоритна четвірка — Ніна 
Гаренецька, Ірина Коваленко, Олена Ци-
бульська та Марко Галаневич — майстерно 
відтворюють автентику українського фоль-
клору, поєднуючи його з екзотичними му-
зичними інструментами з різних куточків 
земної кулі. Їх вже давно називають візитів-
кою України у світі, і саме вони впродовж 
останніх років виступають на найвідоміших 
міжнародних фестивалях, як наприклад 
Glastonbury, Helsinki Festival, Oslo World 
Music Festival, Dublin World Music Festival, 
GlobalFEST тощо.

Інший приклад — електро-фолк-гурт 
ONUKA, який після блискучого висту-
пу разом з оркестром NAOMI потрапив у 
чарти iTunes багатьох країн Європи. Саме 
ONUKA стала першою, хто наважився по-
єднати український фольклор із сучасною 

електронною музикою. Українські народ-
ні пісні — це частина глобальної музичної 
культури й всесвітньо визнане надбання. 
Згідно з даними ЮНЕСКО, саме україн-
ці створили найбільшу кількість у світі — 
приблизно 15,5 тисяч — народних пісень. 
Згодом за прикладом ONUKA рушили 
інші виконавці: Go-A, Mari Cheba, YUKO, 
Alina Pash, Karna, Dakh Daughters. Завдя-
ки їхнім сміливим експериментам дав-
ні українські тексти набули нових сенсів  
та нового звучання.

А деякі з українських виконавців (зде-
більшого всі вони представники андегра-
унду та альтернативної музики) здобули  
за кордоном навіть більшої популярності 
ніж вдома. Етно-електронний дует Zapaska, 
рок-проєкт Kozak System, психоделічне тріо 
Stoned Jesus, донецький рок-гурт Sinoptik, 
інді-поп з Кривого Рогу Brunettes Shoot 
Blondes, металісти Hell:On та Jinjer, жіно-
че інді-поп-тріо Panivalkova, фрік-кабаре 
Dakh Daughters, діджейка Nastya (Анас-
тасія Топольська) успішно гастролюють  
на міжнародній арені. 
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Український 
розробник Віталій Потапчук створив 
надзвичайно важливий додаток Be-
Warned Dance, завдяки якому люди з 
вадами слуху можуть також “відчувати” 
музику. Програма перетворює звуки у 
вібрації, світлові спалахи та візуальний 
еквалайзер і тим самим допомагає людям з 
ураженням слуху насолоджуватися ритмом 

музики.

Musikali-
sche  
Metamor-
phosen

Coverstory 
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Український розробник Віталій 
Потапчук створив надзвичайно 
важливий додаток BeWarned Dance, 
завдяки якому люди з вадами 
слуху можуть також „відчувати“ 
музику. Програма перетворює 
звуки у вібрації, світлові спалахи та 
візуальний еквалайзер і тим самим 
допомагає людям з ураженням 
слуху насолоджуватися ритмом 
музики.

Також варто зазначити україн-
ські успіхи в академічній музиці.  
У 2017-му році Оксана Линів стає 
головною диригенткою опери в 
Граці. Роком раніше Кирило Кара-
биць займає посаду музичного ди-
ректора Німецького національно-
го театру. А вже цієї осені музична 
агенція Collegium Management пре-
зентують проєкт Ukrainian Live Classic 
— перший у світі мобільний додаток  
з українською класичною музикою. 
Його творці мають на меті зібра-
ти найкращі зразки української 
класичної музики та зробити їх 
доступними у всьому світі.

Українська музика росте та на-
бирає все більше обертів. Вона 
пережила радянські часи цензури та заборон  
та зберегла свою унікальність, вибухнувши з новою силою 
в нових стилях та звучаннях. Сьогодні ми маємо великий 
вибір якісного україномовного музичного контенту на 
будь-який смак: від хіп-хопу Alyona Alyona до мелодійно-
го жіночого вокалу Христини Соловій. Залишається тільки 
обрати своє! #слухайукраїнське

Текст: Ксенія Фукс

Musik gehört zum menschlichen All-
tag mehr, als eine andere Kunstart. 
Sie ist die universelle Sprache, der 
gemeinsame Nenner, der die Men-

schen zusammenbringt, sie gemeinsam die emo-
tionalsten Momente erleben lässt. „Richtige“ Mu-
sik kann unsere Leistung steigern — zum Beispiel 
beim Sport, oder ganz im Gegenteil unsere See-
le komplett entspannen lassen und Emotionen 
komplett runterfahren. Sie kann uns in schwie-
rigen Momenten Trost spenden und an guten 
Tagen brüllen wir unsere Lieblingssongs in der 
Dusche oder im Auto, voll aufgepumpt mit 
Glückshormonen. Sie macht unseren Alltag 
einfach schöner.

Die Wissenschaftler versuchen in ihren 
Büchern und wissenschaftlichen Arbeiten 
verschiedene Epochen und Musikrichtun-
gen zu systematisieren, zu klassifizieren 
und auch zu beschreiben. Demnach reicht 

die Geschichte der Musik in die prähistorische Zeit, 
aus welcher die 40.000 Jahre alten Flöten stam-
men, und bis der Notendruck in Italien endlich er-
funden wurde, hat es richtig gedauert — denn es 
ist erst während der Renaissance-Epoche passiert. 
Einige Jahrhunderte später haben die Ausnahmeta-
lente ihrer Zeit wie Wolfgang A. Mozart, Ludwig van 

Beethoven oder Johann Sebastian Bach  
 

die Geschichte der klassischen Musik geschrieben, 
die uns heute noch begleitet.

Die moderne Musikgeschichte ist von der Globa-
lisierung und dem technologischen Fortschritt des 
XX. Jahrhunderts geprägt. Plötzlich wurde es recht 
einfach die Künstler aus einem anderen Land ken-
nen und lieben zu lernen.  ABBA, The Beatles, The 
Rolling Stones und Queen sind nur einige Namen 
der Pioniere der Welteroberung. Ausgestattet mit 
dem Sony Walkman, dem ersten Kassettenplayer, 
stolzierte eine ganze Generation mit den Ever-
greens in den Ohren (den Liedern, die heute noch 
„in“ sind) durch die 80er. The Beatles sind übrigens 
mit über 1 Mrd. verkaufen Tonträger heute noch 
die erfolgreichste Band der Welt.

Die nächste Generation saß dann in den 90ern 
trotz später Stunde und teilweise gewaltigen Zeit-
verschiebungen vor dem Fernsehen, nur um zum 
besten Sänger oder zur besten Sängerin von MTV 
gekürt wird. Gefühlt war das letzte Jahrzehnt vor 
der Jahrtausendwende eines der unterhaltsamsten, 
was die Musik betrifft. Pop, Rock, Rap, Hip-Hop, 
Grunge – jeder Musikstil hat die Interpreten, sehr 
oft Bands, hervorgebracht, die für eine weltweite 
Hysterie sorgten.
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Haben Sie gewusst, dass das Lied „Carol of the Bells”, 

das viele u. A. als Weihnachtslied aus „Kevin allein zu-

hause“ kennen könnten, im Original „Schtschedryk“ 

vom ukrainischen Komponisten Mykola Leontowytsch 

ist?

Der niederländische Violinist und Orchesterleiter 

Andre Rieu hatte das ukrainische Volkslied „Nitsch 

jaka misjatschna“ (aus dem Ukrainischen könnte wie 

„Was für eine Mondscheinnacht“) in sein Konzertpro-

gramm aufgenommen.

Der ukrainische Spaßvogel Verka Serduchka schaffte es 

mit Ihrem zweitplatzierten ESC Beitrag Dancing in den 

Film „Susan Cooper Undercover“ mit Melissa 

McCarthy und Jason Statham.

Text: Ilona Ushenina

Ob „Everybody“ oder „Smells Like Teen Spirit“, 
„Wannabe“ oder „Zombie“, “Gangsta’s Paradise” 
oder “Baby… One more time” ― das musikalische 
Erbe der 90er ist gewaltig und wird auch heute 
noch, fast 30 Jahre später, gefeiert.

Das Millennium hat schnellere Internetleitungen 
und eine große Auswahl an Content zum illegalen 
Download mitgebracht. Die große Piraterie-Ära 
hat begonnen. Warum denn auch für die Musikti-
tel zahlen, wenn es auch ohne geht? Die Antwort 
auf diese Frage versuchte auch unsere Autorin 
Anna herauszufinden. Was dabei rausgekommen 
ist, können Sie gerne in dem gleichnamigen Ar-
tikel erfahren. Der Fakt ist, dass der Aufstieg der 
Streaming-Dienste wie Spotify, Deezer & Co. zu ei-
nem wichtigen Meilenstein der Musikindustrie im 
Kampf gegen die Piraterie wurde.

Und so kommen wir in den 20er Jahren des XXI. 

Jahrhunderts an, in denen unser musikalisches 
Universum in einen Smartphone passt und jeder-
zeit bereit ist, uns zu entführen. Ich selbst kann mir 
mein Leben ohne Musik nicht vorstellen. Bereits als 
kleines Kind konnte ich stundenlang im Bett mit ge-
schlossenen Augen liegen und non-stop die Lieb-
lingssongs in meinem Kassettenplayer hören. Seit 
dem hat sich recht wenig geändert. Eine Playlist für 
den morgendlichen Kaffee, eine für die Autofahrt, 
eine für den Sport, eine für die Seele –  immer per-
fekte Begleitung für jeden Augenblick. Wie unse-
re Illustratorin sagt – der Soundtrack des eigenen 
Lebens. Und sollte ich mal doch keine passende 
Playlist finden, dann gibt es das Klavier mit seinen 
schwarz-weißen Tasten, das wie ein treuer Beglei-
ter mit mir meine Emotionen verarbeitet.

Musik ist doch was Schönes, nicht wahr? 
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Пісні Ганни Гринівої, співачки й композиторки з Бер-
ліна, лідерки етноджазового гурту «Ganna», а також 
ведучої на німецько-українському радіо Trembeats.

FM, мають незвичний стиль. Вони поєднують у собі вод-
ночас український фольклор, джаз, класичну та експери-
ментальну музику. Ганна каже, що все, що виходить з неї 
є її мелодією: «Через музику можна передати усе. Музика 
– це самовираження і водночас терапія як для мене, так і 
для інших людей. Я завжди прагну донести щось тепле, 
затишне, створити позитивну енергетику для людей, які 
приходять на концерти. У мене дуже багато почуттів і ду-
мок на різні теми. Коли я маю можливість звільнити свою 
душу, виливаю це в музику».

Музикою Ганна займалася завжди: співала в хорах, сольно, 
грала на фортепіано, хоча не вважала, що має особливий 
талант. Першу мелодію написала у 9 років. «Моя мама — 
піаністка, і я дуже рано почала грати на фортепіано, але 
завжди хотілося грати не по нотах, а створювати щось своє. 

Ганна Гриніва: 
«Коли співаю українською, то 

більше собі вірю»

Текст: Марія Шоломицька

Вона збирає звуки звідусюди, з усього, що є близьким до звучання її душі.  
Збирає, щоб ще раз відтворити їх у новій мелодії. Її голос  
надає звукам чудодійної сили, переливається всіма  
тембрами: шепоче, кохає, плаче, злітає ввись,  
сягає глибин…

Коли почала займатися джазовим 
співом, дуже швидко зрозуміла, 
що це не те, що я хочу робити: це 
вже існує, тим займаються музи-
канти багато років. Хоча тради-
ція джазової музики мені й дуже 
близька по духу, я все одно хотіла 
знайти своє». 

«Своє» Ганна знайшла в україн-
ському фольклорі. І це зовсім 
не випадково, адже народилася 
вона в Україні, у маленькому селі 
під Києвом. «Це те, що належить 
до мого власного коріння, що є 
близьким до частини мого життя, 
моєї історії». Український фоль-
клор Ганна збирала сама, їздячи 
різними регіонами України та зна-
йомлячись з його носіями: «Я дуже 
хотіла познайомитися з людьми, 
які співають народні пісні, зрозу-
міти їхній дух, переживання, що 
для них важливо, який сенс і по-
слання, яка їхня візія фольклору… 
Це було для мене важливіше, ніж 
записати самі пісні, з якими я буду 
працювати».

Тепер в репертуарі Ганни Гринівої 
чи не найбільшу частину займа-
ють українські мелодії у її власно-
му аранжуванні та інтерпретації. 
У липні цього року вона разом зі 
своїм квінтетом «Ganna» випус-
тили другий альбом під назвою 
«Dykyi Lys», який майже повністю 
заснований на українському фоль-
клорі. Ганна каже, що наступний 
альбом буде ще більш фолькло-
ристичний: «Коли я співаю україн-
ською мовою, то більш собі вірю, 
більш розумію сама себе. Інші 
люди також це відчувають. Бо 
коли намагаєшся зробити щось, 
чим ти не є, це помітно».

У житті Ганни багато проєктів і 
багато планів. Вона регулярно ви-
ступає з гуртом «Ganna», з сольни-
ми концертами, у дуеті Joga. Крім 
того, у Deutsche Oper Berlin Ганна 
готує дитячу оперу «Laut», в якій 
відповідає за музичну частину. 
Також вона братиме участь у кон-
цертах на підтримку кримсько-
татарської культури, де заспіває 
татарською, готується до виступів 
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на українському джаз-фестивалі у 
Запоріжжі, до того ж є ведучою на 
Trembeаts.FM.

Ганна каже, що була б абсолютно 
щасливою, якби могла весь час 
писати музику. «Все дуже сильно 
залежить від настрою, відкри-
тості до звуків. Інколи буває, що 
коли відчуваю сильне натхнення, 

я просто сиджу і намагаюся зі-
грати те, що чую у своїй голові. 
Мені здається, що в мене є певний 
обов’язок донести речі, які важли-
ві, які рефлектують навколишнє 
середовище» 
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Die Lieder von Ganna Gryniva, einer Sängerin und Kom-
ponistin aus Berlin, der Leiterin der Ethno-Jazz-Gruppe 
„Ganna“ sowie der Moderatorin des deutsch-ukraini-

schen Radios Trembeats.FM, haben einen ungewöhnlichen Stil: 
eine Kombination aus ukrainischer Folklore, Jazz, klassischer 
und experimenteller Musik.

Ganna beschäftigte sich schon immer mit Musik: Sie sang in 
Chören, hatte Soloprojekte, lernte sogar Klavier spielen, ob-
wohl sie nicht glaubte, dass sie eine besondere Begabung hat. 
Sie schrieb ihre erste Melodie im Alter von 9 Jahren. „Meine 
Mutter ist Pianistin und ich habe sehr früh angefangen, Klavier 
zu spielen, aber ich wollte nie nach Noten spielen, sondern et-
was Eigenes schaffen. Als ich anfing Jazz zu singen, habe ich 
schnell verstanden, dass es nicht das ist, was ich tun möchte, 
denn es existiert bereits, und Musiker praktizieren dies seit vie-
len Jahren. Obwohl die Tradition der Jazzmusik für mich eine 
Herzensangelegenheit ist, wollte ich immer unbedingt „mein 
eigenes Ding machen”, so die Künstlerin. „Ihr Ding” fand Ganna 
in der ukrainischen Folklore. Das ist kein Zufall, denn sie wurde 
in der Ukraine in einem kleinen Dorf in der Nähe von Kyjiw 
geboren, und erst als sie 13 Jahre alt war, wanderte ihre Familie 
nach Deutschland aus.

Ganna Gryniva: 
„Wenn ich auf Ukrainisch singe, 

glaube ich mir selbst mehr“

Sie sammelt Geräusche von überall: von allem, was dem Klang ihrer Seele 
nahe kommt. Ganna sammelt sie, um sie in einer neuen Melodie zusam-

menzustellen. Ihre Stimme gibt den Klängen heilende Kraft, schimmert in 
allen Klangfarben: flüstert, liebt, weint, erreicht Höhen und Tiefen...

Ganna trug selbst viele ukrainische Volkslieder zusammen, bereiste ver-
schiedene Regionen der Ukraine und lernte dort Menschen kennen, die 
die Folklore am Leben erhalten: „Ich wollte unbedingt mit Menschen 
sprechen, die Volkslieder singen, ihren Geist und Emotionen verstehen 
sowie die Bedeutung und die Botschaft, ihre Vision von Folklore begrei-
fen... Diese Erfahrungen waren für mich noch viel wichtiger, als die ei-
gentliche Aufnahme der Lieder selbst.“

Zurzeit befinden sich im Repertoire von Ganna Gryniva größtenteils uk-
rainische Melodien in ihren eigenen Arrangements und Interpretationen. 
Im Juli dieses Jahres veröffentlichte sie zusammen mit ihrem Quintett 
„Ganna” ihr zweites Album namens „Dykyi Lys”, das fast ausschließlich 
auf ukrainischer Folklore basiert. Anna sagt, dass das nächste Album, an 
dem sie jetzt arbeitet, noch folkloristischer sein wird: „Wenn ich auf Uk-
rainisch singe, glaube ich mir selbst mehr, ich verstehe mich selbst mehr. 
Die Menschen spüren das. Wenn du versuchst, etwas zu sein, was du 
nicht bist, fällt es auf.”

In Gannas Leben gibt es viele Projekte und viele Pläne. Sie tritt regelmäßig 
mit der Band „Ganna” auf, veranstaltet Solo-Konzerte, musiziert im Duett 
„Yoga”, und außerdem bereitet Anna an der Berliner Oper die Kinderoper 
„Laut” vor, bei der sie für den musikalischen Teil verantwortlich ist. Sie 
wird auch an Konzerten zur Unterstützung der Krimkultur teilnehmen, 
wo sie auf Tatarisch singen wird, und auch beim ukrainischen Jazzfestival 
in Saporischschja auftreten. 

Ganna sagt, dass sie sehr glücklich wäre, wenn sie die ganze Zeit Musik 
schreiben könnte. „Alles hängt sehr stark von der Stimmung und der Of-
fenheit der Klänge ab. Manchmal, wenn ich mich stark inspiriert fühle, 
setze ich mich einfach hin und versuche zu spielen, was ich in meinem 
Kopf höre. Es scheint mir, dass ich einfach die Pflicht habe, diese Dinge zu 
vermitteln, die so wichtig sind und die Umwelt widerspiegeln.“ 
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Aus dem Ukrainischen von Anna Gutsaliuk

 gannaband.com
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Петре, розкажіть, як у Вас виникла ідея покласти 
на музику вірші Сковороди, і чому саме Ви обрали 
кобзу для їх виконання?

Коли я вперше читав «Сад божественних пісень» 
Сковороди, ще не міг подумати, що стану автором 
музики до всіх 30-ти пісень. Але скласти музику 
хоча б до кількох з них дуже хотілося. Адже ство-
рити музику на вірші ― це і є для мене достеменне, 
максимальне проникнення у творче горнило поета, 
де саме і зароджуються вірші. Разом із поетом я 
проходжу увесь шлях творення пісні. Тут він і друг 
мій, і порадник, і співрозмовник.  І це дуже захоплює! 
Саме під акомпанемент кобзи мої пісні інтонаційно 
наблизилися до епохи Бароко.  

Пісню «Час життя дорогоцінний» Ви якось 
порівняли із заповітом Шевченка. Чому?

Людське суспільство перебуває у різних станах,  
найвиразніші з них: війна, революція, мирна праця…  
Відомий з дитинства «Заповіт» Шевченка є могут-
нім закликом до боротьби: «…вставайте, кайдани 
порвіте / І вражою злою кров’ю Волю окропіте». 
Цей зак-лик гуртує, пригнічує індивідуальність 
людини на конче необхідну потребу колективного.  
І цей заклик українське суспільство кілька разів 
вже виконувало, зокрема у 2004 та 2014 роках. 
А от у мирному житті на перший план виходять 
індивідуальні риси кожної персони, з яких і скла- 
дається суспільство. Висока якість окремої людини 
в елітах держави та у людському загалі стає запо- 
рукою процвітання країни. І тут найважливішим 
було б ще з дитинства зберегти у своєму 

«пам‘ятному дзеркалі» слова Сковороди: «…краще 
день чесно жити, од безчесних десяти / Краще 
день не грішити, ніж десяток в срамоті / Краще у 
святості день од безбожного году/ краще десять літ 
у потребі, ніж весь вік без плоду!» Ці рядки із Пісні 
23-ої «Саду божественних пісень» є звертанням до 
нас, духовних нащадків українського любомудра 
18-го сторіччя, це і є для нас Заповіт Григорія 
Сковороди. 

Деякі пісні із «Саду» Ви виконували на сцені театру  
«Сузір‘я», коли Сковороду грав Богдан Сильвестро-
вич Ступка. Чи дала вам ця співпраця розуміння, як 
краще донести Сковороду глядачеві?

Спілкуватися із видатним актором  ― це великий 
дарунок долі. Школа Богдана Ступки надала мені 
змогу втілити сценічний образ Сковороди у моєму 
моноспектаклі. 

Богдан Ступка (якого на сцені, власне, не було, бо 
то був вже Григорій Сковорода), у ході репетицій 
знаючи, що я вивчаю творчість Сковороди, запитав, 
яка різниця між поняттями «житіє» та «життя»? Я 
пустився у якісь довжелезні розмови, на що Вели- 
кий актор відповів лаконічними формулами Сково-
роди: «Житіє означає — народитися, їсти, рости й... 
 зменшуватися. А життя ― то є плодоношення, яке 
 зародилося із зерна істини,  що панувала у серці 
людини». Ці тлумаченні увійшли у мій моноспек-
такль. Крім того, він зізнався мені, що не все у 
текстах розуміє. От відтоді я і задумався над 
перекладами пісенних текстів з давньої на сучасну 
українську мову, що згодом і вдалося здійснити.

«То ж сідаймо, брате мій, разом до бесіди. 
Твого слова мед живий чистить мої біди». 
З цими словами з пісні про щастя Григорія Сковороди я розпочинаю розмову з композитором, кобзарем та 
сковородознавцем з Ерфурта Петром Приступовим.

Інтерв‘ю з кобзарем 
Петром Приступовим Ми іноді сприймаємо філософію як щось абстракт-

не. Втім, Сковорода називає її «основною метою 
людського життя». Вам особисто якось допомагає  
сковородинське слово у повсякденному житті?

Мені допомагає знання того, що філософ називає 
«Зрідненою працею». За Сковородою, якщо обран 
а тобою праця є рідна тобі, то ти вже щаслива люди-
на. Окрім того, у трактатах Сковороди рясним цві- 
том квітнуть дуже важливі формулювання, які 
варто пам‘ятати. Як приклад приведу деякі: «Що 
вподобав, на те й перетворився», «З видимого піз- 
навай невидиме», «Бери вершину і матимеш сере-
дину», «Не все те отрута, що неприємне на смак».

Це тисячна частина того, що маємо у сковородин-
ському доробку, що допомагає мені жити, тож і вам 
стане у пригоді!

То Ви вже знаєте відповідь на питання Сковороди: 
«Щастя, а де ти живеш?»

Після довгих спроб та іспитів зупинився на формулі 
Сковороди: «А щастя близько, у серці, в душі твоїй, 
 саме там Бог і щастя». А пошук та знайдення «зрід- 
неної праці» ― це і є важливий елемент самопізнання.

З чого б Ви порадили розпочинати вивчення 
сковородинської спадщини? 

Слухайте пісні «Саду божественних пісень» . 
Ознайомтеся із листуванням Григорія Сковороди.
Прочитайте біографію Сковороди, написану його 
учнем Михайлом Ковалинським. Далі увійдіть у світ 
байок Григорія Сковороди. Наступним може бути 
засвоєння твору «Найперші двері до християнської 
добронравності». Тепер ви готові до заглиблення у 
філософські трактати Григорія Савича.

Дякую за дружню бесіду. 

Дякую за можливість сказати на широкий загал про 
важливі речі 

Повна версія цього інтерв‘ю:  www./gelblau.net/blog

Сайт автора: https://pristupov.wixsite.com/music   

Пісні “Саду”:

Сергій Кандул
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Petro, wie sind Sie auf die Idee gekommen, Skoworodas 
Gedichte in Töne zu setzen und diese mit der Kobza  
vorzuspielen?

Als ich zum ersten Mal „Garten der Göttlicher Lieder“ 
von Skoworoda gelesen habe, konnte ich mir damals 
nicht vorstellen, die Musik für alle dreißig Lieder zu 
schreiben. Aber ich wollte unbedingt einige Gedichte 
vertonen. Die Musik zu den Gedichten zu verfassen 
bedeutet für mich, das wahre und komplette Eindrin-
gen in die kreative „Feuerstelle“ des Dichters, aus der 
die Poesie entsteht. Von dort heraus gehe ich mit dem 
Dichter durch den ganzen Weg der Kreation eines 
Liedes. Der Dichter wird zu meinem Freund, Berater 
und Gesprächspartner. Ein erstaunliches Erlebnis! Die 
Begleitung der vertonten Lieder mit Kobza nähert die 
Zuhörer/innen zur Barockzeit. 

Das Lied „Die wertvolle Zeit des Lebens“ haben Sie mal 
mit dem „Testament“ von Schewtschenko verglichen. 
Warum?

Die Gesellschaft befindet sich in verschieden Zustän-
den. Die deutlichsten davon sind Krieg, Revolution, 
friedliches Leben. Das von Kindheit an bekannte Testa-
ment von Schewtschenko ist ein starker Aufruf für den 
Kampf. Dieser Aufruf zieht die Menschen zusammen, 
in dem der das Individuelle dem Kollektiven zum Opfer 
bringt. Die Ukraine ist diesem Aufruf mehrmals gefolgt, 
z.B. in den Jahren 2004 und 2014. Die friedliche Zeit 
bringt hingegen die individuellen Eigenschaften jedes 
Einzelnen hervor. Die Persönlichkeitsmerkmale der 
Regierenden und der Bevölkerung gewinnen an Be-
deutung für die Entwicklung des Landes. Dann ist es 
höchst wichtig, die Worte von Skoworoda in unserem 
Gedächtnis zu bewahren: „Lieber ist eine Stunde voller 
Gnade und Trost/ Als ein Tag in den Sünden, der ver-
geht nur umsonst/Rein ein Tag in der Ehre siegt ein Jahr 
in der Sucht;/Böse Ewigkeit ist leerer als zehn Jahre mit 
der Frucht!” Diese Zeilen aus dem Lied 23 des „Gartens 
der göttlicher Lieder“ sind ein Aufruf an uns, die geisti-
gen Nachfahren des ukrainischen Philosophen des 18. 
Jahrhunderts, ein Testament von Hryhorij Skoworoda.

Ihr musikalisches Theaterstück „Ich kenne den Menschen“ 
beginnt mit den Worten „Die Welt schläft..“ und endet 
mit dem Aufruf „Höre, der Mensch, was für ein Kern in dir 
steckt“. Um welchen Schlaf und welchen Kern handelt es 
sich?

Dieser „Schlaf“ lässt sich heute als „Zombi-Gestalt“ be-
zeichnen. Diese von der TV-Propaganda hergestellte 
„Golems“ sind sehr gefährliche Wesen, denn sie verspü-
ren keine moralischen Hindernisse, der tierischen Sucht 
nachzugehen. Über die Bekämpfung dieser tierischen 
Sucht schreibt Skoworoda. Derjenige, dem es gelingt, 
das tierische „selbst“ zu beseitigen, bekommt das Ver-
gnügen vom „kräftigen Kern“, einer befreiten Seele. Die-
se Idee steht im Mittelpunkt meines Werkes „Ich kenne 
den Menschen“.

Manchmal nehmen wir die Philosophie als etwas Abstrak-
tes wahr. Skoworoda nennt sie hingegen „das Hauptziel 
des Lebens“. Inwiefern hilft Ihnen die Lehre von Skoworo-
da im Alltag? 

Mir hilft z.B. Skoworodas Lehre über die „Berufung“. 
Derjenige der seine Berufung gefunden hat ist schon ein 
glücklicher Mensch. Übrigens beinhalten seine Traktate 
zahlreiche Formeln, die man lernen kann. „Was du ge-
mocht hast, das bist du geworden“, „Aus Unsehbarem 
lerne Sehbares“, “Strebe nach dem Höhepunkt und du 
wirst die Hälfte erreichen“, „Nicht alles was dir nicht 
schmeckt ist Gift“. Das ist nur ein winziger Teil des Erbes 
Skoworodas, woraus ich den Nutzen für mein Leben zie-
he. Sie finden da bestimmt auch viel Nützliches für sich! 

Wie würden Sie empfehlen, mit dem Erbe Skoworodas 
anzufangen? 

Hören Sie sich „Garten der Göttlichen Lieder“ an. 
Machen Sie sich mit den Briefen Skoworodas vertraut. 
Lesen Sie die Biographie Skoworodas, geschrieben von 
seinem Schüler Mychajlo Kowalynskij. Entdecken Sie 
die Welt von Skoworodas Fabeln. Als nächstes nehmen 
Sie „Eingangstür zu christlichen Sittsamkeit“. Jetzt Sind 
Sie bereit, in seine philosophische Traktate einzutau-
chen.

Ich bedanke mich für das freundliche Gespräch. 

Danke für die Gelegenheit, wichtige Themen ans Publi-
kum zu bringen 

„Setzt dich, Bruder, sprich zu mir. Das hätte ich so gern. 
Deine lebensspendenden Wörter halten meine Sorge fern“
Mit diesem Text aus dem Lied über das Glück von dem ukrainischen Philosophen des 18. Jahrhunderts Hryhorij 
Skoworoda beginne ich mein Gespräch mit dem Komponisten, Kobzar und Skoworoda-Forscher aus Erfurt Herrn 
Petro Pristupov.

Interview mit Kobzar 
Petro Pristupov

gel[:b]lau, #17 /18-19/

Serhiy Kandul
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 E.VСпілка українців у Нижній Саксонії була за- 
снована у 2015 році на базі спілки україн-

ських студентів Нижньої Саксонії та українського 
хору „Калина“. Її метою є підтримка та розвиток 
української мови та культури на території діяльності. 
Члени спілки активні в багатьох сферах: вони пред-
ставляють Україну на різних міжкультурних заходах 
та фестивалях в центрі Ганновера, підтримують та 
розвивають українську мову у дітей вихідців з Укра-
їни, організовують гуманітарну допомогу в Україну, 
консультують українців з багатьох питань повсякден-
ного життя в Німеччині, проводять екскурсії для лю-
дей похилого віку, організовують щомісячні круглі 
столи, семінари, тренінги, майстер-класи тощо. 

У 2014, 2016 та 2017 роках було організовано 
три великі благодійні концерти в Ганновері, 

а також декілька акцій по збору речей для потребую- 
чих в Україні. Загалом членами спілки було зібрано 
близько 12 тонн речей. Для хворих дітей з Оріхов- 
ського дитячого будинку біля Запоріжжя було закуп- 
лено велике дзеркало для розвиваючих занять, пов-
ністю поремонтовано велику ванну кімнату, закупле-
но стільці для актового залу, передано багато ново-
річних подарунків для дітей та проведено ще безліч 
благодійних акцій.

Окрім цього спілка українців у Нижній Сак-
сонії пропонує вже декілька місяців безко-

штовні курси німецької мови для українців. 

„Ми особливо пишаємося нашими українськими гру-
пами всебічного розвитку дітей, — розказує голова 
спілки Оксана Янцен, — метою є підтримка дітей 
українських батьків, щоб вони також могли розмовля-
ти українською мовою. Окрім мови наша педагогічна 
концепція включає також розвиток багатьох інших 
навичок, важливих для розвитку в ранньому дитинстві. 
Крім того, для багатьох батьків наші групи є важли-
вим інструментом орієнтації та інтеграції в німецьке 
суспільство”. 

Родзинкою спілки, за словами пані Янцен, є її 
прагнення зберегти та примножувати україн-

ську культуру та традиції в українській громаді в Німеч- 
чині. „Для нас особливо важливо дієво допомагати укра-
їнцям, які потребують підтримки, розумної та змістовної 
поради. Наша спілка — це не тільки проєкти, курси та 
заходи. Це ціла команда доброзичливих людей, які завжди 
готові допомогти, мають відкриту душу та велике серце та 
дуже люблять Україну!“ 

Спілка українців у
Нижній Саксонії

Контакти спілки українців у Нижній Саксонії

Дитяча українська група розвитку:  
facebook.com/groups/224082135021055/

Спілка Українців у Нижній Саксонії:  
facebook.com/groups/1643912025856370/

www.uvnev.de info.uvnev@gmail.com

Ukrainischer Verein in Niedersachsen e. V. wur-
de im Jahr 2015 aus dem Ukrainischen Chor 

„Kalyna“ und dem Verein Ukrainischer Studierenden in 
Niedersachsen gegründet. Sein Ziel ist es, die ukrainische 
Sprache und Kultur in Deutschland zu unterstützen und 
weiterzuentwickeln. Der Verein ist in vielen Bereichen 
aktiv: Unterstützung und Entwicklung der ukrainischen 
Sprache bei Kindern von Einwanderern aus der Ukraine 
sowie informative Unterstützung der letzteren, Sammeln 
von Sachspenden für die Ukraine, Teilnahme an inter-
nationalen Kulturfesten, Konferenzen und Seminaren, 
Organisation von Schulungen und Workshops sowie 
Freizeitaktivitäten und Ausflügen für Kinder und ältere 
Generation.

Seit mehreren Jahren unterstützt Ukrainischer 
Verein in Niedersachsen e. V. bedürftige Men-

schen, Waisen- und Krankenhäuser. In den Jahren 2014, 
2016 und 2017 wurden drei große Wohltätigkeitskonzer-
te in Hannover organisiert, bei denen finanzielle Mittel 
gesammelt wurden. Des Weiteren hat Verein mehrere 
Sachspenden für Bedürftige in der Ukraine gesammelt. 
Für kranke Kinder aus dem Orikhov-Waisenhaus in der 
Nähe von Saporischschja kauften die Vereinsmitglieder 
einen großen Spiegel für Therapiearbeit, renovierten ein 
großes Badezimmer, kauften Stühle für die Versamm-
lungshalle, sammelten viele Weihnachtsgeschenke für 
Kinder und organisierten viele weitere Wohltätigkeitsver-
anstaltungen.

Seit einigen Monaten bietet der Verein kostenlose 
Deutschkurse für Ukrainer an, die Deutsch ler- 

nen oder ihre Kenntnisse verbessern möchten. „Wir sind 
besonders stolz auf  unsere ukrainischen Eltern-Kind-Gruppen für 
die umfassende Entwicklung von Kindern, ― berichtet die  
Gründerin und die Vorsitzende des Vereins, Oksana 
Janzen ― Das Ziel ist es, die Kinder ukrainischer Eltern mehr-
sprachig zu fördern, damit sie auch ukrainische Sprache kennen 
und sprechen lernen. Unser pädagogisches Konzept schließt neben 
Sprachförderung auch Förderung von vielen anderen Kompetenzen 
mit ein, die für die Entwicklung im frühkindlichen Alter wichtig 
sind.”

Die Besonderheit des Vereins ist der Wunsch, 
die ukrainische Kultur und Traditionen in der 

ukrainischen Gemeinschaft in Deutschland zu bewahren 
und zu fördern, so Oksana Janzen. „Unser Verein setzt 
nicht nur Projekte, Kurse und Veranstaltungen um. Unser Team 
und unsere Helfer*innen sind freundliche und hilfsbereite Men-
schen, die ein großes Herz haben und die Ukraine sehr lieben!“

Wenn Sie mehr über die Arbeit des Vereins 
erfahren möchten, besuchen Sie die Website 

www.uvnev.de oder die Profile in Facebook  

Ukrainischer Verein in
Niedersachsen e. V.

Українська Спілка Ганновер  
Ukrainischer Verein in Niedersachsen e. V.
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Країна ззовні

Ukraїner in Deutschland

Diaspora / Діаспора gel[:b]lau, #17 /22-23/#всебудегельблау

Маршрут експедиції розпочався з Брауншвайгу —  
міста, яке в післявоєнні роки опинилося на кордоні 
сфер впливу між вільним світом та тоталітарним. В 
цей час тут перебувало багато українців, а в сучасній 
українській громаді ще й досі залишились люди, які 
пережили ті моторошні часи. Вони й стали першими 
героями експедиції.

Зупинка 1 / 1. Halt

Останні кілька десятків років українці активно 
емігрували в різні країни світу. Українська 
діаспора в Німеччині налічує близько 250 000 
осіб зі своїми цікавими й унікальними історі-
ями. Саме тому етнографічна експедиція Uk-
raїner створила окремий проєкт „Країна ззовні“ 
та вирушила у подорож за кордоном, аби 
познайомитись з українцями, які займаються 
публічною дипломатією, виїхали, але не втра-
чають зв’язок з Батьківщиною; формують 
образ сучасної України, розвивають світову 
спільноту та налагоджують міжкультурні 
зв’язки.

Bogdan Logvynenko, hat trotz seines jungen Alters 
bereits über 50 Länder besucht. Oft wurde er gefragt 
„Wie sind sie so, die Ukrainer?“ So wurde das Projekt 
„Ukraїner“ geboren, als Versuch, die Antwort auf diese  
Frage zu geben. Von 2016 bis 2018 fand die erste 
anthropologisch-ethnische Forschungsreise durch die  
Ukraine statt. Die Ergebnisse wurden sowohl im 
gleichnamigen Buch „Ukraїner“ als auch auf der Pro-
jektwebsite unter www.ukrainer.net in mehreren  
Sprachen, darunter auch auf Deutsch, veröffentlicht.
Im XX. Jahrhundert sind viele Ukrainer und Ukraine-
rinnen in verschiedene Länder ausgewandert, u. A. 
auch nach Deutschland. Die ukrainische Diaspora hier 
zählt etwa 250.000 Menschen. Ihre Geschichten sind 
oft so interessant und einzigartig, dass diese auf je-
den Fall entdeckt werden müssen. So kam das Projekt 
„Ukraїner“ im Rahmen der Serie „Das Land von außen“ 
nach Deutschland.Брауншвайг / Braunschweig

Еріка Борхерс — також дочка української цвангс- 
арбайтерін, народилась в містечку Зальцгіттер- 
Ліхтенберг, що 30 км від Брауншвайгу. Усе 
своє дитинство Еріка провела у казерні 
Розаліз (Rosalies-Kaserne), але все життя вважає 
себе українкою та виховала своїх дітей в україн-
ських традиціях та любові до української 
культури та спадщини.

Erika Borchers ist auch die Tochter ukrainischer 
Zwangsarbeiterin und wurde in Salzgitter-Lichtenberg, 
30 km von Braunschweig entfernt, geboren. Sie ver-
brachte ihre ganze Kindheit in der Rosalies-Kaserne in 
einer großen ukrainischen Gemeinde und fühlte sich 
immer als Ukrainerin. Ihre Kinder wurden von ihr auch 
in die ukrainische Kultur und Traditionen einbezogen.

Ульріх Шаде ініціював історичні роботи по 
знаходженню безіменних українців, які поряд 
з іншими іноземцями були масово поховані 
(хоча на дії просто скинути в спільну могилу) 
в Брауншвайзі. Як результат була зроблена 
„Книга мертвих“, в якій кожному похованому 
було присвячено напис з повним ім‘ям й датами 
народження та смерті.

Ulrich Schade initiierte historische Forschung, um na-
menlose Ukrainer zu finden, die zusammen mit den 
anderen Ausländern in Braunschweig massenhaft be-
graben wurden. Als Ergebnis wurden die sogenannten 
Totenbücher erstellt. Auf ihren Seiten bekam jede be-
grabene Person eine Inschrift mit dem vollständigen 
Namen und Geburts- und Todesdatum. Die Bücher 
können in der Friedenskapelle eingesehen werden.

Стефанія Шаде — дружина Ульріха Шаде та 
донька української працівниці німецького табору 
(цвангсарбайтерін) з України, яка потрапила на ро- 
боти до Німеччини під час Другої світової. «Мама 
мала важке життя, тому пішла дуже рано», — 
згадує Стефанія. Про те, що саме довелося пере-
жити її матері Стефанія достеменно не знає, адже 
вона їй про це не розповідала: «Думаю, вона боя-
лася». Стефанії не подобається, коли її називають 
на німецький лад. «Я — не Штефі, я — Стефка», 
— каже вона.

Stefania Schade ist die Frau von Ulrich Schade und die 
Tochter ukrainischer NS-Zwangsarbeiterin. «Meine Mut-
ter hatte ein schwieriges Leben, deshalb ist sie sehr früh 
gegangen», erinnert sich Stefania. Frau Schade weiß nicht 
genau, was ihre Mutter durchmachen musste, weil sie ihr 
nichts davon erzählte: «Ich glaube, sie hatte Angst». 

Die Reise hat in Braunschweig begonnen. Diese Stadt hat sich 
in der Nachkriegszeit an der Grenze zwischen der freien und 
der totalitären Welten gefunden. Damals lebten hier viele Uk-
rainer und noch heute gibt es hier viele, die diese schrecklichen  
Zeiten erlebt haben. Sie wurden zu den ersten Protagonisten 
des Projekts in Deutschland.
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Nach Braunschweig ging die Reise nach  
Hamburg. Die Hansestadt wurde zum Zuhause für vie-
le kreative Ukrainer, wie zum Beispiel für Natalia und ih-
ren deutschen Ehemann Martin. Martin lernte die uk-
rainische Sprache, bevor er Natalia traf. Er leitet den 
ukrainischen Kirchenchor, der in diesem Jahr sein zehn-
jähriges Bestehen feiert. Zusammen mit seiner Frau grün-
dete er den ukrainisch-deutschen Verein, der kulturel-
le Veranstaltungen organisiert. Darüber hinaus schuf 
das Paar ein deutsch-ukrainisches Forum und führt  
einen Blog mit Rezepten aus der ukrainischen Küche unter 
www-ukrainische-kueche.de.

Наступним після Брауншвайгу в маршруті експедиції 
був Гамбург,  який встиг стати другою домівкою для 
багатьох талановитих українців. Як, наприклад, для 
Наталії та Мартіна — українсько-німецької пари, яка 
своєю діяльністю наближає Україну, її народ та культуру 
до народу Німеччини. Мартін вивчив українську мову 
ще до знайомства з Наталкою. Він керує українським 
церковним хором, який в цьому році святкує 
десяту річницю. Разом з дружиною вони заснували 
українсько-німецьку спілку та ведуть блог рецептів  
української кухні www-ukrainische-kueche.de.

Після Гамбургу знімальна група рушила до 
Дюссельдорфу, де зустрілася з однією з найяскра- 
віших представниць жінок-диригентів на світовій 
сцені Оксаною Линів. Також пані Линів опікується 
розвитком класичної музики в Україні та є культур- 
ним амбасадором країни у світі. З її ініціативи були 
засновани Міжнародний фестиваль класичної музики 
LvivMozArt та Молодіжний симфонічний оркестр 
України / YsOU, який вже завоював міжнародне 
визнання блискучими виступа-ми у Бонні, Берліні, 
Ґраці, Львові та Києві.

Зупинка 2 / 2. Halt
Гамбург / Hamburg

In Hamburg besuchte das Projektteam auch die charmante Künstlerin 
Julia Marushko, die 2013 die Kulturorganisation ArtMaidan gründete. 
Im Mai hatte Julia in der Hauptkirche St. Nikolai eine Ausstellung „Frau 
und Krieg“, in der mehr als 50 Werke aus den letzten fünf Jahren gezeigt 
wurden. Dies ist eine künstlerische Chronologie der modernen Ukraine 
— ausdrucksstarke Triptychen, Aquarelle, Gedichte, Stickereien, Foto-
grafien und Gemälde.

В Гамбурзі знімальна група також наві-
далась у гості до чарівної мисткині Юлії 
Марушко, яка в 2013-му році заснувала 
культурну організацію ArtMaidan. Саме 
у Німеччині Юлія стала хроністкою 
революційної та воєнної історії України, 
записуючи усе в мистецькі щоденники. 
Художниця творить мистецтво проти 
забуття, присвячене усім людям, які 
боролися за свободу, права людини та 
демократію. 

В травні Юлія мала виставку в церкві 
Святого Миколая в Гамбурзі, яка нази-
валась „Щоденник Марушки ‹Жінка і 
війна›“, де були представлені понад 50  
робіт, написаних за останні п’ять 
років. Це мистецька хронологія сучасної 
України — експресивні триптихи, акварелі, 
вірші, вишивка, фотографії та картини.

Зупинка 3 / 3. Halt
Дюссельдорф / Düsseldorf

Nach Hamburg zog das Team nach Düsseldorf, wo es die 
Chefdirigentin der Oper Graz (bis August 2020) Oksana 
Lyniv traf. Parallel kümmert sich Frau Lyniv auch um die 
Entwicklung der klassischen Musik in der Ukraine und ist  
die Kulturbotschafterin der Ukraine weltweit. Auf ihre Initia-
tive wurden das LvivMozArt International Festival of Classi-
cal Music und das Youth Symphony Orchestra der Ukraine / 
YsOU gegründet, das bereits mit unvergesslichen Auftritten 
in Bonn, Berlin, Graz, Lemberg und Kyjiw internationale An-
erkennung gefunden hat.

Далі маршрут експедиції пролягав крізь південь 
Німеччини. Наступна зупинка — Бамберг, де 
знімальна група провела незабутні вихідні разом з 
отцем Богданом та його друзями.

Зупинка 4 / 4. Halt Бамберг / Bamberg

Anschließend führte die Reiseroute nach Süddeutschland. 
Die nächste Station war Bamberg, wo das Ukraїner-Team 
ein unvergessliches Wochenende mit Pfarrer Bogdan und 
seinen Freunden verbracht hat.
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Завітала знімальна група і до неймовірної 
Емми Андієвської, яка ще в 1943 році разом 
із родиною опинилася в Німеччині. Пані 
Андієвська є авторкою двадцяти дев’яти пое-
тичних збірок, п’яти книжок короткої прози 
та трьох романів. Створила понад 17.000 
картин, художні виставки яких проводилися 
в США, Канаді, Франції, Німеччині, Австралії, 
Бразилії, Ізраїлі, Україні та Швейцарії.

Das Projektteam besuchte auch die unglaubliche 
Emma Andijewska, die 1943 mit ihrer Familie nach 
Deutschland kam. Frau Andijewska ist die Autorin 
von 29 Gedichtsammlungen, fünf Kurzprosabü-
chern und drei Romanen. Sie hat mehr als 17.000 
Bilder gemalt, die u. A. in den USA, Kanada, Frank-
reich, Deutschland, Australien, Brasilien, Israel, der 
Ukraine und der Schweiz ausgestellt wurden.  

Після Бамбергу експедиція вирушила до Мюнхену, 
де зупинилась в стінах Українського Вільного 
Університету. УВУ — єдиний університет поза межа- 
ми України з українською, німецькою та англійською 
мовами викладання, з правом присвоєння вчених 
ступенів маґістра та доктора наук, також є єдиним 
у світі вищим навчальним закладом поза межами 
України з українською мовою навчання.

Яскраві представниці Бамбергської громади - Марія Свідрик та Марія Зорик 
записують подкаст про життя емігрантів у Німеччині „Fremdgehen podcast“.
Maria Svidryk und Mariya Zoryk, nehmen den „Fremdgehen-Podcast“ auf.

Отець Богдан Пушкар народився в україн- 
ській родині в Польщі, навчався у Мюн- 
хені, а зараз служить при Українській 
греко-католицькій персональній парафії у 
баварському Бамберзі. Від початку війни 
Отець Богдан передав тонни гуманітарної 
допомоги в Україну, особливо в зону 
військових дій. А ще він згуртував навколо 
парафії у Бамберзі українських студентів і 
заохотив створити громадську організацію 
українських студентів. 

Der Pfarrer Bohdan Pushkar wurde in einer 
ukrainischen Familie in Polen geboren, studier-
te in München und predigt heute in der ukrai-
nisch-griechisch-katholischen Gemeinde im  
bayerischen Bamberg. Seit Beginn des Krieges 
hat der Pfarrer Bohdan Pushkar Tonnen an Sach-
spenden in die Ukraine transportieren lassen,  
insbesondere in das Kriegsgebiet. Er brachte ukrai-
nische Studenten in der Pfarrei Bamberg zusam-
men und förderte die Entstehung einer gemein- 
nütziger Vereinigung ukrainischer Studenten.

Зупинка 5 / 5. Halt Мюнхен / München

Nach Bamberg ging es nach München mit einem Halt an 
der Ukrainischen Freien Universität. Die UFU ist die einzi-
ge Universität außerhalb der Ukraine mit Unterrichtsspra-
chen Ukrainisch, Deutsch und Englisch, die auch befugt ist, 
Masterabschlüsse und Doktortitel zu vergeben. Sie ist die 
einzige Hochschule der Welt außerhalb der Ukraine mit Uk-
rainisch als Unterrichtssprache.

Die letzte Protagonistin der Forschungsreise war Nadia Halaburda, die zu einer Diaspora-Familie gehört, in der alle vier  
Schwestern traditionelle bestickte Blusen (Wyschywankas) herstellen. Nadia sagt, dass ein Hemd manchmal 10 Jahre 
braucht, um beschtickt zu werden. Sie selbst beherrscht 20-30 Sticktechniken. 

Останньою героїнею експедиції стала Надія 
Галабурда, яка належить до діаспорної ро- 
дині, де всі чотири сестри виготовляють 
вишиванки. Надія каже, що інколи на одну 
вишиванку йде 10 років роботи. Улюблена 
техніка — подільські качалочки, а загалом 
Надія володіє 20-30 техніками вишивки. 
Готуючись до святкування 70-річчя  
Об’єднання українських жінок у Німеччині, 
Надія започаткувала проєкт вишивання за 
узорами Олени Пчілки – української пись- 
менниці, матері поетеси Лесі Українки. 
Олена Пчілка свого часу їздила Україною та 
видала альбом із візерунками укра-
їнських вишиванок. Цей альбом родичка 
письменниці подарувала одній француженці 
з дарчим написом, а згодом, через багато 
десятиріч, Надія Галабурда його купила у 
Франції. І візерункам саме з цієї книжки й 
було присвячено майстер-клас вишиванок у 
Мюнхені.

Text: Kseniya Fuchs
Übersetzung: Ilona Ushenina
Fotos: Oleksii Sherepenko 
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Цілюща сила музики відома нам ще з давни-
ни. Вона здатна пробудити свідомі та несві-
домі спогади, покращити настрій або навпа-
ки, довести своїми чутливими вібраціями до 
сліз. Вплив музики на психічний стан людини 
став запорукою активного розвитку музи-
котерапії — психотерапевтичного методу, 
який використовує музику для відновлення чи 
підтримки здоров’я та зокрема психіки. 

Ще в античні часи музика слугувала для 
відновлення душевної та духов ної гармонії. 
Наприклад, Піфагор за допомогою пісень 
компенсував такі негативні емоції, як розча-
рування чи неконтрольований гнів. А Пла-
тон та Арістотель описували у своїх творах 
не лише цілющу силу музики, а й її навчаль-
ну ефективність як засобу виховання лю-
дей. В епоху Відродження вчені займалися 
питанням зв’язку музики та афектів люди-
ни, особливо меланхолії, як тоді називали 
депресивний розлад.

Моцарт та Гендель написали „Хайльмузік“ 
(„Heilmusik“ досл. з німецької „цілюща музика“) 
для людей, які страждали від хронічного 
головного болю. В сучасній психології існує 
навіть наукова гіпотеза „ефект Моцарта“ 
(„Mozart-Effekt“), яка описує поліпшення ког-
нітивної діяльності людини під впливом му-
зики Моцарта або класичної музики загалом. 
Так само важко не згадати Баха та його зна-
мениті „Варіації Ґольдберга“, які були написані 
композитором спеціально для нічного музи-
кування в спальні дипломата Германа Карла 
фон Кейзерлінга, який страждав від безсоння. 
Сьогодні, до речі, ці варіації й досі активно ви-
користовуються в музичній терапії. 

У XIX столітті музика остаточно знайшла 
свою нову, психологічно орієнтовану спря-
мованість у лікуванні психічних захворю-
вань. Але по-справжньому сильний підйом 
музикотерапія пережила після Другої світо-
вої війни. У 1959-му році в музичній академії 
Відня було створено фах „Музична меди-
цина“, і терапевтичне використання музики 
нарешті набуло неабиякого резонансу. З’я-
вилася розширена концепція музикотерапії, 
яка базувалася на цілісному погляді на лю-
дину, а також містила основи психоаналізу 
та гуманістичної психології. Пізніше, вико-
ристовуючи сучасні методи візуалізації, не-
врологи змогли показати, що музика здатна 
впливати на структуру мозку, оскільки вона 
створює своєрідний місточок до нашого вну-
трішнього світу, і це дозволяє визволити на 
поверхню глибоко приховані почуття. Саме 
ця взаємодія є важливим аспектом музичної 
терапії. Люди говорять про почуття, пережи-
вання та ідеї, які виникають під час прослухо-
вування музики. 

Терапія музикою знайшла широке засто-
сування й в психіатрії, онкології, геріатрії, в 
лікуванні психосоматичних захворювань та 
больових синдромів. Цей метод є універ-
сальним як для дітей та підлітків, так і для 
дорослих чи людей з особливими потреба-
ми. Дуже поширеним є застосування музич-
ної терапії для дітей з аутистичним розла-
дам, а також для людей, які пережили важку 
травму. Це пояснюється тим, що музико-
терапія пропонує безліч можливостей для 
того, щоб зробити почуття пацієнтів, до яких 
вони не можуть дібрати слів, зрозумілими та 
відчутними. 

У музикотерапії є два основні напрями: 
активний та рецептивний. Під час активної 
музикотерапії пацієнтів мотивують само-
стійно створювати звуки та грати на різних 
музичних інструментах. 

Великою перевагою музикотерапії є те, 
що вона пропонує численні можливості 
вираження. Використовуються музичні ін-
струменти, на яких легко грати. Барабани, 
бубон, гітара, ксилофон та багато інших ін-
струментів, а також власний голос дають 
пацієнтові змогу створювати різні ритми й 
звуки. 

Деякі музикотерапевти записують те, 
що було відтворено, щоб пацієнт міг знову 
слухати його мелодії та подумати про них. 
Важливо зазначити, що тут не йдеться про 
професіональну музичну освіту чи вміння 
грати на музичному інструменті. Музика 
використовується суто як засіб, оскільки 
музичні тони часто є більш мотиваційними, 
ніж певні реабілітаційні вправи, і головна 
мета полягає в тому, щоб пацієнт підклю-
чився до світу своїх почуттів, розвинув вну-
трішні ресурси. 

Музикотерапія належить до креатив-
них видів терапій або арт-терапії та може 
зміцнити здатність до самовираження, під-
вищити самооцінку й упевненість у собі. У 
груповій музикотерапії загальна імпровіза-
ція може створити сильне почуття належ-
ності та безпеки. 

Розмова є важливою частиною музико-
терапії. Пацієнт обговорює з музикотера-
певтом усе те, що відчував під час прослу-
ховування музики або гри на музичному 
інструменті. У ході музикотерапії можуть 
виникати дискомфортні відчуття та хворо-
бливі спогади, і їх теж важливо проговорю-
вати з терапевтом.

В багатьох розвинених країнах світу му-
зикотерапія утвердилася як окремий фах в 
університетах. Курс розділено на дисциплі-
ни з медицини, психології, музикознавства 
та педагогіки 

Текст: Ксенія Фукс
Ілюстрація: Юлія Мирна
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Die Heilkraft der Musik ist uns seit der 
Antike bekannt. Sie ist in der Lage, bewusste 
und unbewusste Erinnerungen zu wecken, die 
Stimmung zu verbessern oder durch ihre zarten 
Schwingungen zu Tränen bringen. Der Einfluss 
von Musik auf den mentalen Zustand eines 
Menschen wurde zum Startschuss für die aktive 
Entwicklung der Musiktherapie geworden — eine 
psychotherapeutische Methode, bei der Musik zur 
Wiederherstellung oder Erhaltung der Gesundheit 
und insbesondere der Psyche verwendet wird. 

Schon in der Antike diente Musik dazu, 
die Harmonie der Seele und des Geistes 
wiederherzustellen. Zum Beispiel verwendete 
Pythagoras Lieder, um negative Emotionen 
wie Enttäuschung oder unkontrollierbaren 
Wut auszugleichen. Und Platon und 
Aristoteles beschrieben in ihren Werken 
nicht nur die Heilkraft der Musik, sondern 
auch ihre pädagogische Wirksamkeit 
als Mittel zur Erziehung der Menschen. 

Während der Renaissance beschäftigten sich 
Wissenschaftler mit dem Zusammenhang 
zwischen Musik und menschlichen Emotionen,  
insbesondere mit der Melancholie, wie damals 
als depressive Störung bezeichnet wurde.

Mozart und Händel schrieben sogenannte 
„Heilmusik“ für Menschen, die unter 
chronischen Kopfschmerzen litten. In 
moderner Psychologie existiert sogar der 
Begriff „das Mozart Effekt“. Dieser Beschreibt 
die Verbesserung der kognitiven Fähigkeiten 
eines Menschen während dieser Mozart oder 
klassische Musik generell hört. In diesem 
Kontext kommt man auch nicht an J. S. Bach 
und seinen berühmten Goldberg-Variationen 
vorbei, die der Komponist als Nachtmusik für 
den Diplomaten Hermann Carl von Keyserlingk, 
der unter Schlaflosigkeit litt, geschrieben hat. 
Übrigens sind diese Variationen auch heute 
noch in der Musiktherapie sehr verbreitet.

Im 19. Jahrhundert fand Musik einen 
neuen, psychologisch orientierten Zweck in 
Behandlung von Geisteskrankheiten. 1959 
wurde an der Wiener Musikakademie die  
Fachrichtung „Musikmedizin“ eingerichtet,  
und der therapeutische Einsatz von Musik hat 
endlich große Resonanz bekommen. Es wurde 
ein erweitertes Konzept für die Musiktherapie 
entwickelt, das den Menschen ganzheitlich  
betrachtete und auch Grundlagen der Psycho-
analyse und der humanistischen Psychologie 
beinhaltete. 

Mithilfe der modernen Visualisierungs-
methoden konnten die Neurowissenschaftler 
beweisen, dass die Musik die Hirnstruktur be- 
einflussen kann, weil sie eine Art Brücke zur 
inneren Welt eines Menschen bildet, über 
welche dann tief verborgene Gefühle auf die 
Oberfläche rauskommen. Diese Interaktion ist 
ein wichtiger Aspekt der Musiktherapie, denn 
die Menschen sprechen über ihre Gefühle, 
Erfahrungen und Ideen, die beim Musikhören 
entstehen. 

Musiktherapie hat ihre Anwendung sowohl 
in Psychiatrie als auch in Psychosomatik, 
Onkologie, Geriatrie sowie Behandlung der 
Schmerzsyndrome gefunden. Diese Methode 
passt für Kinder und Jugendliche sowie für 
Erwachsene oder Menschen mit besonderen 
Bedürfnissen. Sehr häufig wird diese bei den 
Kindern mit autistischen Störungen sowie bei 
Menschen mit schweren Traumata eingesetzt. 

Dies liegt daran, dass die Musiktherapie viele 
Möglichkeiten bietet, die Gefühle der 
Patienten greifbar zu machen, die sie selbst 
nicht beschreiben können.

In der Musiktherapie gibt es zwei Haupt-
richtungen: aktive und empfängliche. Während 
der aktiven Musiktherapie werden die 
Patienten motiviert, selbst verschiedene  
Klänge zu erzeugen und Musikinstrumente 
zu spielen. Der große Vorteil besteht darin, 
dass hier viele Ausdrucksmöglichkeiten 
geboten sind. Es werden einfach zu spielende 
Musikinstrumente verwendet: Schlagzeug, 
Tamburin, Gitarre, Xylophon und viele andere 
Instrumente sowie ihre eigene Stimme 
ermöglichen es dem Patienten, unterschied-
liche Rhythmen und Klänge zu erzeugen. 

Einige Musiktherapeuten zeichnen auf, 
was gespielt wurde, damit der Patient 
seine Melodien wieder hören und darüber 
nachdenken kann. Es ist wichtig zu beachten, 
dass es nicht um eine Musikausbildung oder 
die Fähigkeit geht, ein Musikinstrument zu 
spielen. Musik wird nur als Mittel verwendet, 
da Musiktöne oft motivierender sind als 
bestimmte Rehabilitationsübungen, und das 
Hauptziel für den Patienten ist, sich der Welt 
seiner Sinne anzuschließen und sich mit ihr 
zu verbinden, um interne Ressourcen zu 
entwickeln. 

Musiktherapie gehört zu den kreativen 
Therapiearten bzw. zur Kunsttherapie und 
kann die Fähigkeit des Selbstausdrucks  
stärken, das Selbstwertgefühl und das Selbst- 
vertrauen steigern. In der Gruppenmusik- 
therapie kann allgemeine Improvisation ein  
starkes Zugehörigkeitsgefühl und Sicherheit 
schaffen. Konversation ist ein wichtiger  
Bestandteil der Musiktherapie. Der Patient 
bespricht mit dem Musiktherapeuten alles,  
was er beim Musikhören oder Spielen eines  
Musikinstruments empfand. Während der 
Musiktherapie können Beschwerden und 
schmerzhafte Erinnerungen auftreten, die 
unbedingt ebenfalls mit dem Therapeuten 
besprochen werden müssen.

In vielen Ländern hat sich die Musiktherapie 
als eigenständiges Fach an Universitäten 
etabliert. Der Kurs ist in die Disziplinen 
Medizin, Psychologie, Musikwissenschaft und 
Pädagogik unterteilt 
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Артпроєкт «Дифузії» було засно- 
вано у вересні 2017 року німець- 
ким художником Аланом Майером 
і успішно проводиться кожного 
року в різних містах Донбасу.  
Його головна мета – дати іно- 
земним художникам можли-
вість дізнатися про саму Україну 
та її мистецтво без посеред-
ників, а місцевим жителям 
подивитися на свої міста очима 
закордонних митців, створити 
оригінальний підхід до арт-діяль- 
ності та новий майданчик для 
творчості. Співпраця західних і 
українських художників допома- 
гає перейти від пострадянського 
до більш відкритого й інновацій-
ного сприйняття мистецтва 
й успішно сприяє інтеграції 
східної України в європейський 
контекст. «Дифузії» з кожним 
роком залучає все більше і біль-
ше нових учасників. Серед іно-
земних майстрів брали участь 
художники з Японії, Німеччини, 
США, Аргентини, Бразилії, Іта-
лії, Індії, Молдови, серед місцевих 
— художники з Києва, Дніпра, 
Львова, Слов’янська, Костянти-
нівки, Краматорська, Бахмута, 
Маріуполя, Авдіївка та пересе-
ленці з Донецька.

Ми знайшли можливість особи-
сто поспілкуватися з Аланом.

Алане, розкажи, будь ласка, як  
виникла ідея створити такий  
проєкт саме на Донбасі?

У 2014 році у нас в Берліні сфор- 
мувалася група активістів, яка 
була небайдужа до подій в Укра- 
їні. Ми намагалися допомогти зі 
свого боку і зробили перший 
аукціон в Берліні, на якому про-
дали власні роботи. Зароблені 
гроші, приблизно вісім тисяч євро, 
передали в Україну як фінансову 
допомогу. У 2015 році одна з ак- 
тивістів Марина Бондас відвідала 
 звільнені Краматорськ й Слов’я-
нськ, побачила на власні очі при- 
фронтові міста, і в неї виникла 
ідея запрошувати дітей з при- 
фронтової зони до Берліна на 
арт-реабілітацію. Так розпочався 
наш перший артпроєкт для Дон-
басу «Музика рятує» (прим. ред. ми 
писали про цей проєкт у 2018 р.). 

Пізніше я приєднався до україн-
ської акції розпису муралів, коли 
дізнався, що в списку запропоно- 
ваних міст є Слов’янськ та Крама- 
торськ. Поїздка до цих міст 
наштовхнула мене на думку,  
що треба створювати мис-
тецькі проєкти на місцях. 
Через окупацію частини 
області Краматорськ неспо- 
дівано став умовною столи- 
цею регіону, але культурних 
традицій вищого ґатунку, 
які забезпечували б пошук, 
експерименти, розвиток, 
тут не було. Бо так усюди: 
культурне життя зазвичай кон-
центрується у великих містах, не 
дуже поширюючись на пери-
ферію. Те, що раніше шукали 
в Донецьку, сьогодні намага-
ються знайти в Краматорську чи 
Слов’янську і, на жаль, не завжди 
знаходять. Тому мені захотілося 
заповнити цю пу- 
стоту чимось сучасним, хоча я не 
розумів одразу, що саме це має 
бути. 

Я згадав, як це відбувалося напри- 
кінці 80-х у Петербурзі. Були 
виставки, які створювалися 

Артпроєкт  
«Дифузії» 

західними митцями у великих музеях, до яких приєднувалися місце-
ві андеграундні художники. Ті зустрічі давали нам свободу 
сприйняття підходів. Так я почав шукати, хто б мав 
можливість допомогти мені започаткувати мистець-
кі акції в містах Донбасу. У 2017 році ми подужали першу 

спробу «Дифузій», яка трималася виключно на ентузіазмі. Щоправда, 
не вийшло одразу залучити багато місцевих, яких більше цікавили 
комерційні пропозиції, а не волонтерські проєкти. Але знайшлася 
велика кількість молоді, студентів, вони й зробили ту виставку живою 
та цікавою. У музеї сказали, що такої кількості людей на заходах вони 
не бачили вже давно. Хочу додати, що до наших ідей із самого почат-
ку дуже позитивно поставилися в музеї та міська влада Краматорська. 
Гадаю, без цього нічого б не вийшло.

Що тебе найбільше надихає у цьому проєкті?

Українське суспільство і його мистецька сцена відчувають сьогодні 
певні метаморфози. Але творчості потрібен певний імпульс. 
Якщо художники в Києві чи Харкові можуть знайти такі імпульси 
достатньою мірою, то в прифронтових районах це зробити набагато 
складніше. Мене надихає, що західні й українські художники працю-
ють пліч-о-пліч і створюють дивовижні речі, які допомагають місце-
вим жителям наблизитися до міжнародного сучасного мистецтва і 
відкрити для себе нові можливості.

Чи складно було залучити європейських художників?

Перша група складалася з моїх знайомих. Я знав, що вони можуть 
працювати у складних умовах і не бояться труднощів. Всі витрати ми 
повністю взяли на себе. На щастя, для другого проєкту мені вдалося 
знайти невеличке фінансування, і вже була можливість запросити 
художників з різних країн. Іноземним художникам цікаво долучатися 
до відродження прифронтової зони Донбасу, і вони з великим ентузі-
азмом і наснагою співпрацюють з місцевим колом.

Що вже вдалося реалізувати за ці роки і які нові виклики очікують на вас?

За ці роки вдалося провести виставки в різних містах Донбасу і роз-
ширити межі співпраці, як з міжнародними, так і місцевими худож-
никами. На жаль, через коронокризу цього року нам не 

вдасться організувати масштабні заходи, які ми плану-
вали, але резиденція, все ж таки, відбулася в Краматор-
ську з 19-го серпня до 11-вересня, а ми знову запрошує-
мо всіх бажаючих приєднатися до нас 

Daria 
Poludyonna
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Das Kunstprojekt „Diffusionen“ wurde im September 2017 vom deut-
schen Künstler Alan Mayer gegründet und findet jedes Jahr erfolgreich 
in verschiedenen Städten der Donbas-Region statt.

Das Hauptziel des Projekts ist es, den ausländischen 
Malern einen direkten Einblick in die ukrainische Kunst 
zu geben, und den Einheimischen ― die Möglichkeit 
ihre Städte durch die fremden Augen wahrzunehmen. 
So entsteht eine ganz originelle Plattform für den künstlerischen 
Austausch und eine Zusammenarbeit, die zu einer offenen und 
innovativen Diskussion rund um die Kunst führt und jegliche post-
sowjetische Wahrzeichen beseitigt. Dank solchem Ansatz wird die 
Integration der Ostukraine in den europäischen Kontext erfolgreich 
gefördert. 

Das Projekt zieht jedes Jahr neue Teilnehmer aus unterschiedlichen 
Ländern an: Japan, Deutschland, den USA, Argentinien, Brasilien, 
Italien, Indien, Moldawien. Einheimische Künstler kommen aus  
Kyjiw, Dnipro, Lwiw, Slowjansk, Kostjantyniwka, Kramatorsk, Bach-
mut, Mariupol, Avdiivka und auch aus Donezk.

Im Laufe der Jahre ist es gelungen, Ausstellungen in 
verschiedenen Städten der Donbas-Region zu organi-
sieren und die Grenzen der Zusammenarbeit zwischen 
internationalen und lokalen Künstlern zu erweitern.  
Leider konnten die geplanten Großveranstaltungen aufgrund der 
diesjährigen Corona-Krise nicht durchgeführt werden, aber die Resi-
denz fand vom 19. August bis 11. September in Kramatorsk statt 

Text: Daria Poludyonna
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Проєкт «Пауль Целан 100»  покликаний сприяти 
культурному діалогу між Німеччиною, Україною  
та Європою на базі спільних фундаментів, мов,  
кодів, паролів. 

Чернівчанин Пауль Целан ― унікальна особистість, 
що уособлює поєднання єврейської, румунської,  
австрійської, німецької, французької та української 
культур. Поет народився в єврейській родині австрій- 
ців у Чернівцях, мав румунське громадянство, вважа-
ється класиком німецької літератури, а життя своє 
закінчив у Парижі.

Учасниками резиденції «Пауль Целан 100» в Чернів- 
цях стали 10 митців з України та Німеччини. Серед 
них: Юрій Андрухович, Сергій Жадан, Катерина 
Калитко, Ігор Померанцев, Таня Малярчук, Макс 
Чоллек, Рон Вінклер та інші.  

Кожен з авторів протягом тижня мешкає у столиці 
Буковини та працює над написанням есе про Пауля 
Целана. Програма резидентів також включає екскур-
сії місцями відомого поета в Чернівцях, відвідування 
обласного архіву, вивчення оригінальних документів, 
пов’язаних із життям митця, знайомства та зустрічі 
з місцевою інтелігенцією, істориками, культурними 
діячами. По завершенню резиденції есе учасників 
побачать світ окремим виданням ― українсько-ні-
мецькою антологією «Пауль Целан 100», презентація 
якої запланована у п’яти містах Німеччини (5-11 груд-
ня) та на Лейпцизькому книжковому ярмарку (18-21 
березня 2021 року) 

20.09.2020 
презентація антології на  
Форумі Видавців, Львів.

21. – 23.11.2020  
літературні дискусії, Чернівці.

5. – 11.12.2020 
представлення антології 
у п’яти містах Німеччини.

18. – 21.3.2021 
презентація антології на  

Лейпцизькому книжковому ярмарку.

«Проєкт, у першу чергу, має на меті підвищи-
ти усвідомлення історичного та актуального 
значення постаті Пауля Целана, ― зауважує 
його кураторка Євгенія Лопата, — а також 
поглибити культурні відносини між Украї-
ною та Німеччиною. Завдяки ньому Чернів-
ці стануть містом, в якому будуть прожива-
ти, працювати та виступати відомі й цікаві 
літератори з України та Німеччини. Зі свого 
боку, ми ці враження зафіксуємо окремим 
літературно-художнім виданням, яке демон-
струватиме сучасну рецепцію Целана та його 
міста. У такий спосіб Чернівці вкотре демон-
струють свою актуальність серед інших єв-
ропейських міст і затребуваність у мистець-
кій, інтелектуальній та туристичній галузях».

Літературні дні  
Пауля Целана 2020

текст: Євгенія Лопата
Im Jahr 2020 gibt es gleich zwei historisch-biografische Anlässe, 
sich an einen der größten deutschsprachigen Dichter des 20. Jahr-
hunderts zu erinnern: Am 23. November jährt sich Paul Celans 
100. Geburtstag, vor 50 Jahren starb der Lyriker unter tragischen 
Umständen in Paris. Das Trauma des Holocaust wurde zum Leit- 
motiv für den aus Czernowitz stammenden jüdischen Dichter, der 
besonders durch seine Rezeption in Deutschland weltweit Bedeu-
tung als Dichter der Nachkriegsmoderne erlangte. Diesem Hinter-
grund zufolge wurde das Projekt „Paul-Celan-Literaturtage 2020 
(Lesungen, Diskussionen und Buchpräsentationen in der Ukraine 
und in Deutschland)“ gestartet.

10 Autoren und Autorinnen aus Deutschland und der Ukraine, 
darunter Juri Andruchowytsch, Serhiy Zhadan, Kateryna Kalytko, 
Igor Pomeranzev, Tanja Maljartschuk, Max Czollek, Ron Winkler 
und andere wurden zu den Teilnehmern/innen der Residenz, wo-
bei jede(r) von ihnen eine Woche in der Hauptstadt der Bukowina 
lebt und am Schreiben eines Essays über Paul Celan arbeitet. 

Darüber hinaus werden alle Residenten/innen einen öffentlichen 
Auftritt im Paul-Celan-Literaturzentrum haben, bei dem sie ihre 
eigenen Werke vorlesen und über die Arbeit von Paul Celan dis- 
kutieren. Das Residenz-Programm umfasst auch Führungen durch 
die Orte des berühmten Dichters in Czernowitz, Besuche des 
Bukowiner Regionalarchivs, Studieren der Celans Originaldoku-
mente, Treffen mit lokaler Intelligenz, Historikern/innen und Kul-
turträgern/innen. Dieses Programm gibt den deutschen und den 
ukrainischen Schriftstellerinnen und Schriftstellern Gelegenheit, 
sich intensiv mit dem Werk Celans, seiner Bedeutung für die ge-
genwärtige Situation in der Ukraine sowie auch den Perspektiven 
für die kulturellen Beziehungen zwischen den beiden Ländern zu 
beschäftigen. Nach Abschluss der Residenz werden die Essays der 
Residenten in der ukrainisch-deutschen Anthologie „Paul Celan 
100“ veröffentlicht. Das Projekt wird durch die Kulturstiftung des 
Bundes gefördert 

Buchpräsentation  
auf der Lemberger Buchmesse:  

20.9.2020

Vortragsreihe,  
Paul-Celan-Literaturtage, Czernowitz:  

21.–23.11.2020

Lesereise (Präsentation  
der Anthologie in Deutschland):  

5.–11.12.2020

Buchpräsentation  
auf der Leipziger Buchmesse:  

18.–21.3.2021

„Die Paul Celan Literaturtage 2020 
sollen die historische wie aktuelle  
Bedeutung Paul Celans Person ins  
Bewusstsein rufen“, bemerkt künstle-
rische Leiterin Evgenia Lopata, „sowie 
die kulturellen Beziehungen zwischen 
der Ukraine und Deutschland vertie-
fen. Das Projekt ist eingebettet in ein  
umfangreiches, sich über die Jahre 
2020 und 2021 erstreckendes Pro-
gramm mit Lesungen, Seminaren, Dis-
kussionsveranstaltungen, einem Kon-
gress und Präsentationen einer neu 
entstehenden Anthologie in mehreren  
Städten in Deutschland und der Ukraine.“

Paul-Celan- 
Literaturtage 2020  
in Czernowitz

Text: Evgenia Lopata

Gefördert durch die
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REISETIPPS IN 
DEUTSCHLAND

ТУРИСТИЧНI  
ПОРАДИ В НIМЕЧЧИНI



Für viele Menschen stand 2020 
eins fest: Wenn wir doch den Urlaub 
irgendwo anders verbringen wollen, 
wenn wir doch den Tapetenwechsel 
brauchen, bleiben wir dennoch in 
Deutschland. Dann kam aber die 
Frage, wo geht man denn hin? Wir 
aus der Gel[:b]lau-Redaktion freuen 
uns, Euch unsere Reisetipps für einen 
(Kurz-)Urlaub in Deutschland zu prä- 
sentieren – nicht nur für Corona-Zeit, 
sondern auch gerne für danach.

Цього року багато хто вирішив 
не ризикувати й провести відпус- 
тку вдома або принаймні в затиш- 
ній та відносно ковід-безпечній  
Німеччині. Редакція Gel[:b]lau роз- 
повідає про свої найулюбленіші  
туристичні місця ― як на час ка- 
рантину, так і після нього.

Tierische Ausflüge in Nürtingen
(Olya Potsiluiko )
Zwischen Stuttgart und Tübin- 

gen befindet sich meine abso-
lute Entdeckung des Jahres ― 
die Stadt Nürtingen. Hier kann 
man alles entspannt zu Fuß an- 
schauen: die malerische Alt-
stadt, die traditionsreichen 
Gassen und … die flauschigen 
Alpakas. Wenn du eine Alpaka-
wanderung mit Blick auf die 
Schwäbische Alb machst, erlebst 
du einen echten Wow-Moment, 
versprochen! 

Прогулянка з альпаками в 
Нюртінгені (Оля Поцілуйко)

Між Штутгартом і Тюбінгеном 
знаходиться моє туристичне від- 
криття року ― місто Нюртінген. 
Неспішним кроком тут можна 
навідатися до старовинного істо- 
ричного центру, насолодитися 
мальовничими вуличками, і ... 
навіть натрапити на пухнастих 
альпак! Прогулянку з цими красе-
нями посеред краєвидів Шваб-
ського Альбу ви точно запам‘ята-
єте, як одну з наймімімішніших 
подій 2020.

Insel Rügen (Ilona Ushenina)
Wer sich den Sommerurlaub ohne 

Meer nicht vorstellen kann, der muss 
dringend an die Ostseeküste, und zwar 
auf die Insel Rügen. Unzählige Wander- 
und Fahrradwege der östlichen Seite der 
Insel verbinden mehrere Ortschaften, 
und jede ist einen Besuch wert ― ob 
wegen malerischer Landschaften oder 
großflächiger Sandstrände. Kulinarisches 
MUSS: Hering mit Bratkartoffeln! 


Острів Рюген (Ілона Ушеніна)
Хто не може собі уявити відпустку без моря, той 

має терміново завітати до Балтійського узбережжя 
Німеччини, а саме ― до Рюгену. Пішохідні та вело-
маршрути східної частини острова з’єднують безліч 
маленьких міст та селищ, кожне з яких варто відві- 
дати ― чи то через мальовничі краєвиди, чи то через 
розлогі піщані пляжі. Гастрономічна порада: оселе-
дець зі смаженою картоплею!
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Mosel (Anton Vlasenko)
Die Moselregion kann man schwer 

beschreiben, man muss sie selbst ent- 
decken. Was kann schöner sein, als eine 
Ausfahrt an einem sonnigen Tag in das 
Tal, dem Fluss entlang? Wenig Autos, 
überall Weinberge, alte Schlösser und 
Burgruinen (Eltz, Cochem, Landhut), 
und malerische Landschaften. Auf dem  
Weg entdeckt man eine Menge gemüt-
licher schöner Ortschaften, die einen 
zum Verweilen einladen. 

Регіон Мозель (Антон Власенко)
Регіон навколо річки Мозель вже  

давно є однією з улюблених турис- 
тичних маршрутів Німеччини. Що 
може бути кращим ніж їздити соняч- 
ним днем автівкою впродовж річної 
долини? Мало машин, навколо винні 
схили, старі замки та фортеці (Ельтц, 
Кохем, Ландхут). Протягом подоро-
жі ви зустрінете багато автентичних 
та затишних селищ, які як магнітом 
притягують зупинитись на горнятко 
кави.



Walchensee (Afina Khadzhynova)
Walchensee, Alpensee mit karibischem Flair, ist eine 

Entdeckung des Jahres für die Gel[:b]lau-Redaktion: 
Türkisgrünes Wasser, weißer Strand, schöne Bergland- 
schaft drum herum. Dort kann man den Tag mit einer 
Gratwanderung vom Herzogstand zum Heimgarten 
beginnen, und den Blick über Walchensee, Kochel am  
See und vielen weiteren kleineren Seen geniessen. Der 
erfrischende Bergsee lädt danach jeden Wanderer zur 
Abkühlung ein. 

Озеро Вальхен (Афіна Хаджинова)
Озеро Вальхен є одним з найглибших та найбіль- 

ших альпійських озер в Німеччині і стало для редак- 
ції Gel[:b]lau цього року справжнім відкриттям. Там 
можна не тільки плавати і засмагати на піщаному 
пляжі: любителі активного відпочинку можуть зай- 
матись віндсерфінгом, кататись навколо озера на ве- 
лосипеді, або просто досліджувати пішохідні марш-
рути.



Tropical Islands (Kseniya Fuchs)
Ganz in der Nähe von Berlin versteckt sich ein echter 

Regenwald ― das Tropical Islands Resort. Mehrere 
Wasserwelten, Attraktionen, Wellnessbereich ― hier wird 
jeder fündig. Nach einem aktiven Tag kann man direkt im 
Resort übernachten.

Курорт Tropical Islands (Ксенія Фукс)
Неподалік від Берліна ховається справжнісінький 

тропічний ліс ― Tropical Islands Resort. Аквапарк, атрак-
ціони, велнес та спа! А після активного дня заночувати 
можна прямо на території комплексу ― в наметі на 
піску або в окремому готельному номері. Тропіки, які 
зовсім поруч.
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Cаундтрек  
мого життя

04:28

Playlist

When I was 17...25 Songs

With or Without You - U2 03:25

All I Want Is You - U2

2

04:01

Mysterious Ways - U2

3

02:58

Beautiful Day - U2

4

03:02

The Ground Beneath Her Feet 
- U2

5

03:44

Ви колись замислювалися, яка пісня могла б  
стати саундтреком вашого життя? Мені, як ілюс-
траторці, музика допомагає мислити образами, 
отримувати потрібний настрій, фільтрувати 
думки, які інколи кидають у сумніви. 

Я не пам’ятаю, коли музика стала частиною 
мого життя. Це сталося ще задовго до того, як 
я почала свідомо сприймати світ. Уся справа у 
тому, що мій старший брат, з яким в нас різниця 
в чотирнадцять років, вирішив прищепити мені 
музикальний смак ще з колиски, а тому привчив 
мене засинати під вічну класику таких рок-ікон 
як AC/DC, U2, Depeche Mode, Iron Maiden тощо.  
І за словами брата, засинала я під перші акорди 
– Long Live Rock’n’Roll! Звісно, я могла б йому 
не повірити, якби не один момент – вже в свідо-
мому віці – коли я почула пісню U2 вперше, як я 
тоді вважала.

Мені було сімнадцять. Перше кохання. Перше 
знайомство з Його музичними уподобаннями.                                                  
Він був вродливим, вищий за мене на голову і 
від нього приємно пахло деревиною. Він мав 
кучеряве темне волосся та ущільнені подушечки 
пальців від постійного затиснення струн на 
гітарі. Незважаючи на майже двадцять років, які 
минули з того дня, я все ще пам’ятаю його кожну 
секунду. Я стояла в темній кімнаті, вдивлялась в 
полиці з книгами, жадібно поглинала приємний 
аромат деревини та слухала U2. Час зупинився. 

Ви стовідсотково також можете пригадати 
низку фільмів з музичними „наркоманами“ в 
головних ролях та з неймовірним музичним 
супроводженням. Такі фільмі приємно дивитись, 

закутавшись в затишну ковдру. Але чи відчували 
ви хоч раз себе на їхньому місці? Відчували, що 
рухаєтесь всередині власного фільму?

В той день, коли я слухала U2 в темній кімнаті 
хлопця, я думала саме так. І навіть сьогодні музика 
допомагає мені відчувати момент, а не жити в 
його очікуванні. Запам'ятовувати обличчя і їхній  
вплив на мене. Крізь товщу води в нашій річці 
життя, можна забути про що завгодно, але не те,  
що супроводжувалося твоїм власним саундтреком.

А які пісні могли б бути саундтреком вашого 
життя? 

Текст та ілюстрації: 
Катерина Дорохова
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Habt ihr mal darüber nachgedacht, welches Lied in 
einem bestimmten Moment zum Soundtrack eures 
Lebens werden könnte?

 
Ich bin Illustratorin. Hat mein Beruf was mit Musik 

zu tun? Klar! Die Musik bewegt mich dazu, in Bildern 
zu denken, in die [richtige] Stimmung zu kommen und 
die für die kreative Tätigkeit kontraproduktiven Gedan-
ken hinweg zu bekommen. Ich kann mich nicht an den 
genauen Moment erinnern, wann die Musik zu einem 
wichtigen Teil meines Lebens wurde. Mein 14 Jahre 
älterer Bruder meinte, er hat mir den richtigen Musik- 
geschmack beigebracht. Laut der Legende meines 
Bruders, an welche ich kaum glauben kann, schlief ich 
in meiner Wiege sofort ein, als ich seine Lieblingsmusik 
 hörte – AC/DC, U2, Depeche Mode oder auch Iron Mai-
den. Unabhängig davon, ob ich ihm glaube, könnte das 
eine ziemlich plakative Szene aus einem Film über die 
Generation meines Bruders sein. Er kommt zurück nach 
Hause, ich liege in meinem Kinderbett, im Vordergrund 
schallt „Fear of the dark“ von Iron Maiden. Ich, ein Baby, 
schlafe ein.

Auch wenn  ich mich an gar nichts mehr erinnern 
kann, denke ich sehr bildhaft daran, und mir fällt diese 
eine Situation ein. Ich war 17. „Meine erste Liebe“ 
wollte mich in seine Musikwelt „einführen“. In einem 
halbdunklen Zimmer, in welchem jeder Fleck zeigte, 
dass das Innere für ihn Tausend Mal wichtiger war als 
das Äußere, legte er eine CD ein. Obwohl diese Ge-
schichte vor fast 20 Jahre abspielte, erinnere ich mich 
sehr sinnlich an alles, was ich damals erlebt habe – 
genau wegen „All I Want is You“ von U2. Er sah extrem 
gut aus und roch noch besser: nach etwas Herbem und 
Männlichem, mit einem Hauch von Holz. Er hatte dunk-
les lockiges Haar, war um einen Kopf größer als ich und 
hatte viel Hornhaut an seinen Fingern, weil er Gitarre 
spielte. Als U2 anfingen zu spielen, wurde die Zeit still. 

Ich stand in der Mitte seiner „Höhle“, die ich zum ersten 
Mal in meinem Leben betreten durfte, schaute mir seine 
Bücherregale an und atmete diesen Duft ein. 

 
Es gibt jede Menge Filme mit den guten Soundtracks, 

an die Ihr Euch erinnern könnt. Es ist ein Genuss, sich 
diese Bild und Ton Kombinationen in den Filmen anzu-
schauen. Aber habt Ihr Euch Mal vorgestellt, dass Ihr Euch 
mitten drin in einem Film über Euer Leben befindet? An 
jenem Tag im Zimmer meines Freundes habe ich mich 
genauso gefühlt. Die Musik hilft mir, in einem Moment 
zu leben sich die Gesichter und ihren Einfluss auf mich 
zu merken. In unserem hektischen Alltag können wir 
Vieles vergessen, aber nicht das, was von unserem 
eigenen Soundtrack untermalt wurde.

Welche Lieder können ein Soundtrack für Euer Leben 
sein?

P.S. Diese Geschichte wäre nicht rund, wenn ich meine 
Playlist nicht geteilt hätte. 
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Soundtrack
meineS LebenS 

Illustration: Kateryna Dorokhova
Übersetzung: Anna Travkina

Filme:1. Hi-Fi
2. Bohemian Rhapsody3. Burlesque4. 8 Mile5. A Star Is Born6. The Perks of Being a WallflowerU2 Playlist:With Or Without YouAll I Want Is YouMysterious WaysBeautiful DayThe Ground Beneath Her Feet  
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Уявімо дві ситуації. Перша: прихо- 
димо в ресторан, замовляємо їжу,  
їмо, платимо. Друга: шукаємо 
фільм/книгу/музику, завантажу-

ємо, насолоджуємося, не платимо. В обох 
випадках отримуємо щось для задоволення, 
залучені ресурси та робота інших людей. 
Тільки за їжу звикли платити, а за дозвілля з 
онлайн-контентом — ні.

Розберемося на прикладі однієї книги. 
Для хорошої книги треба приблизно рік,  
щоб зібрати матеріал, розробити план,  
проблематику, героїв. Коли книга готова,  
підключаються редактори, коректори, ди-
зайнери, відповідальні за друк, піар, роботу 
книгарень, тощо. При безкоштовному за- 
вантаженні, якщо видавництво та автор не  
давали на це згоди, всі ці фахівці втрачають 
можливість отримати нагороду за свою ро- 
боту. В музичній індустрії ситуація така  
сама: оренда студії, робота зі звукорежисе-
ром, робота музикантів, просування. Чим 
професійніше музикант, тим більше роботи 
інших спеціалістів буде залучено.

Людська натура дивна: коли отримуємо 
щось безкоштовно, радіємо, але вже за пару  
годин це відчуття минеться. Це як з безкош-
товними курсами: у 99% їх кидають десь  
після другого уроку. Платний курс додив-
ляються до кінця, ще й домашні завдання  
та відгук на сайті залишають.

Справжня ціна за 
безкоштовний контент.
Німеччина, США, Японія борються з пі- 

ратським контентом, і ввели покарання. У  
2018 у Німеччині за одну скачану серію 
„Ходячі мерці“ виписали штраф у 1500 євро. 
В Японії відповідальність несуть обидві сто- 
рони: і та, що безкоштовно завантажує, і та,  
що безкоштовно роздає. 

Стандартне покарання за піратський кон- 
тент: 10 років тюрми чи 10 млн єн (100 тис.  
доларів). В США порушників попереджа-
ють листом, а якщо на попередження не 
реагують, доступ до ресурсу обмежують 
або взагалі відрізають. Так далеко не скрізь, 
хоча платформ, де за невеликі гроші в 
місяць отримуєш вільний доступ до якісного 
контенту, досить великий. Наприклад:

Кіно:  Netflix, Megogo, MUBI, 
 Amazon Prime, More.tv, ivi,  
 Takflix, DAZN.

Музика:  Tidal, Spotify, Google Music,  
 IDAGIO, Deezer.

Книги:  Litres, Google Play Books,  
 Yakaboo, Audible, Bookmate,  
 MyBook, Amazon Kindle,  
 Storytel.

Спорт:  Ziggo sport totaal, Fox sport.

Є й інші варіанти, коли письменники 
викладали романи у безкоштовний доступ  
і ставали популярними, серіали не знаходи-
ли спонсорів і знімалися на власні кошти, а 
потім перемагали на міжнародних конкур-
сах. Таких прикладів поки небагато, але 
вони є.

Чого Чекати?
В англійській мові є вираз: „if  you’re not paying,

you are the product“ – „якщо не ти платиш, ти – 
продукт“ (і платять за тебе). Коли отримуємо 
щось безкоштовно, зазвичай, для цього є 
привід: дають ознайомчу частину продукту, 
щоби не було сумнівів перед покупкою, або 
дають безкоштовно, щоб змусити купити 
ще дві одиниці товару. І мета цієї публікації 
– переконати платити за контент, або хоча 
б дати розуміння, які у цьому переваги 
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Безкоштовний 
контент: 
чому платимо,
коли можна  
не платити?

«Користувачі охочіше 
платять за контент, 
якщо розуміють, що 
отримують доступ до 
чогось унікального», 
— Гаді Лахав, 
Financial Times.

Anna 
Bilenka
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In seinem neuen Roman 
„Rock-n-Roll“ verbindet 
Sergiy „Kolos“ Martynyuk,  

der Schriftsteller und gleich- 
zeitig der Frontmann der 
Rockband „Fiolet“, ein 
Lebensdrama, einen Fes-
tival-Drive und verrückte 
Energie der ukrainischen 
Rockbühne. Im Zentrum 
der Geschichte steht eine 
Band, die versucht den  

vergangenen Ruhm noch irgendwie festzuhalten 
und nimmt ein neues Album auf. Aber leider taucht 
eine Femme fatale auf und alles geht schief. Der 
Frontmann verfällt tief in die Depression, welche 
nicht nur ihn, sondern alles um ihn herum zerstört. 
Der Roman schafft eine alternative Realität, in 
welcher ein bekannter, sehr beliebter ukrainischer 
Sänger Kuzma Skryabin noch lebt, und die Band 
„Oasis“ ihre Konzerte in Lemberg  
gibt. 

Die Schriftstellerin 
und Frontfrau der 
Band „Qarpa“ Irena 

Karpa überraschte uns 
letztes Jahr mit ihrem Buch 
„Gute Nachrichten aus 
dem Aralsee“. Und bereits 
in diesem Herbst freut sie 

uns erneut mit einem ironischen und gleichzeitig 
sehr ernsten Lifehack-Buch ― „Heirate 
 so oft du willst!“. In diesem Buch erzählt Irena Ge-
schichten aus ihrem eigenen Leben und Umfeld, 
und enthüllt die Geheimnisse ihrer vergangenen 
Beziehungen.

 

Serhij Zhadan ist weit 
über die Grenzen 
der Ukraine hinaus 

bekannt. Es ist weltweit 
zu einer Art modernem 
literarischen Vorbild der 
Ukraine geworden. Seine 
Romane und Gedicht-
sammlungen werden in 
Dutzende von Sprachen 
übersetzt, und die Bands 
„Zhadan und Dogs“ sowie 
„Mannerheims Linie“ 
versammeln Tausende in Clubs und auf Festivals 
auf der ganzen Welt. Im Frühjahr 2020 kam eine 
neue Sammlung von Serhij ― „Liste der Schiffe“. 
60 mächtigen Poesien, geschrieben in den letzten 
zwei Jahren, wurden gemeinsam mit unglaubli-
chen Illustrationen von Ekaterina Kosyanenko als 
ein Kunstbuch gestaltet. Die Illustrationen bekräf-
tigen die Genialität der Geschichten und verhelfen 
dem Leser noch tiefer in die wichtigsten Botschaf-
ten des Autors einzutauchen 
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KOSTENLOSE INHALTE: 
Warum bezahlen, wenn es auch 
kostenfrei geht?

Stellen wir uns zwei Situationen vor. Die Erste: Wir kom-
men in ein Restaurant, bestellen das Essen, essen, bezahlen. 
Die Zweite: Wir suchen einen Film im Internet aus, schauen 
uns diesen an und bezahlen nicht. In beiden Fällen bekom-
men wir etwas zum Vergnügen, nehmen eine Leistung in An-
spruch, die von Menschen erbracht wurde. Wir haben uns 
daran gewöhnt für das Essen im Restaurant zu bezahlen, es 
wird aber leider viel zu oft für die digitalen Inhalte, mit denen 
wir unsere Freizeit füllen, nicht bezahlt.

Von der Piraterie bleibt kein Land dieser Welt verschont. 
Zunächst ging es nur um die illegalen Kopien (Raubkopien) 
der Schallplatten und Kassetten. Mit der Entwicklung des 
Computers und des Internets hat sich das „Geschäft“ ver-
mehrt in die digitale Welt verlagert. Trotz des Daseins der 
Streamingdienste wie Spotify oder Apple Music gaben 2018 
40 % der Teilnehmer der Umfrage des Weltverbands der 
Phonoindustrie zu, die Musikinhalte illegal herunter-
geladen zu haben, um diese „offline“ zu benut-
zen, obwohl überwiegende Mehrheit der Befrag-
ten bereits einen Streamingdienst nutzte. Auch 
in den Monaten des weltweiten Lockdowns 
sind die Zugriffe auf  die illegalen Video-Stre-
aming-Plattformen massiv angestiegen und 
haben in manchen Ländern Rekordwerte 
erreicht. 

Ich habe mich gefragt, wo der Unterschied 
zwischen dem Essen und dem digitalen Medi-
um sein soll ― ob ein Film, ein Lied oder ein Buch. 
Zum Einen ist es natürlich nicht so einfach das 
Restaurant zu verlassen ohne zu bezahlen. 
Zum anderen ist das Essen so wie 
jedes andere analoge Produkt 
greifbar. Man stiehlt ja letzt-
endlich täglich auch keine 
DVDs aus dem Media-
Markt. You know, what 
I mean?

Die digitale Welt 
gibt jedoch das Ge-
fühl der Anonymität 
(wer weiß, dass ich 
das getan habe?) und 
man hat ja kein richti-
ges Gegenstand in der 
Hand. Ist das aber wirk-
lich so?

Nehmen wir ein Buch als Beispiel: die Vorbereitungen für 
ein gutes Buch dauern ungefähr ein Jahr. Es werden Hand-
lung, Problematik und Charaktere erarbeitet. Wenn das Buch 
fertig ist, schließt sich noch die Arbeit von Redakteuren, 
Korrektoren, Designern, Druckereien usw. an. Auch wenn 
ein Buch auch als e-Book angeboten wird, arbeitet trotzdem 
ein Haufen Leute dran. Bei einem illegalen Download, dem 
der Verlag und der Autor nicht zugestimmt haben, verlie-
ren alle diese Menschen die Möglichkeit, das angemessene 
Honorar für ihre Arbeit zu erhalten. Als die Entwürfe des 
5. Twilight-Buchs geleakt wurden, hat Stephenie Meyer als 
Bestrafung die Arbeit am Buch gestoppt. Aber nicht jeder 
Autor kann sich einen solchen Schritt leisten.

Viele Länder weltweit kämpfen gegen Raubkopien und 
haben Geldstrafen eingeführt, die überaus hoch sind. 

Im Jahr 2018 wurde in Deutschland eine he-
runtergeladene Folge von “The Walking 

Dead” mit einer Geldstrafe von 1.500 
Euro belegt. In Japan sieht die 
Stadardstrafe für die Verbreitung 
und / oder Nutzung von Raub-
kopien 10 Jahre Gefängnis oder 
eine Geldstrafe von 10 Millionen 
Yen (100.000 Dollar) vor. In den 
USA werden Täter mit einem 
Brief  gewarnt, und wenn auf  die 
Warnungen nicht reagiert wird, 
wird der Zugriff  auf  die Res-

source eingeschränkt oder sogar 
gesperrt. 

Auch wenn es heute offensicht-
lich immer noch sehr einfach 

ist, an die gewünschten di-
gitalen Inhalte kostenfrei 
ranzukommen, möchte 
ich mit diesem Artikel die 
Leser sensibilisieren und 
animieren, diese doch zu 
bezahlen 

Von Anna Bilenka / Ilona Ushenina

Nach Worten wie nach Noten!
Aus dem Ukrainischen von Anna Gutsaliuk

Es gibt zwei Kategorien von Künstler, denen es sehr schwer fällt, sich innerhalb desselben kreativen 
Vektors zu halten. Dazu gehören Musiker und Schriftsteller. Erinnern Sie sich beispielsweise an den 
Nobelpreis für Literatur, den Bob Dylan vor einigen Jahren erhalten hat? Oder an den Pulitzer-Preis 
für Rapper Kendrick Lamar... 
Aber heute geht es um das Hauptthema der Ausgabe, und zwar – im ukrainischen Kontext, den es gibt 
hier einiges zu erzählen! Ich freue mich schon darauf, die neuesten Nachrichten dieses 
Phänomens der ukrainischen modernen Literatur mitzuteilen!
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дві категорії митців, яким 
дуже складно втримати 
себе у межах одного твор-
чого вектора — музиканти  
й письменники. 

З глобальних випадків згадайте, 
наприклад, Нобелівську премію з 
літератури, яку кілька років тому 
отримав Боб Ділан чи репер Кендрік 
Ламар з Пулітцерівською премією... 
Але сьогодні в рамках фокусної теми 
номеру, мова піде про контекст 
український, а тут нам, насправді, 
теж є про що поговорити! За останні 
роки з’явилось багато прикладів, 
коли музиканти вривалися в літера-
туру, а письменники не гаяли часу  

і створювали нові сенси своєї твор-
чості завдяки музиці. І якщо колись 
крім експериментального проєкту 
Юрія Андруховича з польським 
гуртом Karbido, старим проєктом 
Ірени Карпи «Фактично Самі» чи 
колаборації поетів Юрія Іздрика і 
Гриця Семенчука «DRUMТИАТР» 
практично не було що послухати, 
то тепер плейлист зі схожих кола-
борацій можна скласти на кілька  
діб безперервного відтворення 
вперед.

Спішу поділитися найсвіжішими 
новинками в цьому феномені 
укрсучліту!

По словах 
  як по 
   нотах!

Восени виходить другий роман  
фронтмена рок-гурту «Фіолет»  
Сергія «Колоса» Мартинюка —  
«Рок-н-рол», в якому автор змі- 
шує життєву драму, фестиваль-
ний драйв і божевільну енерге-
тику української рок-сцени. В  
центрі «Рок-н-ролу» — гурт, 
який в гонитві за минулою сла- 
вою записує новий альбом. 
Але все летить шкереберть, 
коли з’являє-ться фатальна 
жінка, а депресія фронтмена 
руйнує вже не тільки його, але 
й все навколо. Цей роман — 
альтернативна реальність, де 
живий Кузьма Скрябін і де  
Oasis дають концерти у Львові. 
Роман, у якому хочеться опини-
тися.

Письменницю й фронтвумен 
гурту «Qarpa» Ірену Карпу не 
знає хіба що лінивий. Після 
довгої паузи минулого року 
вона здивувала всіх книжковою 
цеглиною «Добрі новини з 
Аральського моря». А вже 
цієї осені знову вирішила нас 
потішити й напи-сала водночас 
іронічну й дуже серйозну 
книжку-лайфгак «Як виходити 
заміж стільки разів, скільки 
захочеться». В новому творі 
Ірена ділиться історіями зі 
свого життя та своїх друзів 

і розкриває секрети своїх 
минулих стосунків. У своєму 
фірмовому стилі Ірена радить 
що варто і що не варто робити, 
та як все ж таки знайти своє 
щастя поряд з правильною 
людиною.

Сергія Жадана знають далеко 
за межами України. Він 
став своєрідною сучасною 
літературною візитівкою 
України у світі. Його романи  
й поетичні збірки переклада-
ються на десятки мов, а гурти 
«Жадан і Собаки» та «Лінія 
Маннергейма» збирають сотні  
й тисячі шанувальників в 
клубах  
та на фестивалях у різних точках  
світу. Весна 2020 подарувала 
нам нову збірку Сергія 
— «Список кораблів». 60 
потужних поезій, написаних 
протягом останніх двох 
років, оформлені як артбук з 
неймовірними ілюстраціями 
Катерини Косья-ненко. Худож-
ниця у своїх картинах не тільки 
передала геніальність віршів 
Сергія, але  
й розкрила їх ще глибше, а  
подекуди й підкреслила 
найважливіше.
Але це далеко не все!
Тож до нових зустрічей ;) 

Є

Ostap Mykytiuk

gel[:b]lau, #17 /50-51/
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Moloch & Nadiya — проєкт двох молодих 
музикантів з Ляйпцигу. Історії про білий клекіт 
великого міста, про містичні ліси Карпат, про 
темні болота Луїзіани розповідають німецько-
українська співачка і скрипалька Меланка 
Пірожик і гітарист Александер Корус, 

майстерно поєднуючи традиційні українські мелодії, блюз, 
джаз та соул.

Після кількох років спільної роботи з гуртом Batiar Gang 
експериментальні гітарні звуки Алекса наштовхнулися на 
щиру закоханість Меланки в українську пісню. Весною 2018 
року їх двох спонтанно запросили пограти на показі мод. Після 
короткої репетиції дует виступив на фоні авангардистської 
дизайнерської куліси. То були три українські пісні з вокалом 
і викривленими звуками гітари, тому що рояль, який мав би 
акомпанувати, не помістився у ліфт :)

Меланка виросла в Німеччині, в родині українських емігрантів. 
Її рідною мовою є українська, а її перші пісні — українські 
колискові й різдвяні колядки. У двадцять років Меланка 
зацікавилась музичною культурою Батьківщини своїх батьків. 
Тижнями шукала в різних джерелах старі пісні та спеціальні 
техніки співу і техніки гри на традиційних українських музичних 
інструментах. Алекс, натомість, зростав музично під впливом 
джазу, панку та соулу і вчився в музичній школі Лейпцигу. 
До знайомства з Меланкою український фольклор був йому 
невідомим, та й Меланці важко було уявити електронну гітару 
як супровід пісень її предків. Але той випадок з роялем у 
ліфті став початком їхньої творчої співпраці. Адже наприкінці 
виступу вони помітили, що попри різне музичне підгрунтя 
змогли створити своєрідне звучання.

Окрім українських народних пісень, особливо із західної 
України, аранжованих, гармонізованих і інтегрованих в 
сучасне звучання, Moloch & Nadiya пишуть свої власні пісні 
для дебютного альбому, який має з'явитись у 2021 році. 
Українські тексти, електронні елементи, звучання скрипки 
та архаїчно-соульної гітари, східноєвропейські та єврейські 
мотиви створюють симбіоз Заходу і Сходу, поєднують традиції 
та сучасність. Їхні нові пісні позначені неспокійним часом і 
бажанням переосмислити художньо цю кризу з надією невдовзі 
знову разом стояти на сцені 

molochnadiya
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Moloch & 
Nadiya 
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ZWISCHEN
UKRAINISCHER 
FOLKLORE & 
SWAMPY BLUES

Moloch & Nadiya

MOLOCH & NADIYA ist das Projekt von zwei 
jungen Musikern aus Leipzig. Zwischen der traditio-
nellen ukrainischen  Musik, Blues, Jazz & Soul erzäh-
len die deutsch-ukrainische Sängerin und Violinistin  
Melanka Piroschik und der Gitarrist Alexander 
Korus eine Geschichte, in der man das weiße Rau-
schen der Großstadt ebenso hört, wie die mysteriö-
sen Wälder der Karpaten und die düsteren Sümpfe 
Louisianas. 

Nach mehreren Jahren des gemeinsamen Spielens 
in der Balkanband Batiar Gang, trafen Alex’ Leiden-
schaft für harmonische Grenzgänge & dunkle expe-
rimentelle Gitarrenklänge auf  Melankas tiefe Liebe 
für die ukrainische Folklore, als sie im Frühjahr 2018 
kurzfristig gebeten wurden, bei einer Modenschau 
aufzutreten. Nach einer kurzen Probe spielten sie ih-
ren Auftritt inmitten der avantgardistischen Kulisse, 
die die Modedesignerin erschaffen hatte. Es waren 
drei ukrainische Volkslieder mit Gesang und verzerr-
ter E-Gitarre – denn der Flügel, mit dem sie vorher 
geprobt hatten, passte nicht in den Aufzug. 

Melanka wuchs in Deutschland bei ihren aus der 
Ukraine emigrierten Eltern auf. So kam es, dass 
ihre erste Sprache Ukrainisch war und ihre ersten 
Lieder ― ukrainische Schlaf- und Weihnachtslieder.  
Anfang zwanzig begann sie die Kultur ihrer Fami-
lie näher zu erforschen, wochenlang in Archiven 
nach alten Liedern zu suchen und die speziellen 
Gesangstechniken und Spielarten des Landes zu 
erlernen. 

Alex ist wiederum von Jazz, Funk und Soul be-
einflusst und studiert an der Musikhochschule 
Leipzig. Bis die beiden sich kennenlernten, hatte 
er sich nie mit ukrainischer Folklore auseinander-
gesetzt und Melanka wiederum konnte sich schwer 
eine E-Gitarre als Begleitung für die Lieder ihrer 
Vorfahren vorstellen. Doch der im Aufzug festste-
ckende Flügel erwies sich als Glücksfall, denn sie 
merkten am Ende ihres Auftritts, dass sie mit ihren 
unterschiedlichen musikalischen Hintergründen 
einen einzigartigen Sound erschaffen konnten. 

Neben ukrainischen Volksliedern – vor allem aus 
der Westukraine – die sie neu arrangieren, harmo-
nisieren und verfremden, schreiben sie zur Zeit 
eigene Lieder für ihr Debütalbum, welches 2021 
erscheinen soll. Und das – auf  eine eher unge-
wöhnliche Art, denn seit der Corona-Krise sind die 
beiden 4000 km voneinander getrennt und kom-
ponieren ausschließlich virtuell. Ukrainische Texte, 
elektronische Elemente, von osteuropäischen und 
jüdischen Einflüssen geprägter Violinensound und 
archaisch-soulige Gitarre schaffen eine Symbiose 
zwischen Ost und West, Tradition und Moderne. 
Ihre neuen Stücke sind geprägt von der turbulen-
ten Zeit und dem tiefliegenden Wunsch, die Krise 
künstlerisch zu verarbeiten. Und von der Hoff-
nung, bald wieder gemeinsam auf  der Bühne zu 
stehen 
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Wie ist es dazu gekommen, dass eine 
Leipzig-Berliner-Band auf eine selbst 
organisierte Ukraine-Tour geht?  
Warum sucht „Still in the Woods” neue 
Inhalte anstatt Wurzeln? Sind die deut-
schen Jazz-Musiker in der Ukraine  
bekannt? Das Bandmitglied Robert 
Wienröder hat meine Fragen trotz des 
straffen Zeitplans sehr detailliert be-
antwortet – so entstehen die besten 
Interviews.

Kultur / Культура

Robert Wienröder erzählt über das 
„rootless“ Konzept und Konzerte in 
der Ukraine.

„Still In The Woods“ ist quasi das Gegenteil 
des amerikanischen Sprichworts „to be out of 
the woods“, was so viel bedeutet wie „es ge-
schafft zu haben“. Demnach bedeutet „Still In 
The Woods“, dass man es noch nicht geschafft 
hat, dass man quasi immer noch nicht fertig, 
auf der Suche, quasi „im Wald“ ist. Wir sind zu 
viert ― Anna, Hermann, Raphael und Robert, 
und definieren uns auch überhaupt nicht mehr 
als eine richtige Jazzband, sondern einfach als 
eine Band, die versucht, ganz ehrliche Musik zu 
machen.

Das erste Album heißt „Rootless Tree“, das 
zweite „Flying Waves“. Warum gibt es jeweils 
keine Verbindung zu der Erde?

So ein bisschen kann man hier wieder das auf-
greifen, was ich über den Bandnamen gesagt 
habe: Im Zusammenhang mit dem Unfertigsein 
steht das Ungebundene, Wurzellose, manchmal 
auch Ziellose, das wir als Band, die zwischen 
Leipzig und Berlin pendelt, in uns tragen. Und 

natürlich spielt da auch das große Thema un-
serer Generation mit rein, dass man den eige-
nen Weg sucht und sich dabei manchmal ein 
bisschen verloren, gleichzeitig aber immer auch 
sehr frei fühlt.

Im Jahr 2017 haben Jakob und Robert zusam-
men mit Leleka in der Ukraine gespielt. Wie 
kam es dazu?

Leleka wurde in ähnlichen Kreisen wie Still 
in The Woods bekannt. Natürlich hat es auch 
geholfen, dass zwei von uns bereits eine ge-
meinsame Band hatten und sich deshalb besser 
kannten. In der Ukraine haben wir gespielt, weil 
die Sängerin aus der Ukraine kommt und gerne 
dort spielen wollte. Wir haben dann eine Tour 
selbst organisiert, auf welcher wir extrem unter-
schiedlichen Konzerte erlebt haben: Mal waren 
nur wenige Leute da und wir haben in einem 
eher kleinen Raum gespielt, mal waren mehr da. 

Einmal in Slowjansk haben wir in einer Schul-
aula für mehr als 300 Leute gespielt. Die Atmo-
sphäre war bei allen Konzerten und auch bei 
den Tourneen danach super.

Was auch krass war ― die Entfernungen. 
Die Ukraine ist ein wirklich riesiges Land, 
es ist schon erstaunlich, wie lang man mit 
dem Zug fahren kann und dabei trotzdem 
nur einen kleinen Teil der Ukraine auf der 
Landkarte durchqueren.

Insgesamt war ich drei Mal auf Tour in 
der Ukraine und ich muss sagen, dass ich 
wirklich positiv überrascht war: Bei den 
Konzerten waren die Leute oft begeistert, 
immer sehr bei der Sache. In Deutschland 
ist das Publikum generell etwas kritischer 
und nicht so leicht zu begeistern. Und 
insgesamt waren alle sehr gut drauf, auch  
außerhalb der  Konzerten, sehr herzlich, 
wir haben uns  einfach wohl gefühlt.

Bei unserer Tour mit Still In The Woods ein 
halbes Jahr nach der ersten Leleka-Tour war 
das sogar noch stärker: Da hat man sich 
rührend um uns gekümmert, wir wurden 
von einem Fahrer aus Budapest abgeholt, 
wo wir vorher ein Konzert gehabt hatten. 
Auf die Beine hatte das alles Yaroslav Trofi-
mov vom Jazzclub „Perron no7“ aus Odesa 
gestellt. Das ist ein richtig toller Club. Als 
wir mit Leleka auf der ersten Ukraine-Tour 
bei ihm gespielt haben, hat er jedes einzel-
ne Bandmitglied ausführlich im Internet 
recherchiert, um uns dem Publikum richtig 
gut vorstellen zu können. Jedenfalls hat er 
bei seinen Recherchen natürlich auch Still 
In The Woods entdeckt.

Aber auch ganz unabhängig davon: Wir 
alle, in beiden Bands, haben die Ukraine 
und ihre Menschen richtig lieben gelernt.

Hört ihr auch ukrainische Musik?

Ehrlich gesagt hören wir bisher nicht viel 
ukrainische Musik. Mit Leleka haben wir 
ukrainische Volkslieder vertont, und da 
habe ich natürlich auch ein paar, die ich 
besonders mag. Und ukrainische Jazz-
musikerInnen, die in Deutschland aktiv 
sind, z.B. Igor Osypov und Yuriy Seredin 
(haben sogar mit mir am Jazz-Institut stu-
diert), Dima Bondarev, Yulia Holub, Ganna 
Gryniva, Tamara Lukasheva.

Welche musikalischen Assoziationen 
hast du mit der Ukraine?

Hauptsächlich das, was ich gerade gesagt 
habe: Musikalische Volkslieder. Darüber 
hinaus aber auch Dinge, die ich auf den 
endlosen Bus- und Zugfahrten gern ge-
hört habe, die irgendwie einfach zur Stim-
mung und zur Landschaft und zur vielen 
Zeit gepasst haben, die ich durch die lan-
gen Fahrten hatte. Z.B. ECM-Alben, aber 
auch Sachen von Tigran Hamasyan, die in 
die Richtung gehen (ein Album von ihm ist 
sogar auch auf ECM erschienen) 

#всебудегельблау
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STILL 
IN THE 
Woods 

Iryna 
Fingerova

Still in the woods ― це антитеза 
американській приказці  „to be out of 
the woods“, себто „бути поза лісом“, 
себто „встигнути“. Ми ще не встигли, 

ще не зробили головного, ще не відшукали 
у лісі нові звуки, форми та змісти. Ми свідомо 
„недобудовані“ і нам це подобається.

Ми ― четверо молодих музикантів з Лейпцигу 
та Берліна. Анна, Герман, Рафаель і Роберт. Ми 
граємо, бо наша музика нам у кайф, ми можемо 
творити разом. Ось, що найважливіше. Звісно, 
ми амбітні й мріємо про великі фестивалі, але 
це на другому місці. Ми починали як акустичний 
джазовий комбо, поступово захопилися елек-
тронним та експериментальним звучанням. 
Процес триває (як я вже говорив, ми ніколи не 
„спиняємося у розвитку, недобудовуємося“). 

Ми не ідентифікуємо себе як джазовий колектив. 
Ми просто граємо чесну музику, незалежно 
від того чи можна її продати. Якщо необхідно 
відокремити жанр, мабуть, джаз, але ж і хіп-
хоп, соул, прог-рок, вокал. Ми намагаємося 
віднайти власну мову. Наприклад, над останнім 
альбомом працювали у різних країнах. У Данії 
та Фінляндії ми жили у маленьких хатинках у 
моря. Ця відокремленість від усього, ця вода 
вплинула на нашу лірику, навіть на назву деяких 
композицій.

Перший альбом „Rootless tree“, другий – „Flying 
waves“. Чому уникаєте зв’язку із Землею?
Зараз ви зрозумієте, що я мав на увазі, коли 
розказував про назву групи. Ми „незакінчені“, 
неповні, незв’язані, ми живемо між двох міст,  
в нас немає коріння, а інколи навіть мети, це 
про наше покоління, розумієш? Ти загублений і 
вільний водночас.

Як опинилися в Україні?
Поїхали в 2017 у тур з LELEKA (прим. редакції ― 
джазбенд з Берліна, про який ми писали в Gelb-
lau #6). Ми з ними з одного „музичного кола“. На 
той час, у двох з нас вже була група, ми були 
приятелями. Чому ми грали в Україні? Бо співачка 
приїхала з України та хотіла концертувати в 
Україні. Ми тоді поїхали з туром, що самі й 
організували. Виступи були абсолютно різними! 

Іноді ми грали у маленькому приміщенні для 
декількох слухачів, іноді приходило більше. 
У Слов'янську було близько 300 людей. 
Атмосфера була супер. Класно, що Україна така 
велика, справді величезна. Це трохи дивно, що 
люди так довго можуть їхати поїздом, але на 
карті це лише маленька частина країни.

Загалом, я тричі їздив до України з туром, і 
мушу сказати, що був приємно здивований. У 
Німеччині аудиторія, як правило, критичніша. А 
на українських концертах люди були захоплені, 
зосереджені. Дуже теплі. Усі були в гарному 
настрої, незалежно від концертів, і просто 
почували себе комфортно.

Через пів року після туру з Leleka ми поїхали 
на гастролі із Still In The Woods. Це було ще 
крутіше! Про нас так дбали! Для нас це було таке 
собі „висококласне лікування“, яке у Німеччині 
мають лише відомі гурти. Все почалося з 
Ярослава Трофімова з одеського джаз-клубу 
„Perron 7“, який запропонував нам „концерти-
все-включено“. Ми грали там з Lelekа, а потім 
він запросив нас виступити з нашою групою, і 
ми приїхали… Ми справді навчились любити 
Україну та українців. Ми зараз не граємо разом з 
Leleka, але Still In The Woods планує український 
тур.

А музику українську слухаєте?
Якщо чесно, не дуже. Завдяки Leleka мав нагоду 
познайомитися з фольклором. Перетинався 
з українськими джазовими музикантами, що 
працюють у Німеччині, наприклад Ігор Осипов 
та Юрій Середін, Діма Бондарев, Юлія Голуб, 
Ганна Гриніва, Тамара Лукашева. Є ще Олексій 
Петухов, який живе в Україні, він навіть був на 
нашому концерті в Одесі.

Які музичні асоціації маєте  з Україною?
Народні пісні. Спадають на думку альбоми ECM 
(прим. – німецький музичний лейбл), деякі речі 
Тиграна Хамасяна, які йдуть у правильному 
напрямку. Окрім того, є також речі, що 
відповідали настрою та ландшафту навколо. 
Речі, які мені подобалося слухати у нескінченних 
поїздках автобусами та поїздами 

Як це вийшло, що музичний гурт з Ляйпцигу-Берліну вирушив у 
самостійний тур по Україні? Чому „Still in the woods“ шукає нові 
змісти, замість коріння. Чи знають українських джазменів у 
Німеччині? Роберт Вінрьодер відповів на мої питання детально, 
попри брак часу (бо хороші інтерв’ю народжуються в останню 
хвилину).
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Das Buch „Das ist keine Propaganda“ von 
Peter Pomerantsev ist sehr zeitgemäß und 
nimmt gleichzeitig mehrere Generationen 
von Medienschaffenden in Krisenzeiten ins 
Visier. Es ist eine gelungene und verständliche  
Betrachtung der medialen Entwicklungen der 
Gegenwart. 

Ausgehend von der kleineren Einheit der 
Geschichte, der eigenen Familie, werden vom 
Autor Produktion, Bedeutung und Politik der  
Informationen in unterschiedlichen Erschei- 
nungsformen betrachtet. Der Fernsehprodu- 
zent, Journalist und Publizist Peter Pomerant-
sev wirft einen kenntnisreichen Blick auf  die 
Informationswelt in Belgrad und Moskau, 
oder in China und Amerika. Dabei geht es 
weniger um einen Fakten-Check oder eine 
tiefere Analyse, sondern vielmehr um die 
Informationsaufnahme und die sich daraus 
resultierenden politischen Implikationen. 

So begründet der Autor die Ergänzungen 
zu den journalistischen Recherchen: „Ich 
schaue zurück auf  die Geschichte meiner  
Eltern im Kalten Krieg. Mich interessieren 
die Überlappungen zwischen der Familien- 
geschichte und meinem Thema.“ 

Peter Pomerantsev

Katharina 
Haberkorn

Peter Pomerantsev blickt durch die ausführli-
chen Zitaten und (Tagebuch-)Erinnerungen auf  
das Leben seiner Eltern zurück, die Ende der 
1970er Jahre die Sowjetunion als Dissidenten 
verlassen mussten. Sein Vater, Igor Pomerantsev 
(*1948), wuchs in Czernowitz auf  und konnte 
sich erst im Erwachsenenalter verwirklichen: Er 
arbeitete im Londoner Exil ab 1980 für den BBC 
 und später für Radio Free Europe in München. 
Er kehrte in den 2000er Jahren vermehrt als  
Gast zurück in seine Heimatstadt und gründete  
mit Freunden und Enthusiasten der europäi- 
schen Literatur das nunmehr weithin bekannte 
Poesiefestival „Meridian Czernowitz“, welches 
heute zum erfolgreichsten Aushängeschild der 
Stadt wurde. 

In dem Buch „Das ist keine Propaganda“ 
werden nicht nur die Hintergründe und die 
Hintermänner des kulturellen Aufblühens der 
Stadt und der Region gezeichnet. Vielmehr 
geht der Autor auf  eine der offensichtlichsten 
Konfrontationen des 20. Jahrhunderts ein: 
Redefreiheit vs. Zensur, umrahmt von gegen-
wärtigen, aber auch vergangenen politischen 
Ambitionen, die sich vor dem freien Wort 
fürchteten 

DAS IST KEINE PROPAGANDA

Оскар Уайльд якось сказав: „Життя наслі-
дує мистецтво“. Оце точно. Товаришко 
Блажкевіч не живе у світі літератури, вона  
живе у літературному світі, вона – не людина,  
вона – „дійова особа“.

Клавка постає перед нами як персоніфі-
кація секретера, в якому зберігаються тіні 
забутих рукописів. Ось така вона, секретарка 
Спілки Письменників, спрагла до життя, лі- 
рична, скрупульозна, дуже віддана літературі  
та літераторам усілякого штибу. Вона – бере- 
гиня літературної пам’яті. Пальці машиніст-
ки зухвало клацають по клавішах, час лине, 
змінюється голова правління спілки, нове 
покоління літераторів тисне на п’яти (радше 
на граблі) старому, сортуються архіви, а 
Клавка тримає усе в голові. 

Усе її життя – це новодруки, підготовка 
до пленуму, посиденьки з поеткою Прохо- 
ровою, „водочка під сельодочку“, фужери 
„достойные советского шампанского“ з  
Нелею Мусіївною, будинок РОЛІТУ, завжди  
переповнений письменницькими сумнівами. 
Клавка немов стрічкою прошита поезією 
між рядків. Вірші у тарелі з картоплею, вірші 
посеред гомінкого ЄВБАЗУ. 

Марина Гримич

Огляд літератури

Iryna 
Fingerova

Харизматичний молодий поет Баратинсь-
кий „аж чьолка встала“ та загадковий Бакла-
нов – завідувач відділу пропаганди ЦК. 
Клавка опинилася всередині трикутника. Що 
вона обере? Літературу, жагу чи приховані 
амбіції? Бо не так вже й погано бути жінкою 
такого Бакланова, навіть якщо він цензурує 
тексти Максима Тодейовича…

Іноді читати було важко і бридко, бо тисне 
вся ця радянська жага до вислуговування, 
горілчано-огірковий побут з вкрапленнями 
дефіцитних продуктів від партійних праців- 
ників, постійне „двоємислення“ як в Оруел-
ла. До речі, авторка не висловлює жодної 
категоричної думки через своїх персонажів, 
лише монтує вікно у тогочасну дійсність.

Ця книга повна любові до української лі- 
тератури, цензурованої, покаліченою, але 
такої щімкої. Я постійно жалкувала, що мої 
перші знайомства з Рильським, Яновським, 
Сосюрою та Малишко відбувалися у рамках  
шкільної програми. В якомусь сенсі „Клавка“ 
– справжній протиалергічний засіб для 
жертв шкільної програми, бо це ж такі цікаві, 
такі надихаючі історії! 

Ця книга нагадує, що існує не лише сучас- 
на література в гарному оформленні та з  
гарненьким профілем письменника в інста-
грамі (нічого поганого у цьому я не бачу, але 
Рильський собі інстаграм завести не може). 
А фінальний акорд такий сильний, що і не 
треба ніяких відповідей „що там буде з тією 
Клавкою“ нічого не треба, трохи посидіти 
мовчки, поки текст шматує, поки пісня 
волає у серці.

„Никакого тебе нет прощенья“ 

КЛАВКА

Lesetipp
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Gel[:b]lau ist das Informations- und Unterhaltungsmagazin, das 2016 von
den jungen und aktiven Ukrainern in Stuttgart erschaffen wurde.

Das Ziel des Magazins ist, sowohl die ukrainische Kultur und Tradition aufrechtzuerhalten sowie zu pflegen, als auch die 
deutsche Kultur unter den Ukrainern zu popularisieren und den deutschen Alltag näher zu bringen.

Gel[:b]lau – це не просто журнал. Це перше україно-німецьке  розважально-пізнавальне періодичне видання за 
кордоном такого формату. Gel[:b]lau – суто волонтерський проект, над яким команда та автори працюють на 

сьогоднішній день у свій вільний час безкоштовно, тож команда часопису радіє кожному благодійнику!
Зробіть свій благодійний внесок та допоможіть забезпечити вихід наступного номеру!

Zahlungsempfänger: Ukrainisches Atelier für Kultur & Sport e. V.
IBAN: DE17600501010002857079, SWIFT-Code(BIC): SOLADEST600

Kreditinstitut: BW Bank Stuttgart. Verwendungszweck (bspw.): Für satzungsgemäße Ziele /Zwecke
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