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Любі читачі, 

21 рік 21 століття виявився дещо турбулентним  
та напруженим. Постійні зміни щодо карантинних  
обмежень не надто спрощували планування подій.  
Та попри все світ потроху повертався до „нормаль- 
ного” життя, і фокусом нашого зимового номера  
стали різноманітні проєкти та ініціативи, які від- 
булися у цьому році. 

Покращення епідеміологічної ситуації всередині 
року подарувало нам знову можливість відвідувати 
культурні та спортивні заходи. У Штутгарті пройшов 
ювілейний п’ятий Кубок Діаспори, в Гамбурзі були 
вперше організовані „Українські дні“, а Україною 
успішно промандрував „Ше.Fest“. Пандемія COVID-19 
суттєво змінила сферу креативних індустрій, і тому 
майже безвинятково міжнародні заходи плануються у 
гібридних форматах. Саме так відбувся і Франкфурт-
ський книжковий ярмарок, і Український кінофести-
валь у Берліні та Штутгарті. 

Окрім цього на вас чекає великий репортаж про 
українсько-німецький проєкт „Інший ракурс“, який 
представляє чотири туристичних маршрути: україн-
ськими Берліном та Мюнхеном та німецькими Києвом 
та Чернівцями. Не обійшлося й без традиційних книж-
кових порад та коміксів, а також інтерв’ю з неорди-
нарними особистостями. Зацікавилися? Тоді швидше 
перевертайте сторінку! 

.
Ваша редакція
#всебудегельблау

Liebe Leserschaft,

das 21. Jahr des 21. Jahrhunderts war etwas turbulent 
und angespannt. Dauerhafte Änderungen der Corona-
Verordnungen erschwerten jegliche Planungen. Dennoch 
kehrte die Welt allmählich zum „normalen“ Leben zurück,  
und im Mittelpunkt unserer Winterausgabe stehen verschie-
dene Projekte und Initiativen, die erfreulicherweise dieses 
Jahr stattgefunden haben.

Die Verbesserung der epidemiologischen Lage im Laufe 
des Jahres gab uns die Möglichkeit, die kulturellen und 
sportlichen Veranstaltungen wieder zu besuchen. So durfte 
der fünfte Diaspora Cup wieder in Stuttgart stattfinden, und in 
Hamburg liefen zum ersten Mal die UA-Tage. Das “Sche.Fest” 
konnte seine Grenzen auf  das ganze Land erweitern – es reiste 
erfolgreich durch die Ukraine und öffnete seine Türe für 
mehr Besucher als in den Jahren davor. Eins ist allerdings 
Fakt: Die Pandemie hat die kreativen Industrien stark 
verändert. Die internationalen Veranstaltungen fanden fast 
ausschließlich im hybriden Format statt. On- und Offline 
liefen die die Frankfurter Buchmesse und das Ukrainische 
Filmfestival in Berlin und Stuttgart. 

Wir geben euch den ausführlichen Bericht über das 
ukrainisch-deutsche Projekt "Anderer Blickwinkel", das 
vier touristische Routen vorstellt: das ukrainische Berlin 
und München sowie das deutsche Kyjiw und Czernowitz. 
Und zu guter Letzt kommen die traditionellen  Buchtipps 
und Comics sowie Interviews mit außergewöhnlichen 
Persönlichkeiten. Klingt spannend? Dann blättern Sie 
schneller um!

Eure Redaktion
#alleswirdgelblau 
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1. 
В цьому році Україна та Німеч-
чина святкують 30-ту річницю 
дипломатичних відносин. З цієї 
нагоди під гаслом „Пліч-о-пліч 
– 30 років німецько-українських 
відносин“ 3 жовтня, символічно 
у День німецької єдності, старту-
вали Тижні Німеччини в Україні. 
„Для нас це – привід продемон-
струвати німецько-українське 
співробітництво по всій Україні 
на конкретних прикладах й акці-
ях“, – наголосила у своїй віталь-
ній промові Анка Фельдгузен, 
Надзвичайний і Повноважний 
Посол Федеративної Республіки 
Німеччина в Україні. А відкрили 
програму наші давні знайомі – 
українсько-німецький етноджа-
зовий гурт LELÉKA, які зіграли 
у прямому включенні з Берліну. 
Трохи раніше, 16-17 вересня у 
німецькій столиці відбулися „Дні 
України в Берліні та Бранденбур-
зі“, метою яких було зміцнення 
українсько-німецького академіч-
ного співробітництва та представ-
лення спільних наукових проєктів 
й результатів німецьких дослі-
джень на українську тематику.

2. 
25 липня відкрився легендарний 
щорічний Байройтський фес-
тиваль, присвячений творчості 
німецького композитора Ріхарда 
Вагнера. Його дебютною поста-
новкою „Летючий голландець“ 
тріумфально диригувала Оксана 
Линів, і це вперше за всю істо-
рію фестивалю, коли диригент-
ський пульт очолила саме жінка. 
Фестиваль було засновано ще в 
1866 році самим Вагнером і для 
його проведення було збудовано 
спеціальний оперний театр ― 
Bayreuth Festspielhaus. З моменту 
його відкриття фестиваль став 
відомим в усьому світі. А в цьому 
році українська зірка класичної 
музики Линів знову переписала 
правила гри та зруйнувала ген-
дерні стереотипи.

3. 
На цьогорічному Berlinale дебют-
ний повнометражний ігровий 
фільм української режисерки 
Катерини Горностай „Стоп-Земля“ 
отримав „Кришталевого ведмедя“ 
в категорії Generation 14plus. Це 
перша така нагорода для укра-
їнського фільму в цій категорії, 
але сподіваємося ― далеко не 
остання! Кінострічка також була 
показана восени в рамках україн-
ського кінофестивалю у Берліні та 
Штутгарті.

In diesem Jahr feiern die Ukraine und Deutschland den 30. Jahrestag der diplomati-
schen Beziehungen. Aus diesem Anlass starteten unter dem Motto „Seite an Seite – 30 
Jahre deutsch-ukrainische Beziehungen“ am 3. Oktober, symbolisch am Tag der Deut-
schen Einheit, „Die Deutschen Wochen in der Ukraine 2021“. „Wir nehmen das zum 
Anlass, die deutsch-ukrainische Zusammenarbeit in der ganzen Ukraine mit konkreten 
Beispielen und Aktionen sichtbar zu machen“, sagte Anka Feldhusen, Außerordentliche 
und Bevollmächtigte Botschafterin der Bundesrepublik Deutschland in der Ukraine, in 
ihrer Begrüßungsrede. Das Programm wurde von unseren alten Bekannten eröffnet ― 
der ukrainisch-deutschen Ethno-Jazz-Band LELÉKA, die live aus Berlin spielte. Zuvor, 
am 16.-17. September, fanden auch „Die Ukrainischen Tage in Berlin und Brandenburg“ 
statt, die darauf abzielten, die ukrainisch-deutsche wissenschaftliche Zusammenarbeit 
zu stärken und gemeinsame Forschungsprojekte und -ergebnisse vorzustellen.

Am 25. Juli wurden die legendären 
Bayreuther Festspiele eröffnet, die dem 
deutschen Komponisten Richard Wagner 
gewidmet sind. Die Premiere der Oper 
„Der fliegende Holländer“ wurde von der 
ukrainischen Dirigentin Oksana Lyniv tri-
umphierend geleitet, und dies ist das erste 
Mal in 145 Jahren Festspielgeschichte, 
dass auf dem Grünen Hügel von Bayreuth 
eine Frau stand. Die Festspiele wurden 
1866 von Wagner selbst gegründet und 
aus diesem Anlass wurde ein besonderes 
Opernhaus gebaut ― das Bayreuther 
Festspielhaus. Seit seiner Eröffnung ist 
das Festival weltweit bekannt geworden. 
Und in diesem Jahr hat die ukrainische 
Königin der klassischen Musik Lyniv wieder 
die Spielregeln umgeschrieben und die 
Geschlechterstereotypen gebrochen.

Das Langfilmdebüt der ukrainischen Regis-
seurin Kateryna Gornostai „Stop-Zemlia“ 
gewann den Gläsernen Bär der Jugendjury 
im Wettbewerb Generation 14plus auf der 
diesjährigen Berlinale. Dies ist der erste 
derartige Preis für einen ukrainischen Film 
in solcher Kategorie, aber wir hoffen ― es 
ist nur der Anfang! Der Film wurde auch im 
Herbst im Rahmen des ukrainischen Film-
festivals in Berlin und Stuttgart gezeigt.

2021-рік видався не надто ще-
дрим на гарні новини та став для 
багатьох з нас справжнім випро-
буванням. З усім тим у цьому році 
трапилося чимало й позитивно-
го, що цілком можливо пройшло 
повз увагу багатьох людей через 
масове занепокоєння у зв’язку 
з пандемію. А тому ми хотіли б 
звернути увагу на події в Україні 
та Німеччині, які стали приводом 
для гордості та оптимізму.

Das Jahr 2021 war bislang etwas spärlich, 
was  gute Nachrichten betrifft, und wurde 
für viele von uns zu einer echten Herausfor-
derung. Jedoch ist dieses  Jahr auch einiges 
Positives passiert, das aufgrund der weit 
verbreiteten Besorgnis über die Pande-
mie von vielen Menschen möglicherweise 
unbemerkt geblieben ist. Daher möchten 
wir auf die Ereignisse in der Ukraine und in 
Deutschland aufmerksam machen, die uns 
Anlass zu Stolz und Optimismus gegeben 
haben.

2021:  
Топ позитив 
них подій
Es gab auch gute Nachrichten

 Kseniya Fuchs
stop   zemlia 

E S S E  Production House presents a film by K AT E R Y N A  G O R N O S TA I  ’stop-zemlia’
M A R I A  F E D O R C H E N K O ,  A R S E N I I  M A R K O V,  YA N A  I S A I E N K O ,  O L E K S A N D R  I VA N O V 

cinematography by O L E K S A N D R  R O S H C H Y N  production design by M A X  N I M E N KO 
music by M A R YA N A  K L O C H KO  edited by N I KO N  R O M A N C H E N KO  &  K AT E R Y N A  G O R N O S TA I

produced by VITALIY SHEREME TIE V,  VIK A KHOMENKO,  NATALIA LIBE T,  OLGA BESKHMELNY TSINA
graphic design by V I T YA  G L U S H C H E N K O  written & directed by K AT E R Y N A  G O R N O S TA I

if you don’t dare, you’ll never know

stop   zemlia 
E S S E  Production House presents a film by K AT E R Y N A  G O R N O S TA I  ’stop-zemlia’

M A R I A  F E D O R C H E N K O ,  A R S E N I I  M A R K O V,  YA N A  I S A I E N K O ,  O L E K S A N D R  I VA N O V 
cinematography by O L E K S A N D R  R O S H C H Y N  production design by M A X  N I M E N KO 

music by M A R YA N A  K L O C H KO  edited by N I KO N  R O M A N C H E N KO  &  K AT E R Y N A  G O R N O S TA I
produced by VITALIY SHEREME TIE V,  VIK A KHOMENKO,  NATALIA LIBE T,  OLGA BESKHMELNY TSINA

graphic design by V I T YA  G L U S H C H E N K O  written & directed by K AT E R Y N A  G O R N O S TA I

if you don’t dare, you’ll never know

Foto: www.fb.com/deutschebotschaftkiew

Foto: www.fb.com/oksana.lyniv
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4. 
Після неймовірного успіху україн-
ського електрофолькгурту Go_A 
на цьогорічному Євробаченні їх 
пісня „Шум“ очолила міжнарод-
ний хіт-парад „Топ-50 вірусних 
пісень“ на платформі Spotify та 
увійшла до численних топ-трен-
дів на iTunes, Apple Music та You-
Tube. І це вперше, коли україно-
мовна пісня підкорила світовий 
рейтинг.

6. 
З липня 2021-го року Німеччина заборонила продаж однора-
зового посуду та столових приладів, пластикових трубочок, 
ватних паличок та харчових контейнерів з пінопласту. А з 2022 
року у супермаркетах будуть заборонені пластикові пакети. 
Це пов’язано з директивою Європейського Союзу у рамках 
програми по скороченню пластикових відходів. Ще одна пере-
мога в боротьбі з забрудненням навколишнього середовища!

5. 
Ще одна історична подія сталася 27 липня 
під час Літніх Олімпійських Ігор, коли 
український плавець Михайло Романчук 
встановив олімпійський рекорд на дистан-
ції 800 метрів вільним стилем. До цього 
світовий рекорд на цій дистанції встано-
вив китайський плавець Чжан Лінь у 2009 
році.

Nach dem Erfolg der ukrainischen Elektro- 
Folk-Band Go_A bei dem diesjährigen Eu-
rovision Song Contest, hat ihr Song „Shum“ 
das internationale Chart „Top 50 virale 
Songs“ auf Spotify angeführt und in die 
Top zahlreichen Trends bei iTunes, Apple 
Music und Youtube geschafft. Und dies ist 
das erste Mal, dass ein ukrainischsprachi-
ges Lied die Weltrangliste erobert.

Seit dem 3. Juli 2021 dürfen viele Einwegplastikpro-
dukte in Deutschland nicht mehr verkauft werden. 
Dazu gehören Einweg-Geschirr, Trinkhalme, Rühr- 
und Wattestäbchen, Luftballonstäbe, To-go-Becher 
und Einweg-Behälter aus Styropor. Ab 2022 dürfen 
Händler zusätzlich keine leichten Kunststofftrageta-
schen mehr verkaufen bzw. anbieten. Grund dafür 
ist die EU-Verordnung im Rahmen der EU-Einweg-
kunststoffrichtlinie. Ein weiterer Sieg im Kampf 
gegen die Umweltverschmutzung!

Während der Olympischen Sommerspiele sorgte der 
ukrainische Schwimmer Mykhailo Romanchuk am 
27. Juli für einen neuen olympischen Rekord im Ren-
nen über die 800m Freistil. Zuvor hatte der chinesi-
sche Schwimmer Zhang Lin 2009 den Weltrekord für 
diese Distanz aufgestellt. 

Foto: Kateryna Bezzubets
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7. 
Цього року Верховна Рада України 
ухвалила Постанову „Про встанов-
лення Всеукраїнського Дня від-
повідальності людини“, який буде 
відзначатись щорічно 19 жовтня. 
Метою відзначення є якісне пере-
творення українського суспільства 
у контексті розуміння та підвищен-
ня рівня відповідальності, а також 
вшанування пам’яті Богдана Гав-
рилишина, діяльність якого і стала 
підставою для цієї ініціативи.

Богдан Гаврилишин, працюючи 
на світовому рівні як член Нагля-
дової ради Міжнародної академії 
мистецтва та науки, ще на початку 
2010-х дійшов висновку, що однією 
з передумов виконання Загальної 
декларації прав людини, прийня-
тої Генеральною Асамблеєю ООН 
у 1948 році, є усвідомлення та 
прийняття кожним членом суспіль-
ства також й індивідуальної відпо-
відальності на всіх рівнях. У 2014 
році професор створив змістовний 
та лаконічний документ – „Декла-
рацію відповідальності людини“, у 
15 пунктах якої зобразив різні рівні 
відповідальності, від особистої до 
відповідальності на рівні країни та 
світу. Вони можуть стати дорого- 
вказами до більш демократично-
го, інклюзивного та ефективного 
суспільства 

In diesem Jahr hat das ukrainische Parlament die Resolution „Über die Einrichtung 
des nationalen Tags der menschlichen Verantwortung“ verabschiedet, der jährlich 
am 19. Oktober begangen wird. Der Zweck dafür ist eine qualitative Transformati-
on der ukrainischen Gesellschaft im Kontext des Verständnisses und der Erhöhung 
des Verantwortungsniveaus sowie die Würdigung des Andenkens an Bohdan 
Hawrylyshyn, dessen Aktivitäten die Grundlage für diese Initiative wurden.

Bohdan Hawrylyshyn, der auf globaler Ebene als Mitglied des Aufsichtsrats der 
Nationalen Akademie der Wissenschaften der Ukraine war, kam Anfang 2010 zum 
Schluss, dass eine der Voraussetzungen für die Umsetzung der von der UN-Ge-
neralversammlung verabschiedeten Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte 
1948, ist Bewusstsein und Akzeptanz durch jedes Mitglied der Gesellschaft sowie 
Eigenverantwortung auf allen Ebenen. 2014 erstellte er ein aussagekräftiges und 
prägnantes Dokument – „Declaration of Human Responsibility“, in dem er in 15 
Punkten die unterschiedlichen Verantwortungsebenen von persönlicher bis hin zu 
Verantwortung auf nationaler und weltweiter Ebene beschrieb. Diese können ein 
Wegweiser für eine demokratische, inklusive und effiziente Gesellschaft sein 
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Краса
Закарпаття

В Німеччині в часи пандемії з’явився цілий рух 
„Heimat shoppen“, який закликає купувати локальні 
товари у місцевих виробників, щоб підтримати їх у 
скрутні часи. Внаслідок цього відомими стають нові 
цікаві бренди. Побачивши цей тренд в Німеччині,  
я одразу ж згадала про Альону Загоруйко з мого  
рідного Ужгорода. Її хустки – неповторні та ексклю-
зивні, а історія успіху надихає розвивати свою справу, 
незважаючи на жодні обмеження. Детальніше про це 
в інтерв’ю.

Я знаю тебе як успішну підпри-
ємицю, власницю шоу-руму 
чудових пальт та неповтор-
ної колекції хусток. Це вже 
справжній must have серед 
ужгородок. Розкажи, як це 
вести власну справу в Україні, 
особливо в кризові часи? Чи 
є якась „таємна пігулка“ для 
успіху?

Карантин дійсно вніс свої ко-
рективи в розвиток бізнесу 

взагалі. Мені було важко збагнути, 
як бути далі, адже продавала ви-
ключно верхній одяг вітчизняного 
виробництва. Але під час пандемії 
багато часу приділяла своїм діткам 
і почала малювати з молодшим 
сином. Намалювала Ужгородську 
філармонію, улюблену сакуру 
біля неї та туристів, яких так не 
вистачало в місті, але я знала, 
що все стане на свої місця, і вони 
знову будуть милуватися нашими 
краєвидами. Потім виникла ідея 
зобразити наш  
виноробний край із лозунгом Де- 
партаменту з розвитку туризму 
„Земля, наближена до неба“…

Пігулка до успіху лише одна: 
або ти впадаєш в розпач, або роз- 
виваєшся далі. Я вибрала останнє.  
Зрозуміла, що це шанс і можли- 
вість для створення нового напрям- 
ку в бізнесі.

Ти пропонуєш дівчатам допов- 
нити образ неповторними хуст- 
ками. Знаю, що ти співпрацюєш 

з місцевими художниками. 
Розкажи детальніше про твор-
чий процес створення нової 
колекції. Чи маєш на меті про-
моцію місцевих митців? 

Я випустила серію локальних 
хусток міст Закарпаття, ос- 

кільки на них був попит, і це дуже 
захопливий процес. Згодом міс-
цеві художники почали підхоплю-
вати цю ідею, і ми почали з ними 
співпрацювати. Наступний крок 
був розробка хусток для корпо-
ративного стилю підприємств та 
організацій. 

В продажу з'явилися хустки з 
містами Закарпаття: Ужгород, 
Мукачево, Хуст. Розкажи, за 
яким принципом обиралися 
міста та мотиви для малюнків 
та чи плануєте розширювати 
саме цю лінійку хусток? 

Знаю одне: кожне місто має 
мати свою хустку! Це такий 

аксесуар, який має бути в гарде-
робі кожної дівчини. Саме тому в 
розробці ми звертаємо увагу на 
те, як можна його застосувати в 
щоденному гардеробі, а також 
приділяється увага історії міста. 
Дуже важливо передати його 
дух, особливості, традиції. Перш 
ніж намалювати хустку, я йду на 
екскурсію. Наприклад, на хустці 
міста Хуст я спочатку не хотіла 
зображувати руїни Хустського 
замку. Але коли почула історію 
про те, як жінки прали одяг в річці 

під замком, і коли бачили, що на-
падають вороги, махали хустками, 
тим самим сповіщаючи вартових 
про напад, просто не змогла не 
показати його.

Як би ти схарактеризувала 
сучасну українську жінку? Яку 
роль в її житті відіграють аксе-
суари та зовнішній вигляд? 

Сучасна українська жінка 
для мене ― вільна, еле-

гантна та розкішна, вона може 
бути сильною і водночас слабкою. 
Вона знає, що унікальна, і саме 
тому може собі дозволити все 
що захоче. А аксесуари тільки 
підкреслюють її індивідуальність. 
Хустки зараз на піку популярності, 
тому раджу звернути увагу на цей 
елемент в одязі.

Подорожі надихають, чи не 
так? Де є твоє місце сили?

Навіть маленька подорож на 
декілька днів в інше місто, 

зміна картинки ― це наповнення 
новою енергією. Я дуже люблю 
гори, медитація в яких для мене 
особлива. Коли бачу їх велич, то 
відчуваю їхню силу. Обожнюю 
літати та досліджувати нові краї-
ни. Іспанія ― це також моя любов. 
Але завжди обираю нові країни, 
знайомлюся з фантастичними 
місцевими людьми та проживаю 
маленьке життя всередині себе 

у хустках Альони Загоруйко
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Antonina 
Stryapko
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Die Schönheit 
Transkatpatiens
auf den Tüchern von Aljona Zahorujko

In der Pandemiezeit entstand in Deutschland ein Trend 
„Heimat shoppen“ ― ein Appell an die Kunden, lokale Wa-
ren zu kaufen, um lokale Hersteller zu unterstützen. Da-
durch sind mehrere kleine, aber interessante Brands 

bekannt geworden. Als ich 
diesen Trend bemerkt habe, 
dachte ich sofort an Aljona 
Zahorujko aus meiner Hei-
matstadt Uschhorod. Ihre 
Tücher sind einzigartig und 
exklusiv und ihre Erfolgs-
geschichte fasziniert und 
inspiriert, eigene Ideen trotz 
all den möglichen Beschrän-
kungen zu entwickeln. Mehr 
dazu im  Interview. 

wie es weiterlaufen soll, denn ich verkaufte 
ausschließlich die Mäntel der ukrainischen 
Brands. Aber während des Lockdowns ver-
brachte ich viel Zeit mit meinen Kindern und 
malte viel mit dem jüngeren Sohn. So malte 
ich die Uschhoroder Philharmonie und den 
Sakura-Baum daneben, und auch Touristen, 
die damals in der Stadt so fehlten. Aber ich 
wusste, dass es bald wieder so sein würde, wie 
es immer war, und dass die Touristen wieder 
unsere Stadt bewundern werden. Dann fiel 
mir die Idee ein, unsere Weinregion mit dem 
Slogan der Tourismus-Abteilung (vgl. Stadt-
marketing) „Das Land, das am nähesten zum 
Himmel liegt“ zu schildern. …  

Es gibt nur ein Rezept für den Erfolg: 
Entweder verlierst du den Glauben, oder du 
entwickelst dich weiter. Ich habe den zwei-
ten Weg gewählt. Ich habe verstanden, dass 
gerade diese Krise die Chance für ein neues 
Geschäft ist. 

Deine Tücher vervollständigen die Looks. 
So weit ich weiß, arbeitest Du auch mit 
den lokalen Künstlern. Wie verläuft das 
Prozess? Möchtest Du, die Künstler so zu 
promoten?

Ich kenne dich als eine erfolgreiche 
Unternehmerin und Inhaberin eines 
Showrooms mit den wunderschönen 
Mänteln und einer einzigartigen Tücher-
kollektion. Deine Kreationen sind schon 
ein richtiges Must-have unter den Usch-
horoder Frauen. Erzähl, bitte, wie ist es – 
eigenes Unternehmen in der Ukraine zu 
führen, besonders in den Krisenzeiten? 
Gibt es ein geheimes Rezept für Erfolg?

Die Pandemie hat ihre eigenen Pläne 
für die Entwicklung der Wirtschaft. 

So war es auch für mich schwer zu begreifen, 

Ich habe die Tücherkollektion mit den transkarpati-
schen Städten kreiert, weil die Nachfrage für sie recht 

hoch war, und außerdem ist es ein sehr spannender Pro-
duktionsprozess. Mit der Zeit habe ich die Unterstützung 
der lokalen Künstler gewonnen und wir fingen an, zusam-
menzuarbeiten. Der nächste Schritt war die Entwicklung 
der Tücher und Corporate Fashion Elemente für Firmen 
und Organisationen.

Im Angebot gibt es schon die Tücher mit den Moti-
ven solcher Städte wie Uschhorod, Mukatschewo 
oder Khust. Nach welchem Prinzip wählst du die 
Städte aus und was hast du noch vor? 

Ich bin überzeugt – jede Stadt soll ihr eigenes Tuch 
haben! Das ist ein Accessoire, das jede Frau in ihrer 

Garderobe haben sollte. Deswegen achten wir beim Ent-
wurf darauf, wie das Tuch im Alltag getragen sein könnte. 
Während des Entwurfsprozesses lernen wir die Geschich-
te der Stadt kennen, denn es ist wichtig die Seele der Stadt, 
deren Besonderheiten und Atmosphäre widerzuspiegeln 
… Bevor ich ein Tuch kreiere, mache ich eine Stadtführung. 
Zum Beispiel, zuerst wollte ich auf dem Khust-Tuch auf 
keinen Fall die Burgruinen malen. Aber als ich die ganze 
Geschichte von den Frauen hörte, die ihre Wäsche im 
Fluss unter der Burg wuschen und mit den Tüchern wink-
ten, wenn sie sahen, wie sich die Feinde annäherten, um 
die Wache zu warnen, konnte ich natürlich nicht mehr auf 
die Burg auf dem Motiv verzichten.

Wie würdest du die moderne ukrainische Frau be-
schreiben? Welche Rolle in ihrem Leben spielen das 
Aussehen und die Accessoires? 

Die moderne ukrainische Frau ist für mich frei, 
elegant und prächtig. Sie kann gleichzeitig sowohl 

stark als auch schwach sein. Sie weiß, dass sie einzigartig 
ist und deswegen kann sich alles leisten. Die Accessoires 
unterstreichen ihre Persönlichkeit und Individualität. Das 
Tuch ist jetzt ein Spitzenreiter unter den Accessoires, des- 
wegen empfehle ich darauf bei der Gestaltung der Gar- 
derobe zu achten. 

Die Reisen inspirieren, nicht wahr? Welche sind 
deine Lieblingsreiseziele?

Jede kleinste Reise in eine andere Stadt, sogenannter 
Tapetenwechsel, füllt mich immer mit neuer Ener-

gie auf. Ich mag unsere Berge und die Meditation in den 
Bergen ist für mich etwas ganz Besonderes. Wenn ich 
all die Pracht und Macht der Bergen sehe, spüre ich ihre 
Stärke. Ich genieße es, zu fliegen, um die neuen Länder zu 
erforschen. Spanien hat eindeutig mein Herz erobert, aber 
ich suche immer gerne die neuen Reiseziele aus, um die 
fantastischen Einheimischen kennenzulernen und tief in 
meinem Inneren ein ganzes kleines Leben zu erleben 
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Україна –
мій щасливий  випадок
Інтерв’ю з  Тімом Файфом.

для становлення банківського сектору, так і для мого 
власного розвитку в цій сфері. Ми зустрічалися із по-
садовцями – високоосвіченими людьми з науковими 
ступенями. Нашими контрагентами були відомі по-
статі в історії банківської системи України. Я був свід-
ком створення Української міжбанківської валютної 
біржі, Національної системи платежів. Зі свого боку 
ми організовували професійні семінари в Лондоні, я 
супроводжував клієнтів. З того часу я почав регуляр-
но їздити в Україну. Але вже й з особистих причин 
– в Україні я зустрів своє кохання, і ми вже 23 роки
одружені.

Розкажи, як стриманий британець сприймає 
нашу українську культуру, відкритість?
Після студентських часів мене вже було нічим не 

здивувати! Я швидко звик до теплого приймання в 
будь-який свій візит. Мене запрошували в гості, пред-
ставляли свої родини, мало не екскурсії проводили. 
Тоді банківські процедури ще не прописували прави-
ла прийняття подарунків від клієнтів. Одного разу під 
час поїздки в Луцьк мені вручили копченого вугра у 
довжелезному пакунку. Що робити? Повіз його до-
дому в ручній поклажі з пересадкою у Відні. На всіх 
рентгенах в моїй валізі світився його хребець (знову 
заливається сміхом). 

До того ж у мене тепер була українська теща! Ти 
розумієш це, правда? В очах українських жінок їхні 
діти та онуки завжди голодні, отже мають бути до-
бре нагодовані. Тож я знаю, що таке, коли приїжджає 
бабуся, а у валізі – пакунки з варенням, медом та го-
ріхами. Коли буваю у Києві з візитом – завжди їду до 
тещі на борщ!

Тім, ти пов’язаний з Україною вже понад 30 років. 
Якщо порівняти часи, що б ти сказав про зміни у 
суспільстві?
Я бачив і радянське покоління, і сучасну молодь, 

яка виросла в незалежній державі. Скажу, що укра-
їнці були і є сміливими, гордими та завжди гостинни-
ми. Я не маю ностальгії за часами, які пройшли – еко-
номічно вони були важкі для людей. А те добре, яке 
було, воно залишилося і, сподіваємося, примножить-
ся у майбутньому 

– А Тім з вами приїде? – цікавиться колега з українського
банку під час телефонної розмови.

– Як справи у Тіма? Передавайте великий привіт!
Чекаємо в гості! – запрошують інші.

– О-о! Тім! Яка людина! Скільки років співпрацюємо! –
поважно промовляють треті.

Тім Файф – британець за походженням, керівник в одному з 
найбільших європейських банків і знана фігура, зокрема, в 
українському банківському світі. Людина, близька до України 
вже більше як 30 років, адже міцно пов’язана із нею професій-
ним і сімейним життям. Зустрічаємося для інтерв’ю наприкінці 
виснажливого робочого дня, але здається, Тім анітрішечки не 
втомився. „Я весь ваш!“ – променисто посміхається він, запро-
шуючи до кабінету.
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Тім, який вітер заніс тебе в Україну вперше?
Суто випадково. Це було ще на початку 90-х років. 

Я вивчав німецьку та російську мови на філологічно-
му факультеті в Університеті Бата (прим. – University 
of Bath, провідний вищий навчальний  заклад Великої 
Британії у галузі творчості, культури та підприєм-
ництва, заснований у 1886 році). Наш ВИШ мав парт-
нерські відносини з Харківським державним універ-
ситетом, і у студентів була можливість відвідати тоді 
ще Радянський союз під час мовної практики. Отже, 
влітку 1990-го року після попереднього серйозного 
інструктажу та перельоту до Москви наша група вже 
їхала нічним поїздом до Харкова у супроводі викла-
дача. Він, здається, вже трохи побачив життя, адже 
в якийсь момент дістав пляшку горілки. Так ми й от-
римали свій перший український радянський досвід.

І ось ти розпакував валізи у харківському гур-
тожитку! Розкажи про свої перші враження.
Ох, спершу було відчуття, немов я у зовсім іншому 

світі – я бачив, як важко людям в матеріальному пла-
ні... (глибоко замислюється, а потім сміється). Знаєш, 
незабутнє враження справила студентська їдальня – 
ми одразу сильно схудли! Але нас врятував, напевно, 
єдиний в місті кіоск з піцою та студенти-в’єтнамці, у 
яких ми виміняли купоно-карбованці, щоб її купити. 
Уяви: вони ховали гроші у холодильнику! 

А яка дорога привела тебе у банківську сферу?
Знову пощастило. На останніх тижнях мого нав-

чання до мене підійшов викладач: „Слухай, я познайо-
мився у літаку з банкіром, він шукає російськомовно-
го асистента. Ось телефон“. Я подзвонив, і мене взяли 
на роботу. Це були цікаві часи: з’явилися незалежні 
держави, почався стрімкий розвиток бізнесу, банків. 
Ще не було інтернету, тож кожного дня я відшліфо-
вував свої знання мови, проводячи годинами на теле-
фоні з банками-кореспондентами та допомагаючи їм 
з проведенням платежів. А в 1994 році я поїхав у своє 
перше відрядження – в Київ. 

І які були враження?
Був січень, сильний мороз, я бачив довжелезні 

черги в магазини… І ми – іноземці, така дивина для 
місцевих. Час був непростий, але дуже цікавий як 

Victoria 
Zagorodnikh
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Tim, was brachte Dich in die 
Ukraine?
Reiner Zufall. Das war Anfang 

der 90er Jahre. Ich habe Deutsch 
und Russisch an der Philologischen 
Fakultät der Universität Bath 
studiert. Unsere Universität hatte 
eine Partnerschaft mit der Natio-
nalen Universität Kharkiw, und die 
Studenten hatten die Möglichkeit, 
während des Sprachpraktikums 
die Sowjetunion zu besuchen. So 
reiste unsere Gruppe im Sommer 
1990 nach vorheriger ernsthafter 
Einweisung nach Moskau, und im 
Anschluss mit einem Nachtzug 
in Begleitung eines Lehrers nach 
Kharkiw. 

Und dann packst Du Deinen 
Ko� er in einem Kharkiwer 
Wohnheim aus! Erzähl uns von 
Deinen ersten Eindrücken. 
Oh, zuerst fühlte ich mich wie in 

einer ganz anderen Welt ― ich habe 
gesehen, wie schwierig es für die 
Menschen finanziell ist ... (überlegt 
tief und lächelt). Die Mensa hat bei 
mir einen unvergesslichen Eindruck 
hinterlassen ― wir haben auf Anhieb 
viel abgenommen! Die Rettung kam 
vom einzigen Pizzakiosk der Stadt 
und vietnamesischen Studenten, bei 
welchen wir die Währung umtau-
schen konnten. Stell Dir vor: Sie ver-
steckten das Geld im Kühlschrank! 

Und welcher Weg führte Dich in 
die Bankenbranche?
Wieder das Glück. In den letzten 

Wochen meines Studiums kam ein 
Lehrer auf mich zu: „Hör mal, ich 
habe im Flugzeug einen Banker ken-
nengelernt, er sucht einen russisch-
sprachigen Assistenten. Hier ist das 
Telefon.“ Ich rief an und ich wurde 
eingestellt. 

Es waren interessante Zeiten: 
Unabhängige Länder entstanden, 
Wirtschaft und Banken entwickel-
ten sich rasant. Da es noch kein In-
ternet gab, verfeinerte ich jeden Tag 
meine Sprachkenntnisse, indem ich 
stundenlang mit Korrespondenz-
banken telefonierte und ihnen beim 
Bezahlen half. Und 1994 machte ich 
meine erste Geschäftsreise ― nach 
Kyjiw. 

Und was waren Deine 
 Eindrücke?
Es war Januar, extreme Kälte 

für mich. Lange Schlangen in den 
Geschäften… Und wir, Ausländer, so 
ein Wunder für die Einheimischen. 
Die Zeit war nicht einfach, aber 
sowohl für die Bildung des Banken-
sektors als auch für meine eigene 
Entwicklung in diesem Bereich sehr 
interessant. Wir trafen uns mit Be-
amten ― hochgebildeten Menschen 
mit Abschlüssen. Unsere Auftrag-
nehmer waren bekannte Personen 
in der Geschichte des Bankensys-
tems der Ukraine. Ich war Zeuge 
der Schaffung der ukrainischen 
Interbanken-Währungsbörse, des 
nationalen Zahlungssystems. Wir 
haben unsererseits professionelle 
Seminare in London organisiert, ich 
habe Kunden begleitet. Seitdem 
reise ich regelmäßig in die Ukraine. 
Aber auch aus persönlichen Grün-
den ― ich habe meine Liebe in der 
Ukraine kennengelernt, und wir sind 
seit 23 Jahren verheiratet. 

Wie nimmst Du als ein zurück-
haltender Brite unsere ukraini-
sche Kultur und O� enheit?
Nach meiner Studienzeit gab es 

nichts, was mich überraschte! An 
den herzlichen Empfang bei jedem 
meiner Besuche habe ich mich 

schnell gewöhnt. Ich wurde eingela-
den, Familien vorgestellt, manchmal 
fühlte es sich fast wie eine Führung. 
Damals gaben die Bankverfahren 
noch keine Regeln für die Annah-
me von Kundengeschenken vor. 
Eines Tages wurde mir während 
einer Reise nach Luzk ein geräu-
cherter Aal überreicht, eingewickelt 
in eine Plastiktüte. Was sollte ich 
tun? Ich nahm ihn im Handgepäck 
mit nach Hause. Auf allen Rönt-
genbildern während der Rückreise 
nach Hause glänzte sein Wirbel in 
meinem Koffer (wieder voller Ge-
lächter). Außerdem hatte ich jetzt 
eine ukrainische Schwiegermutter! 
Verstehst Du, was es bedeutet? 
In den Augen ukrainischer Frauen 
haben ihre Kinder und Enkel immer 
Hunger, also müssen sie gut ernährt 
werden. Ich weiß also, wie es ist, 
wenn Oma kommt und im Koffer 
Päckchen Marmelade, Honig und 
Nüsse mitbringt. Wenn ich Kyjiw 
besuche, gehe ich immer zu meiner 
Schwiegermutter auf einen Teller 
Borschtsch! 

Du bist seit über 30 Jahren mit 
der Ukraine verbunden. Wenn 
Du die Zeiten vergleichst, was 
würdest Du zu den Veränderun-
gen in der Gesellschaft agen?
Ich sah sowohl die sowjetische 

Generation als auch die moderne 
Jugend, die in einem unabhängigen 
Staat aufwuchs. Ich werde sagen, 
dass die Ukrainer mutig, stolz und 
immer gastfreundlich waren und 
sind. Ich habe keine Sehnsucht nach 
den vergangenen Zeiten ― wirt-
schaftlich waren sie für die Men-
schen schwierig. Und das Gute, das 
war, ist geblieben und wird hoffent-
lich in Zukunft nur wachsen 
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Die Ukraine.
Mein Glück .

– Ist Tim auch dabei? – fragt ein Kollege einer
ukrainischen Bank während eines Telefongesprächs.

– Wie geht es Tim? Grüßt ihn von uns! Und kommt doch mal vorbei! ―
  sagen die anderen einladend.
– Tim! Was für eine herausragende Person! Wie viele Jahre arbeiten wir

zusammen!

Tim Fyfe ist ein gebürtiger Brite, Manager in einer der größten euro-
päischen Banken und eine bekannte Person insbesondere in der uk-
rainischen Bankenwelt. Eine Person, die der Ukraine seit mehr als 30 
Jahren nahesteht und beruflich und familiär stark mit ihr verbunden 
ist. Am Ende eines harten Arbeitstages treffen wir uns zum Interview, 
aber Tim scheint überhaupt nicht müde zu sein. „Ich bin ganz bei dir!“ 
– er lächelt strahlend und lädt ins Büro ein.

Interview mit 
Tim Fyfe
Aus dem Ukrainischen von Afina Khadzhynova
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24-26 вересня відбувся п’ятий Кубок Діаспори, і другий під
знаком коронавірусної пандемії. Постійні зміни в постановах
і регулюваннях, які регламентували суспільне життя та спор-
тивні заходи, були справжнім викликом. А жорсткий локдаун
взимку не давав можливості робити прогнози щодо проведен-
ня турніру. Навіть господарі турніру, Штутгартська Хунта, мали
змогу потренуватись разом лише починаючи з 6-го червня,
вперше за останні сім місяців. Замість того, щоб навесні роз-
силати запрошення і вже відкривати реєстрацію, ми були
змушені проінформувати всіх про стан речей і навіть підготу-
вати до того, що турнір не відбудеться. Лише в липні ситуація
в Баден-Вюртемберзі покращилася настільки, що ми змогли
розпочати організацію.

Оскільки п’ятий Кубок був невеличким ювілеєм, ми вирішили підготувати 
деякі сувеніри: футболки з логотипом, бірдекелі (підставки для пивних 
келихів), а також невеликий буклет з презентацією всіх команд-учасників.

Для того, щоб зробити турнір більш інтернаціональним, два місця було 
зарезервовано для команд не з Німеччини. Ми були дуже раді знову 
розширити нашу географію і прийняти в себе команди як з найближчих 
околиць (Гайльбронн), так і з далекого закордону (Гельсінкі). Всього зареє- 
струвалась непарна кількість команд, які, крім того, суттєво відрізнялись 
за рівнем. Тому постало питання про максимально чесний і збалансований 
турнірний модус. Врешті-решт, ми зупинились на двох групах, які склада-
лися з 7-ми та 6-ти команд. Групи утворювалися шляхом жеребкування з 
двох кошиків, які, в свою чергу, формувались з сіяних та несіяних команд, 
згідно з результатами попереднього турніру. В групі кожна команда грала 
проти кожної; переможці груп грали у фіналі, а команди, які посіли другі 
місця, розігрували третє місце, і так далі. Таким чином, майже всі команди 
мали однакову кількість ігор, а завдяки розподілу на сіяних / несіяних, 
групи були більш збалансовані, ніж минулого року. Що не менш важливо, 
тривалість турніру була оптимальною, а отже в кінці залишився час для 
святкування та спілкування 

Кубок Діаспори

Автор: Всеволод Мостовецький

Регламент також зазнав змін. Ми 
відреагували на прохання підви-
щити тривалість ігор і збільшили 
ігровий час до 12-ти хвилин. 
Крім того, великою темою для 
нас була безпека та здоров’я 
гравців. Інтенсивність боротьби  
на останніх турнірах іноді пере- 
вищувала здоровий глузд і деколи 
виходила за рамки. Тож ми вирі- 
шили заборонити шипи, а також 
ввели вилучення на дві хвилини 
за грубі порушення (як в хокеї). 
Додатково ми прописали в пра- 
вилах про можливу дискваліфі- 
кацію всієї команди у разі не-
спортивної, агресивної поведін-
ки, навіть за межами поля.

Весь турнір проходив відносно 
спокійно, майже без пенальті, а 
двохвилинних штрафів, принайм-
ні я, не помітив. Але без інци-
дентів, на жаль, не обійшлося, і 
турнір затьмарили кілька травм 
― вивих стопи, розрив „ахілла“ та 
перелом ноги, через який навіть 
довелося викликати швидку.

У фіналі зійшлися переможці 
обох груп – „Leipzig 2020“ та 
„Українські Соколи“. Обидві ко- 
манди пройшли групову фазу без  
втрат очок і виграли всі свої ігри. 
„Leipzig 2020“ зміг захистити 
титул і наздоганяє „Соколів“, які 
вже мають три перемоги у своє-
му активі.

П’ятий Кубок Діаспори відбувся 
за підтримки Штутгартського 
Міністерства Спорту та Гене-
рального консульства України в 
Мюнхені.
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Diaspora Cup

Der fünfte Diaspora Cup und der zweite im Zeichen der Pandemie 
fand in diesem Jahr am 24.-26. September statt. Die sich ständig 
wechselnden Verordnungen und Regelungen, die das öffentliche 
Leben und u. A. auch die Sportveranstaltungen regulierten, stellten 
dabei eine Herausforderung dar. Ein harter Lockdown im Winter 
machte Prognosen über das Stattfinden oder Nichtstattfinden des 
Turniers nur schwer prognosierbar. Selbst die gastgebende Mann-
schaft „Die Stuttgarter Junta“ kam erst am 6. Juni zum ersten Trai-
ning seit ca. sieben Monaten zusammen. Anstatt im Frühjahr die  
offizielle Einladung zu veröffentlichen und mit dem Anmelde-
prozess zu starten, informierte das Orga-Team die potentiellen 
Teilnehmer und Gäste in einer Videobotschaft über den aktuellen 
Stand und bereitete sich sogar auf einen möglichen Ausfall dieses 
Jahr vor. Erst im Juli entspannte sich die Situation in Baden-Würt-
temberg so weit, dass man zum Turnier einladen und mit der Orga-
nisation starten konnte.

Da es bereits der 5. Diaspora Cup und 
somit ein kleines Jubiläum war, wurden 
zu diesem Anlass auch einige Erinne-
rungsstücke vorbereitet: T-Shirts mit dem 
DC-Logo, Bierdeckeln als Give-Aways 
sowie eine kleine Broschüre, in der alle 
teilnehmenden Teams vorgestellt wurden. 

Um der Meisterschaft mehr internatio-
nale Ausrichtung zu verleihen, wurden 
zwei Startplätze für Teams aus dem 
Ausland reserviert (die auch beide 
belegt wurden). Sehr erfreulich war 
auch, dass die Geografie erweitert und 
Mannschaften sowohl aus dem nähe-
ren Umkreis (z. B. Heilbronn), als auch 
weiterem Ausland (z. B. Helsinki) dazu 
gewonnen werden konnten. Es meldete 
sich eine ungerade Anzahl der Teams 

für Diaspora Cup an ― nämlich 13 
Teams, die auch unterschiedlich stark 
waren. Das warf die Frage nach einem 
geeigneten Spielmodus auf. Schließlich 
entschied man sich für ein Modell mit 
zwei Gruppen (mit 7 und 6 Teams), aus-
gelost aus zwei Töpfen, wo alle Teams 
zuvor nach gesetzt/nicht gesetzt (je 
nach Ausscheiden beim letzten Turnier) 
aufgeteilt waren. In den zwei Gruppen 
spielte jeder einmal gegen jeden, die 
beiden Gruppensieger zogen ins Finale, 
die Gruppenzweiten spielten um Platz 
drei usw. Damit hatten alle Teams fast 
gleiche Anzahl an Spielen und durch 
Lostöpfe waren die Gruppen ausgegli-
chener, als beim letzten Mal. Und, was 
nicht unwichtig war, die Turnierdauer 
war angemessen, sodass man auch da-
nach Zeit hatte, sich auszutauschen und 
zusammen zu feiern.

Im Regelwerk selbst gab 
es mehrere Anpassungen. 
Dem Wunsch nach mehr 
Spielzeit sind die Orga-
nisatoren gefolgt und 
haben die Spieldauer auf 
12 Minuten angehoben. 
Auch Sicherheit der Spieler 
war diesmal ein beson-
ders großes Anliegen. Der 
Spannungsgrad in den 
letzten Turnieren war doch 
etwas unnötig hoch und 

der eine oder der andere Zweikampf 
übertrieben hart. So beschlossen die 
Organisatoren, die Stollen zu verbieten 
sowie zweiminütigen Strafen (wie im 
Eishockey) für grobe Fouls einzuführen. 
Außerdem konnte ein Team 
vom Turnier ausgeschlossen 
werden, sollte es sich kom-
plett daneben benehmen.

Das Turnier selbst verlief 
dann auch ziemlich fair, es 
gab kaum Siebenmeter und 
Zeitstrafen. Leider wurde 
aber die Meisterschaft von 
mehreren Verletzungen über-
schattet. Es kam zu Knöchel-
verstauchung, Achillesriss 
sowie einem Beinbruch, bei 
dem auch ein Krankenwagen 
geholt werden musste.

Im Finale trafen schließlich die beiden 
Gruppensieger aufeinander, die ihre 
Gruppen jeweils ohne Punktverlust 
überstanden und alle ihre Spiele gewan-
nen. Das Team „Leipzig 2020“ konnte 
seinen Titel erfolgreich verteidigen und 
liegt nun mit zwei gewonnenen Pokalen 
einen Pokal hinter den „Ukrainischen 
Falken“, dem Seriensieger der ersten 
drei Turniere.

Der fünfte Diaspora Cup wurde von Spor-
tamt Stuttgart und Generalkonsulat der 
Ukraine in München gefördert 

Text: Vsevolod Mostovetskyy  
Fotos: Yurii Pisnkyi, Tetyana Frank, 
Kseniya Fuchs
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„Україна - стильна, 
колоритна та амбітна“

З 18 жовтня по 30 листопада в Гамбурзі відбулися Udays 
(Українські дні), під час яких в самісінькому центрі міста 
були представлені сучасні українські культурні заходи. 
Проєкт є результатом співпраці української громади 
Гамбурга, програми фінансування „Frei_Fläche: Raum für 
creative interim use“ та Генерального консульства України 
в Гамбурзі. Ініціаторки Udays – українки, які живуть у 
Гамбурзі та хочуть наблизити до жителів міста культуру 
України: від мистецтва та науки до гастрономії та моди.

„Ми хотіли показати Україну такою, якою вона є – стиль-
ною, колоритною та амбітною.“ Крім того, ми хотіли 
змінити стереотипне уявлення про рідний край. Україна 
– чудова, молода і дуже талановита. І вона хоче ділитися
своєю культурою, обмінюватися ідеями та запускати нові
творчі ініціативи, – розповіла одна із засновниць Udays
Олена Літвінова.

У рамках фестивалю було організовано три великі вистав-
ки та два супутніх заходи.

Vom 18. Oktober bis 30. November fanden in Hamburg die 
Udays (Ukrainian days) statt, in deren Rahmen im Herzen der 
Stadt zeitgenössische, ukrainische Kulturprojekte präsentiert 
wurden. Das Projekt ist das Ergebnis der Zusammenarbeit der 
ukrainischen Gemeinde in Hamburg, des Förderprogramms 
„Frei_Fläche: Raum für kreative Zwischennutzung“ und des 
Generalkonsulats der Ukraine in Hamburg. Die Initiatorinnen 
des Projekts sind in Hamburg lebende, gebürtige Ukrai-
ner:innen, die allen Hamburgerinnen die Kultur der Ukraine 
näherbringen wollten – von Kunst und Wissenschaft über 
Gastronomie und Musik bis hin zu Mode. 

„Wir wollten die Ukraine zeigen wie sie ist – als ein stilvolles, 
buntes und ambitioniertes Land. Darüber hinaus wollten wir 
die stereotypische Wahrnehmung unserer Heimat verändern. 

Sie ist wundervoll, jung und sehr talentiert. Und sie will diese 
Kultur teilen, in den Austausch gehen und neue kreative 
Projekte ins Leben rufen“, erzählte Olena Litvinova, eine der 
Gründerinnen der Initiative. 

Im Rahmen des Festivals wurden drei große Ausstellungen 
und zwei begleitende Veranstaltungen organisiert.

Die Ausstellung der Werke von 
den zeitgenössischen Künstlern 
Sergiy Maidukov, Anton Tarasyuk 
und Zakhar Shevchuk und der 
modernen ukrainischen Keramik 
von Andrii Kyrychenko, Ielizaveta 
Portnova, Sofia Horbachevska, 
Tania Shku, Jeva Smith und  
„Natura Ceramica“. 

У рамках цього сучасного 
освітнього мистецького 
проєкту п’ять українських 
ілюстраторок презентували 
портрети 12 українських 
науковиць.

Diskussionsrunde zum Thema „Frauen in 
der Wissenschaft – Ukraine – Deutschland“:  

Frauen, Vertreter:innen der akademischen 
Zusammenarbeit zwischen der Ukraine 
und Deutschland sowie internationaler 

Organisationen, die im Bereich der Frauen-
förderung tätig sind, diskutierten über die 

Errungenschaften und Perspektiven von 
Frauen in Wissenschaft und Technik.

Lilia Ketler, Udays-Partnerin und Vereinsmitglied der deutsch- 
ukrainischen Zusammenarbeit „Feine Ukraine“, fasst die Initiative 
folgendermaßen zusammen: „Die Ukraine ist ein einzigartiges Land. 
Es ist unmöglich, sich davon nicht faszinieren zu lassen, wenn man sie 
kennen- und verstehen lernt. Und wenn sich Menschen, die dieses 
Land herzlich lieben, zusammentun, entsteht aus einer kleinen Idee ein 
großes Projekt, eben die UDays“.

Лілія Кетлер, партнерка Udays та членкиня 
німецько-української спілки „Feine Ukraine“, 

підсумовує цю ініціативу так: „Україна – унікальна 
країна. Неможливо не захопитися нею, коли її 

пізнаєш і розумієш. І коли люди, які тепло люблять 
цю країну, збираються разом, маленька ідея 
перетворюється на великий проєкт UDays“.

Виставка робіт сучасних художників 
Сергія Майдукова, Антона Тарасюка 
та Захара Шевчука, а також сучасної 
української кераміки Андрія Кири-
ченка, Єлизавети Портнової, Софії 
Горбачевської, Тані Шку, Джеви  
Сміт та „Natura Ceramica“.

Im Rahmen dieses modernen
pädagogischen Kunstprojekts
präsentierten fünf ukrainische

Illustratorinnen die Porträts
von 12 Wissenschaftlerinnen

aus der Ukraine.

Дискусія на тему „Жінки в науці – Україна 
– Німеччина“: жінки, представниці акаде-
мічного співробітництва між Україною та 
Німеччиною, а також представниці між-
народних організацій, які діють у сфері 
прав жінок, обговорювали досягнення  
та перспективи жінок у науці та  
техніці.

„Die Ukraine ist still oll, 
bunt und ambitioniert

Die Ausstellung der Arbei-
ten von Anna Eisermann. 
Ihr Kunststil verbindet 
Gegenständlichkeit mit 
Abstraktion. 

Виставка робіт 
Анни Айзерманн.  
Її художній стиль 

поєднує  
фігуративізм з 

абстракцією.

Die Künstler:innen Lera Gins-
burg und Michael Ploj (Audio- 
Visuelles Studio NotJustForm) 
nahmen unterschiedliche  
Geräusche auf, analysierten  
sie und visualisierten sie in  
Form von Formen und Videos. 

Художники Лера Гінзбург 
і Майкл Плой (аудіовізу-
альна студія NotJustForm) 
записували різні звуки, 
аналізували їх і візуалі- 
зували у вигляді форм та 
відео.
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Головний біль
та що з ним робити

Майже у кожного з нас періо-
дично болить голова. Іноді такий 
біль розпочинається повільно. 
Іншим разом нестерпний біль  
виникає раптово. Згідно зі ста- 
тистикою приблизно 54 міль-
йонів людей у Німеччині страж-
дають від хронічного або тим-
часового болю голови. На жаль, 
ця недуга негативно впливає на 
якість життя і в окремих випад-
ках може навіть призвести до 
інвалідності. Фахівці розрізняють 
близько 200 різних видів болю 
голови. Їх можна розділити на 
дві великі групи:

Первинний біль не має визна- 
ченої причини. Він може бути 
спровокований стресом, недоси-
панням, недостатнім вживанням 
води, малорухливим способом 
життя, курінням, алкоголем. Гор-
мональні зміни протягом циклу 
можуть спричинити головний 
біль у жінок. 

Вторинні болі голови завжди 
пов’язані з наявною хворобою 
або зовнішнім впливом. Вони ви-
кликані, наприклад, гіпертонією, 
інсультом, вірусними і бактері-
альними інфекціями (наприклад, 
грип, менінгіт), травмами голови 
або хребта, астмою, напругою 
м’язів, нападом глаукоми, гіпо-
глікемією при цукровому діабе-
ті. Регулярне вживання деяких 
лікарських засобів (наприклад, 
контрацептивів, знеболюваль-
них) також може призвести до 
вторинного болю голови. 

Слід зазначити, що ризик не-
безпечного болю голови зростає 
з віком, тоді як мігрень і біль 
через напруження домінують у 
молодшому віці.

 
Різноманітні фактори призво-

дять до болю голови. Наступні 
питання можуть допомогти нам 
розібратися у них:
• Як часто болить голова? 

Якщо симптоми виникають 
хоча б 15 днів на місяць, то 
у цьому випадку фахівці 
говорять про хронічні болі. 
Епізодичні болі виникають 
рідше і мають тимчасовий 
характер.

• Протягом якого часу болить 
голова? 

• Як відчувається біль? Колю-
чо-пульсуючий або, радше, 
тупий і тисне, немов тягар на 
голові?

• Де саме болить голова? Біль 
відчувається у скроні або по-
тилиці, тільки з одного боку,  
або ж болить вся голова?

• Які симптоми супроводжу-
ють біль? Це може бути 
нудота та блювота, порушен-
ня зору, розлади мови або 
параліч, світлобоязнь, ригід-
ність шиї або лихоманка.

Ніколи не чекайте на те, що 
голова сама перестане боліти. 
Особливо, якщо болі турбують 
регулярно. Фахівці сходяться на 
тому, що в таких випадках наш 
мозок може звикнути до болю, 
і тоді ми вже ніколи не позбуде-

мося його. А хронічний біль не 
приносить задоволення!

Лікування болю голови зале-
жить від його типу. Не завжди 
потрібно відразу йти до лікаря. 
Якщо ви рідко страждаєте від 
болю голови, то легкі фізич-
ні вправи на свіжому повітрі, 
достатня кількість рідини та 
сон покращують симптоматику.  
Також можна використовувати 
звичайні знеболювальні, такі як 
парацетамол, ацетилсаліцилова 
кислота, ібупрофен, напроксен.

У наступних випадках лікар 
повинен підібрати відповідну 
медикаментозну терапію:
• Якщо голова болить у дітей 

та вагітних; 
• При сильних, раптових болях 

голови;
• У разі болю, який супрово-

джується нудотою, сплутані-
стю свідомості, погіршенням 
зору, слуху;

• Якщо у вас в анамнезі був 
інсульт або інфаркт;

• Раптове посилення болю 
голови.

А от у разі повторного болю 
необхідно проконсультуватися з 
лікарем та лише після з’ясування 
причини болей приймати безре-
цептурні препарати з аптеки 
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З початком пандемії у наше життя увір-
валися не лише нові правила гігієни та 
поведінки, вакцинації та локдауни, а ще 
й підвищена кількість псевдомедичної 
інформації. Відкриваючи соціальні 
медіа, ми щодня отримуємо необме-
жену кількість порад щодо лікування не 
тільки Covid-19, але й всіх інших хворів, 
від виразки до раку. Деякі з цих порад 
лише викликають усмішку, а деякі з них 
є шкідливими для здоров'я. Це стається  
тому, що автори таких статей не є фа- 
ховими експертами та часто передру-
ковують тексти з інших джерел, не 
перевіряючи їх правдивість. Щоб уник- 
нути негараздів зі здоров'ям, виклика- 
ними такими порадами, рекомендуєть-
ся звертатися до спеціалістів, а не 
сліпо виконувати поради френдеси з 
Facebook або сусідки Галі з першого 
поверху.

Наступного року українське нон-фікшн 
видавництво „Віхола“ планує видати 
книжку „Від молекули до таблетки. 
Про що мовчать фармацевти?“. Авторка, 
докторка природничих наук Вікторія 
Михайлова, розказуватиме історію 
ліків — від розробки та тестування до 
виробництва. Вона не лише розкаже 
про те, що саме роблять медикаменти 
з нашим організмом та як наше тіло 
реагує на ліки, а й поділиться зібраними 
раніше міфами, легендами та навіть 
плітками, пов'язаними зі світом меди-
цини та фармації.

От, наприклад. 

Viktoriya 
Mykhaylova
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Kopfschmerzen kennt fast jeder. 
Manchmal beginnen sie langsam. 
Manchmal kommen sie sehr schnell, 
sind pochend und kaum auszuhalten. 
Laut Statistik leider 54 Millionen 
Menschen in Deutschland unter 
chronischen oder vorübergehenden 
Kopfschmerzen. Dieses Leiden kann 
das Leben der Betroffenen schwer 
belasten und in manchen Fällen so-
gar zu einer Behinderung führen.
Die Spezialisten unterscheiden 
zwischen ca. 200 unterschiedlichen 
Kopfschmerzarten. Diese kann man 
in zwei großen Gruppen aufteilen: 

Primäre Kopfschmerzen haben 
keine erkennbare Ursachen. Sie kön-
nen z. B. durch Stress, Schlafmangel, 
Flüssigkeitsmangel, unzureichend 
Bewegung im Alltag, Rauchen oder 
Alkohol ausgelöst werden. Bei Frau-
en können die Hormonschwankun-
gen während des Zyklus ebenfalls zu 
den Kopfschmerzen führen.

Sekundäre Kopfschmerzen 
führen auf eine bereits vorhandene 
Krankheit oder äußere Einflüsse 
zurück. Sie werden z. B. durch 
Hypertonie, Schlaganfall, Virus- 
oder bakterielle Infektionen (z. B.: 
Grippe, Meningitis), Kopf- oder 
Wirbelsäulenverletzungen, Asthma, 
Nasennebenhöhlenentzündungen, 
Muskelverspannungen, Glaukom-
anfall, Unterzuckerung bei Diabetes 
verursacht. Auch die regelmäßige 
Einnahme bestimmter Arzneimitteln 
(z. B.: Verhütungsmittel, Schmerz-
mittel) kann zu den sekundären 
Kopfschmerzen führen.

Ferner soll man beachten, dass 
mit höherem Alter das Risiko eines 
gefährlichen Kopfschmerzes an-
steigt, während in jüngeren Jahren 
Migräne und Spannungskopfschmerz 
dominieren. 

Kopfschmerzen sind nicht immer 
gleich. Daher soll man den Beschwer- 
den auf den Grund gehen. Die 
folgenden Fragen könnten dabei 
helfen:
• Wie oft treten die Kopfschmer-

zen auf? Wenn die Beschwer-
den mindestens 15 Tagen im
Monat auftreten sprechen die
Spezialisten von chronischen
Schmerzen. Episodische Kopf-
schmerzen hat man weniger
häufig und diese sind vorüber-
gehend.

• Wie lange dauern die Schmer-
zen in der Regel an?

• Wie fühlt sich der Schmerz an?
Ist er stechend, pulsierend-po-
chend oder eher dumpf-drü-
ckend, als laste ein Gewicht auf
dem Kopf?

• Wo genau tut es weh? Sind nur
bestimmte Abschnitte des Kopf-
es betroffen (z. B.: die Schläfe
oder das Hinterhaupt), tritt der
Schmerz immer nur auf einer
Seite – auch im Wechsel – auf
(einseitiger) oder ist der gesam-
te Kopf beteiligt (beidseitiger
Kopfschmerz)?

• Welche anderen Symptome
treten gemeinsam mit den Kopf-
schmerzen auf? Dazu können
zum Beispiel gehören: Übelkeit
und Erbrechen, Sehstörungen,
Lähmungen, Lichtscheu, Na-
ckensteifigkeit oder Fieber.

Die Betroffenen sollten nie ein- 
fach abwarten bis die Kopfschmerzen 
von sich aus wieder verschwinden. 
Vor allem wenn man sie öfter hat. Die 
Schmerzspezialisten sind sich einig, 
dass in solchen Fällen sich unser  
Gehirn an die Schmerzen gewöhnen  
kann und danach werden wir diese 
nie wieder los. Und chronische  
Schmerzen machen echt keinen Spaß!

Die Therapiekonzepte richten 
sich nach Art und Schwere der 
Kopfschmerzen. Man muss nicht 
immer sofort zum Arzt gehen. Falls 
man eher selten an Kopfschmerzen 
leidet und sie kaum spürbar sind, 
hilft in der Regel etwas Bewegung 
an der frischen Luft, ausreichend zu 
trinken und Schlaf. Man kann auch 
zu den üblichen Schmerzmitteln wie 
Paracetamol, Acetylsalicylsäure, Ibu-
profen, Naproxen greifen. 

In folgenden Fällen wird je nach 
Ursache eine passende medikamen-
töse Therapie auswählt:
• Bei Kopfschmerzen die bei

Kindern und Schwangeren
auftreten;

• Nach Kopfverletzungen;
• Bei starken, plötzlichen Kopf-

schmerzen;
• Im Fall von Kopfschmerzen mit

begleitenden Symptomen wie:
Übelkeit, Verwirrtheit, Seh-,
Hör-, Bewusstseinsstörungen;

• Wenn man in der Anamnese
Schlaganfall oder Herzinfarkt
hat;

• Eine plötzlich veränderte
Kopfschmerzsymptomatik sollte
immer zum Arzt führen.

Dabei sollte der Arzt oder
Apotheker bezüglich der Medika-
mentenauswahl und Dosierung 
beraten. Auch bei wiederkehren-
den Kopfschmerzen sollte ein Arzt 
die Ursache klären, bevor man zu 
Selbsthilfemaßnahmen oder frei-
verkäuflichen Arzneimitteln aus der 
Apotheke greift 

Sie sind wieder da:
Die Kopfschmerzen und was 

man dagegen machen kann
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Mit dem Ausbruch der Pandemie  
haben nicht nur neue Hygiene- und 
Verhaltensregeln, Impfungen und 
Lockdowns, sondern auch pseudo-
medizinische Informationen unser 
Leben überflutet. In sozialen Medien 
kann man heute viele Ratschläge zur 
Behandlung nicht nur von Covid-19, 
sondern allen möglichen Krankheiten 
finden, von Geschwüren bis Krebs. 
Einige dieser Tipps bringen Sie nur 
zum Lächeln, und einige davon kön-
nen schädlich für Gesundheit sein. 
Dies liegt daran, dass die Autor:innen 
solcher Artikel keine Fachexperten 
sind und oft Texte aus anderen Quel-
len durch Copy-Paste weiterleiten, 
ohne deren Richtigkeit zu überprüfen. 
Um gesundheitliche Probleme durch 
solche Ratschläge zu vermeiden, wird 
empfohlen, sich an Spezialisten zu 
wenden und nicht blind dem Rat eines 
Freundes von Facebook zu folgen.

Im ukrainischen Sachbuchverlag „Vik-
hola“ wird im kommenden Jahr ein 
Buch mit dem Titel „Vom Molekül zur 
Tablette. Worüber schweigen Apothe-
ker:innen?“ veröffentlicht. Die Auto-
rin, Dr. rer. nat. Viktoriya Mykhaylova, 
erzält die Geschichte der Medikamen-
te — von der Entwicklung und Erpro-
bung bis zur Produktion. Darüber 
hinaus berichtet sie über verschiede-
ne Mythen und Legenden rund um die 
Welt der Medizin und Pharmazie.

Zum Beispiel: 
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У 2014-му волонтерка Майдану Юлія 
Капшученко-Шумейко усвідомила, що  
наближалось 200-річчя з Дня народ-
ження Тараса Шевченка, а для моло-
ді в Україні подій з цього приводу не 
передбачалося. На той час дівчина 
вже створила власний інформаційний 
ресурс „Сіль“, на якому волонтерили 
також її друзі. Саме вони радо під-
тримали ідею та вирушили з Києва в 
Моринці, щоб заручитись підтримкою 
місцевої влади. Так народився „Ше.Fest“.

Ідея фестивалю – оновлення і популя-
ризація постаті Шевченка. Від початку  
і донині організатори прагнуть зро-
бити так, щоб Тарас Григорович був 
завжди модний і актуальний, так само 
як і його творчість. „Ше.Fest“ – це фес-
тиваль, де кожен може побачити в 
Шевченкові не лише звичний образ 
пророка, а й бунтаря, неформала своєї  
епохи й водночас – надзвичайного ге-
нія. Українського і сучасного, близько-
го та зрозумілого кожному.

За 7 років на фестивалі сформували-
ся вже традиційні для відвідувачів 
локації: просвітницька галявина, те-
атральна сцена, галявина майстер-
класів, нічна акустична сцена, дитяча 
галявина, художня галявина, ярма-
рок майстрів, територія їжі, наметове 

містечко та інфоцентр. Проте органі-
затори не припиняють відкривати й 
нові творчі зони. Так, цього року, була 
започаткована етносцена, на якій своє 
мистецтво змогли показати народні 
колективи. Вже кілька років поспіль-
підлітків на фестивалі об’єднують ігри 
„Ше.Games“. Також фестиваль Тараса 
Шевченка – це платформа виховання 
активної молоді, адже збудований на 
волонтерській ініціативі фестиваль за-
ручається їх підтримкою з усієї Украї-
ни. 

У різні роки хедлайнерами фестивалю 
були Тартак, Go-A, Антитіла, Kozak 
System, Нумер 482, Без обмежень,  
Фіолет, Тінь Сонця, Misteria, Колір 
Ночі, Вій, Один в каное, Калуш тощо.

«Ше.Fest» відбувся 
всьоме й вперше 
помандрував Україною
Фестиваль Тараса Шевченка „Ше.Fest“ — знакова культурна подія 
України, яка народилась на Майдані 8 років тому. Відтоді фести-
валь відбувається щороку в селі Моринці, Черкаської області. 

Історія 
народження 

Оскільки у 2020-му світ охопила 
пандемія, фестиваль Тараса Шевчен-
ка не відбувся. Однак, відвідувачі та 
постійні гості так за ним скучили, що 
вже у 2021-му організатори вирішили 
ризикнути й розширити його геогра-
фію – повезти частинку фестивальної 
програми в нові міста. Цю ініціативу 
підтримав Український культурний 
фонд, благодійний фонд МХП-Гро-
маді, Міністерство молоді та спорту 
України, Черкаська обласна держав-
на адміністрація та інші меценати. 
Свій внесок внесли й поціновувачі 
фестивалю, фондуючи „Ше.Fest“  на 
краудфандинговій платформі Спіль-
нокошт.

Так, починаючи з липня, частка фес-
тивалю відбулась в Ірпені, Броварах, 
Одесі та Первомайську (Мико-
лаївської області). А напередодні 

Дня Незалежності – 21 і 22 серпня 
фестиваль традиційно відбувся у селі 
Моринці. Цьогорічною темою стали 
слова Шевченка: „Кохайтеся чорно-
бриві...“.

„Насправді результати проєкту не 
просто виправдали очікування, а 
навіть трохи приголомшили. Тому 
що самі мандри Україною, мініфести 
в чотирьох містах, зібрали понад три 
тисячі глядачів. Загалом сам фести-
валь у Моринцях відвідала, мабуть, 
найбільша кількість гостей за всю 
його історію – понад чотирнадцять 
тисяч людей. Тобто загалом ми 
зібрали понад сімнадцять тисяч за 
весь шлях проєкту цьогоріч. А загаль-
не охоплення в інфопросторі було 
понад півтора мільйона осіб. Для нас 
це своєрідний рекорд“, – відзначив 
керівник проєкту Дмитро Колоша 
під час презентації відеоальманаху в 
Києві.

Режисер проєкту „Ше.Fest“ мандрує 
країною Олександр Висоцький роз-
повів про новації, які вдалося реалізу-
вати: „У нас відбулися нововведення 
по всьому периметру нашої роботи, 

тому що цього року з’явились донори 
і завдяки ним ми змогли втілити дав-
но задумані мрії. Нам вдалося додати 
ще п’ять до традиційних десяти лока-
цій. Змагання „Ше.Games“ цього року 
зібрали близько півтисячі людей. У 
нас з’явилася фолксцена, де дві доби 
виступали місцеві колективи – окре-
мий фестиваль у фестивалі“.

Засновниця фестивалю Юлія Кап-
шученко-Шумейко зазначила, що 
основна родзинка заходу в тому, 
що він робить Шевченка сучасним і 
популярним: „Ми переносимо Тараса 
в сьогодення, розповідаємо про нього 
хоч і з науковим підґрунтям, але про-
стою мовою. Шевченко для нас – це 
справді любов, і ми з любов’ю стави-
мося як до фестивалю, так і до його 
популяризації на різних майданчиках“.

Фестиваль „Ше.Fest“ – успішний 
приклад того, як молодіжний проєкт 
може стати повноцінною культур-
ною подією національного масшта-
бу. Організатори планують продов-
жувати розвивати його і показувати 
його українцям зі всього світу 

Проєкт «Ше.
Fest мандрує 
країною»

Текст: прес-служба фестивалю
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2014 erkannte die Majdan-Aktivistin 
Julia Kapschutschenko-Schumejko, dass 
keine Veranstaltungen anlässlich des 
näher rückenden 200. Geburtstag von 
Taras Schewtschenko geplant waren. 
Zu diesem Zeitpunkt hatte Julia bereits 
eigene Informationsplattform „Salz“ 
erschafft, auf welcher sich ihre Freunde 
ehrenamtlich engagieren konnten. Ge-
nau sie haben sich bereit erklärt, die  
Idee umzusetzen und reisten von Kyjiw 
nach Morynzi, um die Unterstützung 
der örtlichen Behörden zu gewinnen. So 
wurde „Sche.Fest“ geboren. 

Von Anfang an bemühen sich die 
Organisator:innen, die Figur von 
Schewtschenko zu popularisieren sowie 
seine Arbeit modisch und zeitgemäß 
zu machen. „Sche.Fest“ ist ein Festival, 
bei dem jeder in Schewtschenko nicht 
nur das übliche Bild eines Propheten, 
sondern auch das eines Rebellen, eines 
Querdenkers seiner Zeit und gleichzeitig 
eines außergewöhnlichen Genies sehen 
kann. Ukrainisch und modern, nah und 
für jeden verständlich. 

Seit 7 Jahren bereitet das Festival 
mehrere Bühnen für seine Besucher vor: 
Bildungs- und Meisterklassenfläche, 
Theater- und Nachtakustikbühne,  

Bereiche für die Kinder und für die 
Kunst, Messe der Meister, Gastrono-
miebereich, Zeltlager und Infozen-
trum. Die Organisator:innen hören 
jedoch nicht auf, neue Kreativzonen 
zu eröffnen. So wurde dieses Jahr eine 
Ethnobühne ins Leben gerufen, auf 
der Folklor-Künstler:innen ihre Werke 
zeigen konnten. 

Für die jüngsten Besucher des Festivals 
gibt es seit mehreren Jahren die „Sche.
Spiele“. Darüber hinaus ist das Festival 
eine Plattform für die Ausbildung aktiver 
Jugendlicher, denn es ist auf einer frei-
willigen Initiative aufgebaut und wird 
aus allen Ecken der Ukraine unterstützt. 
Über alle Jahre des Festivals wurden die 
bekanntesten Musiker und Bands als 
Headliner eingeladen. 

Als 2020 die Welt von einer Pandemie 
heimgesucht wurde, fand das Taras- 
Schewtschenko-Festival nicht statt. 
Aber seine Fans vermissten ihn so sehr, 
dass sich die Veranstalter:innen 2021 
entschlossen, das Risiko einzugehen und 
die Geografie des Programms auf neue 
Städte auszuweiten. 

Diese Initiative wurde von mehreren 
staatlichen Mäzenen unterstützt. 
Das „Sche.Fest“ wurde auch dank der 
Unterstützung der Fest-Fans über eine 
Crowdfunding-Plattform finanziert.

So reiste das Festival seit Juli nach Irpin, 
Browary, Odesa und Pervomajsk. Und 
kurz vor dem Unabhängigkeitstag, an 
dem 21. und dem 22. August, fand das 
Festival traditionell im Dorf Morynzi 
statt. Die bekannten Worte Schewt-
schenkos wurden zum Motto der Veran-
staltung ― „Liebt euch, Ukrainer...“. 

„Tatsächlich wurden unsere Erwartun-
gen nicht nur erfüllt, sondern sogar 
übertroffen. Die Reisen durch das 
Land waren überwältigend und die 
Mini-Festivals in vier Städten versam-
melten mehr als dreitausend Zuschauer. 
Die größte Zahl der Besucher in der 
Geschichte Festivals kam allerdings in 
Morynzi zusammen ― mehr als vier-
zehntausend Menschen. Das heißt, 
insgesamt besuchten uns dieses Jahr 
mehr als siebzehntausend Menschen. 
Und digital erreichten wir mehr als ein-
einhalb Millionen Menschen. Für uns ist 
das eine Art Rekord“, sagte Projektleiter 
Dmytro Koloscha bei der Präsentation 
in Kyjiw. 

Entstehung 

„Sche.Fest“ reist 
durch das Land

Das 7. „Sche.Fest“  
reist durch die Ukraine

Das Taras-Sсhewtschenko-Festival «Sche.fest» 
ist ein bedeutendes kulturelles Ereignis im Land, 
welcher vor acht Jahren auf dem Majdan gebo-
ren wurde. Es findet jährlich im Dorf Morynzi in 
der Region Tscherkassy statt. 
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Дві країни. Чотири міста. 16 Учасників. 45 Локацій. Один німецько-
український проєкт. Це все про „Інший ракурс“. Про місця, пов’язані 
з історією та історіями українців і німців. Ми створили чотири 
маршрути, які перенесуть вас у часи Лесі Українки й Володимира 
Винниченка, а потім ― у сучасний бар „Медуза“. Ви дізнаєтеся, коли 
запустили перший електричний трамвай в Києві, хто з українських 
художників розіграв мюнхенську публіку і який український фільм 
дав назву берлінському кінотеатрові. Всі запитання та детальна 
інформація до маршрутів, як і самі маршрути, ви зможете знайти у 
мобільному додатку WalQlike. Гортайте, читайте, качайте додаток і 
дивіться на світ під іншим кутом!

Zwei Länder. Vier Städte. 16 Teilnehmer. 45 Standorte. Ein deutsch-
ukrainisches Projekt. „Anderer Blickwinkel“ umfasst vier Routen, die Sie 
zurück in die Zeit von Lesya Ukrainka und Volodymyr Vynnychenko und 
dann in die modernen „Medusa“-und „Natürlich“-Bars führen. Sie erfahren, 
wann in Kyjiw die erste elektrische Straßenbahn in Betrieb genommen 
wurde, welcher der ukrainischen Künstler sich als Vertreter der königlichen 
Familie ausgab und welcher ukrainische Film dem Berliner Kino seinen 
Namen gab. Alle Quizfragen und detaillierte Informationen zu den Routen 
sowie die Routen selbst finden Sie in der mobilen Anwendung WalQlike. 
Laden Sie einfach die App herunter und erkunden Sie die Welt aus einem 
anderen Blickwinkel!

Czernowitz

Мюнхен

Берлін

Kyjiw

Oleksandr Wysotskyy, der Projektleiter 
vom „Sche.Fest reist durch das Land“, 
sprach über die Neuerungen: „Zu den 
traditionellen zehn Standorten konnten 
wir fünf weitere dazugewinnen. Die 
diesjährigen „Sche.Spiele“ versammel-
ten etwa ein halbes Tausend Menschen. 
Wir haben auch eine Ethnobühne 
erschafft, auf der zwei Tage lang ukrai-
nische Bands auftraten.“ 

Die Gründerin des Festivals Julia 
Kapschutschenko-Schumejko betonte, 
dass das Wichtigste ist, Schewtschen-
ko wieder angesagt zu machen: „Wir 
bringen Taras in die Gegenwart, wir 
sprechen über ihn, wenn auch auf einer 
wissenschaftlichen, dennoch aber in 
einer einfachen Sprache. Für uns ist 
Schewtschenko wahre Liebe, und wir 
lieben sowohl das Festival als auch 
seine Popularisierung auf verschiedenen 
Plattformen.” 

Das „Sche.Fest“ ist ein erfolgreiches 
Beispiel dafür, wie aus einem Jugend-
projekt ein vollwertiges Kulturereignis 
auf nationaler Ebene werden kann. Die 
Organisator:innen planen, es weiter-
zuentwickeln und für die Ukrainer 
weltweit auszurollen  Aus dem Ukrainischen von Afina Khadzhynova

Fotos: Kateryna Bezzubets
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КИЇВ З ІНШОГО РАКУРСУ KYJIW AUS EINEM DEUTSCHEN 
BLICKWINKEL

Daria Meshcheriakova

                     Daria

Під таким ракурсом на Київ ви точно ще не дивилися! Завдяки 
нашому маршруту ви перенесетеся в 18 століття, коли німець  
Йоганн Ґейтер вирішив важливу проблему багатьох киян. Ви 
дізнаєтеся про одного відомого урбаніста та його ноу-хау на 
Хрещатику. Навідаєтеся до садиби барона, знайдете шматок 
Берлінського муру в українському Києві та дізнаєтеся, як 
побувати на баварському Октоберфесті, залишаючись в Україні. 

Aus einem solchen Blickwinkel haben Sie Kyjiw definitiv noch nicht  
betrachtet! Dank unserer Route werden Sie in das 18. Jahrhundert  
versetzt, als der Deutsche Johann Geiter die erste privat geführte Apotheke 
in der Stadt eröffnete . Sie lernen einen berühmten Stadtplaner kennen . 
Sie finden ein Stück der Berliner Mauer und erfahren , wo man in der 
Ukraine das bayerische Oktoberfest besuchen kann .

1

2

                     Kateryna

                     Maria

3

4

5

                  Margharyta

         Danylo

Fotos: Rostyslav Tschomko
Illustration: Kateryna Dorokhova

Почнемо з жовтої будівлі, в якій знаходиться кімната алхіміка. Ні, це не локація з книг 
Коельйо. Це музей-аптека на Подолі. У 1728 році німець Йоганн Ґейтер своєрідний 
фармацевтичний прорив – відкрив першу в місті приватну аптеку. У ті часи державна 
аптека обслуговувала лише військових, а ліки потрібні були усім. Отож, Ґейтер допоміг 
багатьом киянам, і до 1770-х років це була єдина приватна аптека в місті. Ба більше, у 
серпні 1767-го в її приміщенні провели перше богослужіння. Зять засновника аптеки, 
Ґеорґ Бунґе, був дуже набожною людиною і перетворив будівлю з таблетками та 
мазями у центр німецької євангелічної громади. Проте двері аптеки були відкриті для  
всіх. Тут можна було придбати товари на будь-який смак та гаманець, наприклад, доро- 
ге мило з оливкової олії, або його дешевий аналог із собачого жиру. У 1988 році, після  
восьмирічної реставрації, тут відкрився музей. Але у аптеці до цього часу можна при- 
дбати мазі, виготовлені за старовинними рецептами. Також у музеї зберігається аптечна 
книга, датована 1834-м роком, в якій вказані назви ліків, рецептура і навіть тогочасні ціни.

Unsere Route beginnt an einem gelben Gebäude, in dem sich das sogenannte Alchemisten-Zimmer – 
eine Museums-Apotheke – befindet. 1728 gelang dem Deutschen Johann Geiter hier eine Art pharma-
zeutischer Durchbruch, indem er die erste und für viele Jahre einzige privat geführte Apotheke der  
               Hauptstadt eröffnete. Diente die staatliche Apotheke lediglich dem Militär, half der deutsche  
                    Einwanderer allen Kyjiwern, denn Medikamente brauchte schließlich jeder. Im August  
                                1767 wurde in deren Räumlichkeiten sogar ein erster Gottesdienst abgehalten: Der  
                                           Schwiegersohn des Apothekengründers  Georg Bunge war ein sehr frommer  
                                                    Mann und verwandelte das Gebäude mit Pillen und Salben gleich auch  
                                                       zum Zentrum der deutschen evangelischen Gemeinde. Die Türen der  
                                                   Apotheke standen allerdings der Allgemeinheit offen. Hier gab es für die  
                                                Kundschaft Waren nach jedem Geschmack und für jedes Geldbeutel, z. B.  
                                                teure Seife aus Olivenöl oder die billigere Alternative aus Hundefett. Und  
                                                selbst nach Eröffnung des Museums im Jahre 1988 kann man immer noch  
                                                die nach den alten Rezepten hergestellten Salben erwerben. Zuvor sollte  
                                                man aber das Apothekenbuch aus dem Jahr 1834 bewundern, in dem die  
                                                Namen der Medikamente, Rezepte und sogar die Preise jener Zeit aufge- 
                                                führt sind.

Подбавши про тіло, варто подбати  
й про розум. Отож, прямо за курсом  
― мозковий центр студентства ― 
Києво-Могилянська академія. З 
2007-го року тут запроваджено 
українсько-німецьку освітню про-
граму „Німецькі та Європейські 
студії“, яку спільно з Могилянкою 
розробив німецький університет 
ім. Фрідріха Шиллера у місті Єна.

Unser nächster Halt ist die Kyjiw- 
Mohyla-Akademie, in der seit 2007 
das deutsch-ukrainische Bildungs-
programm „Deutschland- und 
Europastudien“ angeboten wird. Das 
zusammen mit der Friedrich-Schiller- 
Universität Jena entwickelte Pro-
gramm bietet eine hervorragende 
Möglichkeit, das deutsche und eu-
ropäische politische System intensiv 
kennenzulernen. 

Далі наш маршрут проходить 
центром: повз фонтани на 
Золотих воротах, які у кінці 19 
ст. створив відомий німецький 
архітектор Олександр Шіле. 
Спочатку фонтани мали виключно 
практичний характер, оскільки 
були призначені для поліпшення 
водопостачання в місті. Пізніше 
вони також використовувалися для 
напування коней. Сьогодні з них 
вже ніхто не п'є, оскільки фонтани 
визнали пам'ятниками садово-
паркового мистецтва. 

Von dort führt unsere Route durch die 
Brunnen am Goldenen Tor, die Ende 
des 19. Jahrhunderts vom berühmten 
deutschen Architekten Alexander 
Schiele kreiert wurden. Ursprünglich 
hatten die Brunnen eine rein prakti-
sche Funktion: die Wasserversorgung 
in der Stadt zu verbessern. Später 
dienten sie als Pferdetränken. Heute 
trinkt keiner mehr aus den Brunnen, 
denn sie gelten als Denkmäler im Be-
reich der Park- und Gartenanlagen.

Weiter geht’s zum Glockenturm der 
Sophienkathedrale – ein Werk des in 
Deutschland geborenen Architekten 
Gottfried Johann Schedel. Er wurde 
vom damaligen Kyjiwer Metropoliten 
Raphael Zaborovsky beauftragt, den 
Glockenturm und das Haus des Met-
ropoliten nach zahlreichen Zerstörun-
gen zu rekonstruieren.

Наступна зупинка ― дзвіниця 
Софіївського собору. Це справа 
рук німецького за походженням 
архітектора Готфріда Йоганна 
Шеделя. Саме його запросив 
тогочасний київський митрополит 
Рафаїл Заборовський для 
реконструкції дзвіниці й будинку 
митрополита, яких спіткала 
непроста доля: вони спочатку 
згоріли, а потім постраждали від 
землетрусу. 
 

Дорогою до Поштової площі, на вас  
чекає пам'ятник першому київсь-
кому електричному трамваю, який  
встановили у 1992-му році на честь  
100-річчя його запуску. Це відбуло- 
ся завдяки німецькому повелителю 
стихій ― Аманду Єгоровичу Струве.  
Життя пана Струве було досить 
плідним. Кияни завдячують інжене-
рові водою у кранах на Хрещатику.  
Адже саме він займався прокладан-
ням першого міського водопроводу 
у місті. 

Auf dem Weg zum Postplatz erwartet  
uns ein Denkmal für die erste elektri-
sche Straßenbahn, das 1992 anlässlich 
des 100. Jahrestages ihrer Inbetrieb- 
nahme errichtet wurde. Diese Errun-
genschaft wurde dank dem deutschen 
Ingenieur Amand Struwe möglich, der 
u A. an der ersten Leitung für die Was-
serversorgung in der Stadt beteiligt 
war.
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Неподалік від фонтанів на вулиці Яросла- 
вів Вал, 3 розташовується будинок барона 
Штайнгеля. Балтійський німець Максим 
(Магнус) Штайнгель, за сьогоднішніми 
мірками, ― яскравий приклад успішного 
бізнесмена. Він вкладав гроші в різнома- 
нітні підприємства в Києві, цукрові заво-
ди, був головою правління Київського 
земельного банку. Саме на цьому місці  
знаходилася його винна лавка, де прода-
вався товар власного виробництва, з ви- 
нограду,  вирощеного в маєтку Штайн-
геля, поблизу Туапсе. Сьогодні у будівлі в 
стилі пізнього класицизму розташована 
резиденція посла Індії.

Nicht weit von den Brunnen auf der Straße 
Yaroslaviv Val, 3 befindet sich das Haus des 
Barons Steinheil. Maxim (Magnus) Steinheil 
war nach heutigen Maßstäben ein Beispiel 
für einen erfolgreichen Geschäftsmann. Er 
investierte in verschiedene Unternehmen 
in Kyjiw und fungierte als Vorsitzender der  
Kyjiwer Landbank. An diesem Ort befand 
sich seine Vinothek, in der Waren aus ei-
gener Produktion verkauft wurden. Aktuell 
beherbergt das Gebäude im Stil des Spät-
klassizismus die Residenz des indischen 
Botschafters.

На наступній локації ви зможете 
ближче познайомитися з паном  
Сергієм Вітте, німцем за походжен-
ням, за ініціативою якого всього за  
рік побудували Управління Півден-
но-Західної залізниці. 

Am nächsten Standort lernen Sie 
Herrn Serhiy Witte kennen, einen 
gebürtigen Deutschen, auf dessen 
Initiative hin in nur einem Jahr die 
Süd-Westliche Eisenbahn aufgebaut 
wurde. 

Ну і звісно, всі дороги, хоч піші, хоч транспорт-
ні, принаймні німецьким Києвом, ведуть до…  
Посольства, в будівлі якого поєднується 
стара і нова історія. Справа біля входу вам 
одразу впаде в око фрагмент Берлінського 
муру. Того самого муру, який розділяв східну 
та західну Німеччину. Його доправили до 
Києва із Потсдамської площі на честь 20-річчя 
падіння Берлінської стіни. Всередині будівлі 
знаходиться критий склом атріум, у центрі 
якого росте дерево. Це своєрідний символ 
продовження життя та його нерозривного 
зв'язку із минулим. Посольство займається 
реалізацією проєктів у сферах політики, 
економіки, культури та суспільного життя. 
Особлива увага приділяється співпраці та 
інтеграції німецької культури в Україні та 
українських ініціатив у Німеччині. Сьогодні в 
Україні проживає близько 30 000 людей, які 
вважають себе етнічними німцями. 

Und natürlich führen alle Wege, zumin-
dest durch das deutsche Kyjiw, zur … 
deutschen Botschaft. Rechts am Eingang 
fällt sofort ein Fragment der Berliner 
Mauer auf – derselben Mauer, die Ost- 
und Westdeutschland trennte. Anläss-
lich des 20. Jahrestages des Mauerfalls 
brachte man es vom Potsdamer Platz 
nach Kyjiw. Im Inneren der Botschaft 
wiederum befindet sich ein glasüber-
dachtes Atrium, in dessen Mitte ein 
Baum wächst – Symbol für die Fortset-
zung des Lebens und die untrennbare 
Verbindung mit der Vergangenheit. 

Пам’ятаєте фонтан Шіле, куди на водопій 
колись приводили коней? Так от, ці конячки  
цілком реально могли зватися Рогнеда, 
Кармен чи Брунгільда. Чому? Тому що Київ  
фанатів від німецького генія Ріхарда Вагнера!  
Вперше музика німецького композитора 
пролунала на сцені Київської опери ― нашої 
наступної локації ― ще за життя митця.  
Його опера „Тристан та Ізольда“ продовжує 
до цього часу збирати аншлаги. Будівля 
оновленого оперного театру була зведена 
за проєктом архітектора німецького поход-
ження Віктора Шрьотера у 1898-1901 
роках. Для цього було виконано понад 250 
малюнків та креслень! 
Erinnern Sie sich noch an die Schiele-Brunnen  
und deren Funktion als Pferdetränken? Diese 
Pferde könnten Rogneda, Carmen oder 
Brunhilda geheißen haben. Ungewöhnlich? 
Keineswegs, denn das Kyjiwer Publikum lieb-
te schon immer Opera und ist ein wasche- 
chter Fan des deutschen Genies Richard 
Wagner! Die Musik des Komponisten wurde 
noch zu seinen Lebzeiten auf der Bühne der 
Kyjiwer Oper – unserem nächsten Standort – 
uraufgeführt. Und Aufführungen seiner Oper 
„Tristan und Isolde“ sind nach wie vor ausver-
kauft. Für das Gebäude des frisch renovierten 
Opernhauses fertigte der deutsche Architekt 
Viktor Schroeter von 1898 bis 1901 mehr als 
250 Zeichnungen und Skizzen an.

Учасники київської команди довго сперечалися, де можна в Києві знайти 
найбільше німців. Думки розділилися, адже з посольством за цей статус 
цілком може позмагатися Університет Шевченка. Першим „опікуном“ 
Київського навчального округу був Георг фон Брадке. Саме під його пиль-
ним наглядом та за його згодою Кременецький ліцей переїхав до Києва, 
де відкрився університет. На початках, після заснування ВИШу, через 
брак викладачів тут підпрацьовували парафіяни Лютеранської церкви. 
Також університет очолювали три ректори німецького походження.

Die Teilnehmer:innen des Teams „Kyjiw“ haben lange darüber diskutiert, wo 
die meisten Deutschen in der Stadt zu finden sind. Die Meinungen gingen 
jedoch auseinander, denn die Schewtschenko-Universität konkurriert mit der 
Botschaft um diesen Rang. Die Universität leiteten in ihrer Geschichte drei 

Rektoren deutscher Herkunft, und kurz nach der Gründung arbeiteten 
hier aufgrund des Lehrermangels einige Gemeindemitglieder der 

lutherischen Kirche. 

Втомилися від інформації й зголодніли? Тоді вам в „Натюрліх“ ― 
гастрономічну локацію на нашій квізовій мапі. Важко сказати,  
скільки у цій кнайпі було випито пива і замовлено ковбас,  
шніцелів, брецелів і рульок. Одне відомо достеменно, якщо  
мрієте завітати на Октоберфест, а Баварія далеко, тоді вам  
сюди! У „Натюрліху“ щороку проходить свято пива і  
брецелів зі спеціальним меню та прикрасами. 

Verspüren Sie vielleicht schon etwa Hunger nach einer solchen Menge an 
Informationen? Dann seien Sie herzlich willkommen in „Natürlich“ – einem 

gastronomischen Highlight auf unserer Route. Schwer zu sagen, wie viel Bier 
und Würstchen, Schnitzel, Brezeln und Haxen schon in dieser Kneipe bestellt 

wurden. Doch eines ist sicher: Wenn Sie von einem Oktoberfest-Besuch träumen und 
Bayern weit weg ist, dann sind Sie hier genau richtig! Jedes Jahr veranstaltet „Natürlich“ 
ein Bier- und Brezelfest mit besonderem Menü und Ambiente. 

Nach dem Essen können wir nun über weitere geistige Nahrung nachdenken. Unser letzter 
Halt ist ein Ort, an dem deutsche Spuren unmöglich zu übersehen sind. Sogar die Durch-
gangsstraße heißt „Lutheranska“ („lutherisch“). An ihr liegt ein ehemaliges evangelisches 
Krankenhaus, das Anfang des 20. Jahrhunderts mit den Geldern der deutschen Gemein-
schaft finanziert wurde. Es gibt auch einige weitere Gebäude, die von den berühmten deut-
schen Architekten erbaut wurden und heute  noch erhalten geblieben sind. Einen Besuch 
wert ist auf jeden Fall die Katharinenkirche. Die dank dem Kyjiwer Kaufmann Heinrich Köln 
erworbene Orgel erklingt dort immer noch 

Підкріпившись, можна подумати й про їжу духовну. Наш остання локація – це місце, де  
неможливо не помітити німецькі сліди. Навіть вулиця має назву Лютеранська. Тут можна  
знайти колишню євангелічну лікарню, збудовану на початку 20 ст. на гроші, зібрані німець- 
кою громадою. Збереглися й інші будівлі, спроєктовані відомими німецькими архітекто-
рами. Заглянемо й в кірху святої Катерини. До цього часу тут зберігається орган, який  
придбали завдяки київському купцю Генріху Кельну. До речі, інструмент зовсім випад-
ково також виготовили у Кельні )))
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РІЗНОМАНІТТЯ
УКРАЇНСЬКОГО МЮНХЕНУ: 

DIE VIELFALT DES 
UKRAINISCHEN MÜNCHENS

        Kateryna Proskura

Що найперше спадає на думку, коли мова 
заходить про Мюнхен? Октоберфест, пиво, 
футбольний клуб Баварія – чемпіони 
відповідей! Ще – замки, Різдвяні ярмарки… 
І це відповідає дійсності. Мюнхенська коман- 
да проєкту „Інший ракурс“ теж почала  
з очевидного. Але побачила і все різнома-
ніття іншого, українського Мюнхену. 
Матеріалів про дуже різних українців,  
що жили у місті у різні часи – на томи 
книг, години розмов і дні прогулянок. 
Важкувато увібгати тонни інформації 
у кількагодинний маршрут центром 
міста, щоб цікаво було і мюнхенцям, і 
гостям, але ми намагалися. Розповідаємо, 
як це було та про наші найцікавіші 
знахідки.

Was fällt Ihnen zu München als erstes ein? 
Oktoberfest, Bier, FC Bayern sind die 
häufigsten Assoziationen! Hinzu kommen 
noch Schlösser und Weihnachtsmärkte … 
Ebenso zutreffend. Das Münchener Team des 
Projekts „Anderer Blickwinkel“ hat sich 
jedoch die ganze Vielfalt eines anderen – 
ukrainischen – Münchens angesehen . Es 
gibt tonnenweise Zeugnisse über verschiedene 
Ukrainer, die zu unterschiedlichen Zeiten 
in München lebten . Als Quellen dienten uns 
zahlreiche Publikationen , stundenlange 
Gespräche und tagelange Spaziergänge. All 
das lässt sich nur schwer in eine mehrstün-
dige Route durch die Innenstadt integrieren , 
die für Stadtbewohner und Touristen glei-
chermaßen interessant ist. Doch wir haben 
unser Bestes gegeben und verraten Ihnen  
nun unsere spannendsten Entdeckungen .
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Klarika

4

Щоб своїми очима побачити, 
що українського збереглося у  
місті, прямуємо у район Швабінг, 
який й Мюнхеном став лише у  
1890 році. Проте одразу отри-
мав статус „мюнхенського Мон-
мартру“. Звідси рукою сягнути 
до університету й Академії 
Образотворчих Мистецтв – тож 
тут радо квартирують „небагаті 
студенти“, а до них підтягуються 
художники та інша богема з 
різних куточків Європи. Першим  
пунктом нашого маршруту сим-
волічно стає будинок першого 
консульства України в Баварії 
за адресою Ainmillerstraße 35. 
Сьогодні тут можна побачити 
меморіальну дошку з тризубом 
та портретом консула Василя 
Оренчука. Він та ще двоє пра- 
цівників відповідали за дві фе- 
деральні землі – Баварію та 
Баден-Вюртемберг. У 2021 році 
за ту ж територію відповідають 
11 працівників, щоправда, й 
українців тут сьогодні набагато 
більше. 

Wir starten unsere Route im 
Stadtteil Schwabing, der oft als  
„Münchener Montmartre“ be- 
zeichnet wird. Es ist nur ein Kat-
zensprung von hier bis zur Uni  
und der Akademie der Bildenden 
Künste. Deswegen ist die Gegend 
von den finanziell eingeschränk-
ten Studenten beliebt, die ihrer- 
seits von den Repräsentanten 
der europäischen Kunstszene 
umgeben sind. Halt machen wir 
jedoch am Gebäude des ersten 
Konsulats der Ukraine in Bayern 
in der Ainmillerstraße 35. Heute 
hängt dort eine Gedenktafel  
mit einer Trysub (Dreizack)  
und einem Porträt des Konsuls 
Vasyl Orenchuk. Er und zwei 
weitere Mitarbeiter waren 
einst für Bayern und Baden- 
Württemberg zuständig. 
Im Jahr 2021 kümmern sich 
mittlerweile 11 Mitarbeiter 
um das gleiche Territorium, in 
dem schließlich auch viel mehr 
Ukrainer als früher leben.

На сусідній вулиці натрапляємо 
на розкішний ряд таких рідних… 
соняшників. Шкода, що їх не можна 
внести до маршруту в мобільний 
додаток. А от старовинний будинок 
з ліпниною на Elisabetstrasse 13 
― можна. Тут розташовувались 
квартира та майстерня скульптора 
Григора Крука. Меморіальної 
дошки, на жаль, немає. Поки що.

In der nächsten Straße stoßen wir auf 
eine wunderschöne Reihe von Sonnen-
blumen. Schade, dass man sie nicht in 
unsere mobile App packen kann. Aber 
das alte Haus mit Stuck in der Elisa-
betstraße 13 nehmen wir gerne auf. In 
ihm befanden sich Wohnung und Werk-
statt des weltberühmten ukrainischen 
Bildhauers Hryhor Kruk. Leider gibt es 
keine Gedenktafel. Noch nicht.

Далі переносимось до життя сучасної творчої молоді та нашої наступної локації –  
Вищої школи кіно і телебачення Мюнхена. Саме тут навчалася українська режисерка 
Дар’я Онищенко, фільми якої сьогодні мандрують міжнародними кінофестивалями.

Weiter geht’s zur Hochschule für Fernsehen und Film, an der die ukrainische Regisseurin 
Darya Onyschenko studierte, deren Filme inzwischen auf internationalen Filmfestivals hoch 
gefragt sind.

Ще одна питомо мюнхенська тема – Друга світо- 
ва війна. Тому зупиняємось біля Центру докумен- 
тів про злочини націонал-соціалізму. З експозиції 
ви дізнаєтесь, зокрема, і про такий аспект війни 
як примусова праця. Але про українців почуєте 
мало. Адже більшість вихідців з Радянського 
Союзу зараховані до числа росіян або „радянсь-
ких людей“. Разом з тим, досліджень про долі 
примусових робітників багато. У книзі „Київ-
Мюнхен-Київ“ зворушує розповідь юної Люби 
з Керчі, яка не тільки не втратила в бараках 
оптимізму і цікавості до життя, а ще й з УРСР 
намагалась написати в Німеччину тим людям, 
які допомогли їй вижити. Але листування було 

знову заборонене, тепер – з боку Батьківщини. 
Світлана, яка працювала над цією темою в рамках 
проєкту, акцентувала на тому, що лише мамі 
Люба розповіла про перебування в Німеччині. 
Інакше – громадський осуд, допити, втрата 
роботи… Дещо дивно звучить сьогодні? Але 
ось інша учасниця „Іншого ракурсу“, Кларіка, 
пригадала, що і її бабуся була вивезена в Німеч-
чину. І заговорила про це вперше аж тоді, коли  
онучка, студентка ЛМУ (Мюнхенський універ-
ситет Людвіга-Максиміліана), приїхала у гості на 
Закарпаття. Цей факт – ще одне нагадування, що 
історія – це не далекі події й постаті із книжок, а 
досвід і спогади наших власних родин.

Ein ganz spezifisches Thema in München ist der 2. Weltkrieg.  
Deshalb halten wir am NS-Dokumentationszentrum. In dessen 
Dauerausstellung erfahren Sie u.a viel zum Thema Zwangsarbeit, 
wenn auch kaum etwas über die Ukrainer. Schließlich wurden die 
meisten Menschen aus der Sowjetunion als „Russen“ oder „Sowjet- 
leute“ bezeichnet. Über ihr Schicksal allerdings wurde ausgiebig 
geforscht. So geht es z. B. im Buch „Kiew-München-Kiew“ um die 
junge Ljuba aus Kertsch, die zum einen den Optimismus während 
ihres Lebens in der Baracke nicht verlor, zum anderen jedoch 
später aus der UdSSR heraus versuchte, an diejenigen Menschen in 
Deutschland zu schreiben, die ihr beim Überleben geholfen hatten. 
Leider wurde diese Korrespondenz von der sowjetischen Regie-
rung verboten. Unsere Teilnehmerin Svitlana, die sich mit diesem 
Schicksal intensiv beschäftigte, betonte, dass nur Ljubas Mutter 
über den Aufenthalt in Deutschland in allen Facetten Bescheid 
wusste. Ansonsten hätten ihrer Tochter öffentliche Verurteilung, 
Verhöre, Arbeitsplatzverlust gedroht. Klingt etwas seltsam heute, 
oder? Klarika, eine andere Projektteilnehmerin, erinnerte sich je-
denfalls daran, dass auch ihre Großmutter einst nach Deutschland 
verschickt worden war. Und sie sprach zum ersten Mal darüber, als 
ihre Enkelin (damals die LMU-Studentin) zu Besuch nach Transkar-
patien kam. Dies ist ein schönes Beispiel dafür, dass die Geschichte 
in den Büchern nicht einfach die Sammlung der Ereignisse ist, 
sondern die Erfahrungen unserer eigenen Familien spiegelt.
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Далі йдемо до Баварської 
бібліотеки. Учасниця команди, 
Христина, перевірила, які ж  
саме українські книжки є у 
каталозі. Виявилося, що там є 
ціла окрема колекція „Україніка“ 
– книги українських авторів різ-
ними мовами, а також книги про 
Україну та українців. 

Nächster Halt: die Bayerische 
Staatsbibliothek, in der sich die 
Teilnehmerin Khrystyna auf die 
Suche nach den ukrainischen 
Büchern im Katalog gemacht 
hat. Sie stellte fest, dass es 
sogar eine separate Sammlung 
namens „Ukrainika“ gibt – etwa 
110.000 Bücher ukrainischer 
Autorinnen und Autoren in 
verschiedenen Sprachen, aber auch 
Bücher über die Ukraine und ihre Menschen. 

Поруч і Академія образотворчих мистецтв,  
в якій Олександр Мурашко не лише успішно 
влився до кола старанних європейських 
митців, а й розіграв публіку, видаючи себе  
за представника царської родини. Витівка 
була настільки успішною, що мюнхенська 
поліція виділила спецсупровід „поважному 
гостю“.

Gleich daneben liegt die Akademie der 
Bildenden Künste, in der dem berühm-
ten ukrainischen Maler und Pädagogen 
Olexander Murashko nicht nur der An-
schluss an europäische Künstlerkreise 
gelang, sondern wo er mit Freunden 
auch so manchen Schabernack trieb. 
Einmal gab sich Murashko etwa als 
Vertreter der königlichen Familie 
aus und war so erfolgreich, dass die 
Münchner Polizei den „Ehrengast“ 
sogar begleitete.

А тепер гайда до Марієнплац, шукати на стіні 
Нової Ратуші Архангела Михайла. Ось він, на гербі 
Києва, поруч з іншими гербами міст-побратимів 
Мюнхена.  Пригадуєте, на початку нашого 
маршруту ми згадували про Різдвяні ярмарки? 
Так от, під час Адвенту (передріздвяного періоду) 
на внутрішньому подвір’ї можна знайти ятку з 
українськими сувенірами.

Und jetzt gehen wir zum Marienplatz, um den Erzengel Michael 
an der Wand des Neuen Rathauses zu finden. Hier ist er – auf 
dem Wappen von Kyjiw, zusammen mit anderen Wappen der 
Partnerstädte von München. Erinnern Sie sich an die Weih-
nachtsmärkte am Anfang unserer Geschichte? In der Adventszeit 
findet man im Innenhof des Rathauses einen Stand mit ukraini-
schen Souvenirs.

Продовжуємо подорож центральною 
частиною Мюнхена. Тут в нас – Бавар-
ська опера, де ще зовсім недавно 
диригувала зірка класичної музики 
– Оксана Линів. Цікаво, що українці 
сяяли на цій сцені щонайменше з 30-х 
років двадцятого сторіччя. Співака, 
відомого як Орест Герлах, (при народ-
женні – Орест Руснак), знала вся Європа. 
Мюнхенська преса визнавала, що він 
„належав до стовпів, на які опирався 
театр“.

Setzen wir unsere Route durchs Münche-
ner Zentrum fort. Zunächst zur Bayeri-
schen Staatsoper, die zum Karriere- 
Sprungbrett für die weltbekannte Star- 
Dirigentin Oksana Lyniv wurde. Interes-
santerweise glänzten ukrainische Künstler 
mindestens seit den 1930er Jahren auf 
dieser Bühne. Der Tenor Rudolf Gerlach – 
geboren in der Ukraine als Orest Rusnak 
– war in ganz Europa populär, und die 
Münchner Presse behauptete, dass er „zu 
den Säulen gehöre, auf denen das Theater 
seine Opern gründe“.

Natürlich besuchen wir auch die 
Frauenkirche, und an einem der 
Buntglasfenster links finden wir 
das „Mädchen mit Hahn“: ein 
bayerischer Liebling, die heilige 
Edigna, die ein klösterliches Leben 
führte und in einer Linde nahe 
von München lebte. Sie thera-
pierte Menschen und Tiere, lehrte 
Kindern das Alphabet, und der 
Legende nach war sie Tochter der 
Anna Jaroslawna und Enkelin des 
Großfürsten von Kyjiw, Jaroslaw 
der Weisen.

Зайдемо й до Собору святої 
Богородиці – Фрауенкірхе 
(нім. Frauenkirche). На одному  
з вітражів зліва відшукаємо 
„дівчинку з півником“. Це 
– баварська улюблениця, 
блаженна Едігна, що вела 
чернече життя, живучі у липі 
поблизу Мюнхена. Лікувала 
людей та тварин, навчала 
грамоти дітей. За легендою, 
вона була донькою Анни 
Ярославни та онукою 
Ярослава Мудрого.

Далі прямуємо центральною вулицею до Карлсплатц. 
Якщо ви навідаєтеся сюди в холодну пору року, можете 
поласувати гарячими каштанами, як і журналістка 
мюнхенського „Радіо Свобода“ Емма Андієвська. У 
своєму вірші вона якраз писала  про „жінку, що в зоні 
для пішоходів, продає гарячі їстівні каштани“, котрі, як і 
творчість художниці й поетки, – „можуть бути поживною 
їжею, а можуть – шляхом до вдосконалення“.

Wir orientieren uns jetzt entlang der 
Hauptstraße zum Karlsplatz. In der kalten 
Jahreszeit können Sie dort heiße Maro-
nen verkosten und sich vorstellen, wie 
die ukrainische Schriftstellerin, Künstlerin 
und Journalistin des Münchner „Radio 
Swoboda“ (wörtlich „Radio Freiheit“) 
Emma Andijewska dasselbe tat. Als 
Inspiration für ihr Gedicht „Eine Frau in 
der Fußgängerzone, die heiße essbare 
Kastanien verkauft“. 

Бажаєте чогось ностальгійного ― тоді вам до мюнхенської „Одеси“. 
Так вихідці з Миколаєва назвали свій магазин східноєвропейських 
делікатесів. Пиріжки, цукерки „Ліщина“ та „Пташине молоко“, 
ніжинські огірочки та книга про українську кухню… ― український 
асортимент німецького магазину. А зліва від дверей зазвичай 
висять афіші культурних заходів української громади Мюнхена.

Нам було дуже цікаво працювати над цим маршрутом, сподіваємось 
– вам буде не менш цікаво познайомитися з українським Мюнхеном! 

Möchten Sie dem Thema unseres Spaziergangs noch etwas näher kommen? Dann 
herzlich willkommen im Münchener „Odessa“. So haben die gebürtigen Mykolajiwier 
Jurij und Julia ihren Laden für osteuropäische Delikatessen genannt. Es erwarten 
Sie ukrainische Pralinen und Torten, eingelegte Gurken und sogar das Buch „Ukraine 
kocht“. Und links von der Tür hängen normalerweise auch Poster von kulturellen Veran-
staltungen der ukrainischen Gemeinde in München.

Es war für uns sehr spannend, an dieser Route zu arbeiten, und wir hoffen, dass Sie 
diese mit genauso viel Spaß und Neugier meistern werden 
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НІМЕЦЬКІ ЧЕРНІВЦІ АБО  
ЄВРОПА В МІНІАТЮРІ
„Чернівці - дивовижне місто“, - стверджують ті, 
хто приїздить сюди вперше. Тут завжди відчуваєш, 
що переносишся в іншу епоху, що ніби перебуваєш 
в артистично-вишуканому місті, в якому 
двірники підмітають хідники букетами троянд. 
Чернівцям, фасади яких можна читати як 
підручник європейської архітектурної стилістики, 
дійсно вдалося зберегти неповторний дух старої 
доброї Європи. В місті вже було складено багато 
туристичних тематичних маршрутів, а ми 
пропонуємо ще один – німецькими Чернівцями. 

„Czernowitz ist eine erstaunliche Stadt“, sagen diejenigen , die  
sie zum ersten Mal besuchen . Hier fühlt man sich immer wie 
in eine andere Zeit versetzt, als wäre man in einer von Künst-
lern erschaffenen Stadt, in der Hausmeister mit Rosensträußen  
die Bürgersteige fegen . Czernowitz, dessen Fassaden als Lehr-
buch europäischer Baustile gelesen werden können , hat es 
wirklich geschafft, den einzigartigen Geist des guten alten 
Europas zu bewahren . Für sie wurden bereits viele touristische 
Routen erstellt, und wir bieten eine weitere an: einen Spazier-
gang durchs „deutsche“ Czernowitz.

Ludmyla Rogowa
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DEUTSCHES CZERNOWITZ ODER  
EUROPA IM MINIATURFORMAT

2

3

4

  Dmytro

                     Iliana

  Oleksandra

  Oleksiy

Das Czernowitzer Stadtwappen zeigt 
ein offenes Tor, das „die Gastfreund-
schaft und die Offenheit des Orts für 
Zusammenarbeit symbolisiert“. Ein 
einzigartiges Phänomen dieser osteu-
ropäischen Metropole sind seit mehr 
als eineinhalb Jahrhunderten die fünf 
nationalen Häuser der wichtigsten 
lokalen Volksgruppen: Deutsche, 
Polen, Rumänen, Juden, Ukrainer. 
Das Deutsche Haus, von dem aus 
unsere Route startet, ist vor allem ein 
Symbol des Gemeinschaftslebens der 
deutschen Bevölkerung zu Beginn 
des 20. Jahrhunderts. Hier fanden die 
hochkarätigsten wissenschaftlichen 
Konferenzen und Abendveranstal-
tungen statt. Und jeder empfand es 
als große Ehre, zu diesen eingeladen 
zu sein – unabhängig von der Natio-
nalität oder der Religion. Zu Sowjet-
zeiten erinnerte nichts mehr an den 
ursprünglichen Zweck des Hauses. 
Erst nach 1991 wurden mehrere  
Räumlichkeiten durch die neu gegrün- 
dete deutsch-österreichische Orga-
nisation „Wiedergeburt“ wieder der 
Öffentlichkeit zur Verfügung gestellt. 
Damit dient das Haus nun seit fast 
30 Jahren erneut als eines der deut-
schen Kulturzentren der Stadt.

На гербі міста зображена відчинена 
брама, яка „символізує гостинність 
міста і відкритість Чернівців до спів-
праці“. Унікальним явищем для цього 
східноєвропейського міста вже понад 
півтора століття є п’ять Національних 
Народних Домів, які символізують 5 
найпотужніших національних груп:  
німецьку, польську, румунську, єврей- 
ську, українську. Німецький народний  
дім, з якого стартує наш маршрут, —  
це своєрідний символ об’єднання 
німецького населення у Чернівцях  
початку 20-го століття. Загальновідо-
мим для усіх чернівчан того часу 
було те, що в Німецькому Народному 
Домі проходили найкращі наукові 
конференції та вечори. Туди мали за  
честь потрапити всі, незалежно від  
національної чи конфесійної прина-
лежності. У радянський час про пер- 
винне призначення дому нічого не  
нагадувало. Після 1991-го року де-
кілька приміщень було повернуто у  
користування новоствореному 
Німецько-австрійському товариству 
„Wiedergeburt“. Відтак, майже 30 років 
дім знову слугує одним з культурних 
осередків для чернівчан, які цікав-
ляться Німеччиною та її культурою. 

Мультинаціональна атмосфера посприяла тому, що Чернівці дали світові 
своєрідну літературну школу. Тут жили та творили багато письменників: 
Пауль Целан, Роза Ауслендер, Карл-Еміль Францоз, Георг Дроздовський, 
Грегор фон Реццорі, Міхай Емінеску тощо. У 2014-му в Чернівцях відкрив- 
ся Літературний целанівський центр ― наша наступна зупинка. Це громад- 
ське об’єднання знавців літературної спадщини Буковини та культурного 
менеджменту міста. Тут читають, досліджують, зустрічаються, обгово-
рюють, знайомляться, одним словом ― рай для любителів літератури та 
культурних тусовок. 

Die multinationale Atmosphäre trug mit dazu bei, dass Czernowitz der Welt 
eine Art literarische Schule schenkte und zahlreiche Schriftsteller auf einem 
flächentechnisch kleinen Raum arbeiteten: Paul Celan, Rosa Ausländer, Karl 
Emil Franzos, Georg Drozdovski, Gregor von Rezzori, Mihai Eminescu und viele 
andere. 2013 wurde hier das Paul-Celan-Literaturzentrum eröffnet – unsere 
nächste Station. In diesem wird gelesen und geforscht, mit viel Platz für  
Begegnungen, Diskussionen und Möglichkeiten zum Kennenlernen. 
Kurzum: ein Paradies für Literaturliebhaber und Kulturfreunde.

Die Eingliederung der Nordbukowina ins König- 
reich Rumänien nach dem 1. Weltkrieg beein-
flusste alle Lebensbereiche in Czernowitz. In 
der Stadt wurde eine groß angelegte Kampagne 
„gegen das österreichische Erbe“ gestartet. Man 
forderte die deutsche Gemeinde zum Rückbau 
des Schiller-Denkmals auf. Es wurde in einem 
Trauerzug mit schwarzem Leichenwagen und 
Trauerwache auf das Grundstück des Deutschen  
Hauses überführt, wo ihm während der Sowjet-
zeit von Mitarbeitern der Kunsthochschule der 
Garaus gemacht wurde. Die Zertrümmerung hat 
lediglich der Sockel überlebt, 
wodurch sich im Hof ein Stück 
Geschichte buchstäblich mit der 
Hand berühren lässt.

Перехід Північної Буковини до складу коро-
лівської Румунії не міг не позначитися на всіх 
сферах життя Чернівців. У місті розпочалася 
широкомасштабна кампанія „боротьби з 
австрійською спадщиною“. Однією із вимог 
до місцевої німецької громади був демонтаж 
пам'ятника Шиллеру. Його із траурною про- 
цесією, з чорною каретою-катафалком та 
жалобною вартою перенесли на територію 
Німецького Народного Дому. У радянський 
період пам'ятник Шиллеру в Чернівцях роз- 
били на шматки працівники училища мис-
тецтв. Мармур використовували для роботи 
з учнями. Але у дворі досі стоїть цоколь 
від пам’ятника. Одним словом, тут можна 
буквально доторкнутися до історії рукою . 

Наступна локація - Почесне консульство 
Німеччини в Україні. Культурні та економіч- 
ні зв’язки між Буковиною та Німеччиною 
мають довгу історію. Ось лише кілька ціка-
вих фактів німецько-українських відносин: 
Чернівецька область є регіональним парт- 
нером округу Швабія, що в Баварії, Черні-
вецький університет має три десятки ака-
демічних інституцій-партнерів у Німеччині, 
чимало комунальних проєктів реалізується 
за підтримки Товариства з міжнародної 
співпраці (GIZ).

Unser nächster Halt ist das 
Honorarkonsulat Deutschlands 
in der Ukraine ― Ausdruck der 
langen Geschichte kultureller 
und wirtschaftlicher Beziehun-
gen zwischen der Bukowina und 
Deutschland. Hier nur einige 
interessante Fakten dazu: Die 
Czernowitzer Region pflegt 
eine Regionalpartnerschaft mit 
dem Landkreis Schwaben in 
Bayern, die Nationale Jurij-Fed-
kowytsch-Universität Czernowitz 
hat drei Dutzend wissenschaft-
liche Partnerinstitutionen in 
Deutschland, und viele Projekte 
werden mit Unterstützung der 
Gesellschaft für Internationale 
Zusammenarbeit (GIZ) realisiert.
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А ще чернівчани полюбляють не 
лише готувати, а куштувати страви 
різних національних кухонь. Щоб 
поїсти і випити чогось „німецького“, 
ми заглянемо в затишний двір, де 
розташовано ресторан „Кнаус“.
До м'яса по-швабськи, асорті 
ковбасок та рульки тут щедро 
наллють не один кухоль 
оригінального німецького пива. 

Die Einwohner von Czernowitz be-
reiten Gerichte vieler Nationalitäten 
zu, ohne groß darüber nachzudenken. 
Und natürlich gibt es in der Stadt auch 
Gelegenheit, die deutsche Küche zu 
probieren. Dazu schauen wir in einen 
gemütlichen Innenhof, wo sich das 
Restaurant „Knaus“ befindet. Würstle, 
Haxen und selbstverständlich original 
deutsches Bier werden dort gast-
freundlich serviert.

Трохи нижче підноситься у всій своїй 
величі римо-католицький костел 
Воздвиження Святого Хреста ― перший 
мурований храм міста. Це найстаріша 
релігійна споруда Чернівців, яку зводи-
ли цілих 27 років. Через помилки та 
недоліки планування та будівництва 
вежа церкви двічі обвалювалася, двічі  
горіла, і навіть кажуть, що в неї потрап-
ляла блискавка. У 1866-му році храм 
відновили після пожежі та встановили 
в ньому орган, який в 70-х роках ХІХ ст. 
одержав дві медалі у Відні та Парижі, 
як найкращий за тембром орган у всій  
Європі. Богослужіння в храмі донині  
здійснюється під звуки цього органу. 
Сьогодні церква обслуговує як україн-
ську, так і німецьку та польську громади.

Nicht weit davon erhebt sich in ihrer 
ganzen Pracht die römisch-katholische 
Kirche der Heiligen Kreuzerhöhung ― die 
erste Backsteinkirche der Stadt, an der 
als dem ältesten religiösen Gebäude in  
Czernowitz ganze 27 Jahre lang gebaut  
wurde. Aufgrund von Fehlern und Mängeln 
bei der Planung und dem Bau stürzte der 
Kirchturm zweimal ein, brannte zweimal 
und soll sogar vom Blitz getroffen worden 
sein. Heute dient die Kirche sowohl der 
ukrainischen als auch den deutschen und 
polnischen Gemeinden zu Gottesdiensten.

Помандруємо далі до Заньковецької 
вулиці та дізнаємось унікальну історію  
порятунку чернівецьких євреїв. У будин- 
ку під номером 8 жив бургомістр Чер-
нівців – Траян Попович. Його називають 
„буковинським Шиндлером“, який 
доклав неймовірних зусиль ризикуючи 
посадою і життям, щоб врятувати євреїв 
Чернівців від депортації до Трансністрії 
на початку Другої світової війни. Цей 
факт – не новина. Новиною стало ще 
одне ім'я, пов’язане з цією історією, яка,  
без сумнівів, тягне на екранізацію. Мова 
про німецького дипломата, доктора 
Фрітца Шельгорна, який очолював ні- 
мецьке Генеральне консульство у Чер- 
нівцях у 1934-1944-му роках. Саме йому  
вдалося переконати маршала Антонеску 
залишити в місті хоча б частину євреїв, 
яким загрожувала депортація та смерть. 
А вже Попович і губернатор Калотеску 
підписали посвідки-дозволи, які стали 
порятунком для тисяч чернівчан-євреїв. 

Weiter geht’s zur Zankovetska-Straße und einer einzigartigen Geschichte über die 
Rettung der Czernowitz-Juden. Der Bürgermeister von Czernowitz Traian Popovici 
wohnte im Haus Nummer 8 und wird heute „bukowinischer Schindler“ genannt, da  
er zu Beginn des 2. Weltkriegs unter Einsatz seiner Position und seines Lebens un- 
glaubliche Anstrengungen unternommen hat, die jüdische Deportation nach Trans-
nistrien zu verhindern. Dies wäre ihm zweifellos ohne die Hilfe eines deutschen 
Diplomaten, Dr. Fritz Schelgorn, der von 1934 bis 1944 deutscher Generalkonsul in 
Czernowitz war, nicht gelungen. Dieser überzeugte Rumäniens Diktator Marschall  
Antonescu, zumindest einen Teil der Juden in der Stadt zu lassen, worauf kurz danach 
Bürgermeister Popovici und Gouverneur Kalotescu die speziellen Genehmigungen 
unterschrieben, die Tausende von Czernowitz-Juden vor dem sicheren Tod bewahrten.

Unsere nächste Station, das Olha- 
Kobylianska-Theater, blickt auch auf 
eine schwierige Historie zurück. Es 
wurde 1904 bis 1905 durch Hermann 
Helmer und Ferdinand Fellner als ein 
Neorenaissance-Theater entworfen.  
Auf seiner Bühne war es damals mög-
lich, Aufführungen europäischer    
                    Theatertruppen zu sehen.  
                    Nach dem 1. Weltkrieg, als  
             die Bukowina Teil Rumäniens  
       wurde, stand auch das Czernowitz- 
Theater unter rumänischer Leitung. 
Heute ist das Theater nach einer ukrai-
nischen Dichterin benannt und bietet 
dem anspruchsvollen Publikum sowohl 
moderne ukrainische Stücke als auch 
klassische nationale und internationale  
Produktionen.

Наша наступна зупинка ― Чернівецький 
музично-драматичний театр ім. О. Коби-
лянської, який також має досить непросту 
історію. Цей театр у стилі неоренесансу 
було збудовано за проєктом Германа Гель- 
мера та Фердинанда Фельнера у 1904–
1905-му роках. В ті часи на його сцені 
можна було переглядати гастрольні 
вистави європейських колективів. 
Після завершення Першої 
світової війни Буковина увійшла 
до складу Румунії, а чернівецький  
театр став румунським. Сьогодні театр 
названий на честь ім'я української письмен- 
ниці, а його репертуар пропонує вимогли-
вому глядачеві як українські сучасні п’єси  
та експерименти з новими темами, так і  
класичні закордонні та українські поста-
новки. 

Крокуючи далі до університету, ми пройдемо повз колишню лютеранську кірху, яка  
під час радянського періоду втратила свою вежу. Церкву збудували в 1849-му році  
за проєктом архітектора Йозефа Енґеля. На її долю випало чимало випробувань. 
Майже 100 років у стінах храму лунала служба. Все закінчилося в 1941-му році,  
коли радянська влада передала церкву на потреби Обласного Архівного Управлін-
ня НКВС. Під час Другої світової, коли Чернівці знову стали румунськими, храм  
відійшов до Міністерства національної оборони Румунії. З поверненням радянсь-
кої влади до Буковини протестантська святиня перейшла до державного універси-
тету. Замість церкви з’явився Центр науково-технічної інформації. Попри те, що 
євангельсько-лютеранська церква була відкритою для всіх вірян, на Буковині вона 
мала виразне етнічне забарвлення. До цієї конфесії переважно належали німці. 
Станом на 1900-й рік вони складали майже 93,4 відсотка від усіх протестантів-
євангелістів. 

Unser weiterer Weg führt an der ehemaligen lutherischen Kirche vorbei, die in der So-
wjetzeit ihren schlanken Turm verlor. 1849 vom Architekten Josef Engel erbaut, war sie 
fast 100 Jahre lang Gottesdienststätte der Deutschen, die ab 1900 fast 93,4 Prozent 
aller protestantischen Evangelikalen ausmachten. Alles endete 1941, als die sowjeti-
schen Behörden die Kirche den Bedürfnissen des NKWD-Regionalarchivs anpassten. 
Während des 2. Weltkriegs, Czernowitz war wieder rumänisch, übernahm das rumä-
nische Verteidigungsministerium die Kirche, bis sie nach der erneuten Rückkehr der 
Sowjetmacht als Zentrum für wissenschaftliche und technische Information diente.

Прогулюючись старовинними вуличками, 
можна прислухатись до себе, відкрити в собі  
приховані таланти, зрозуміти своє призначен- 
ня в житті. І невипадково ми завершимо нашу 
прогулянку в центрі „Gedankendach“ ― просто- 
ру для думок та ідей, в якому народжуються 
цікаві проєкти, студенти отримують можли-
вість стажування в Німеччині й завжди є  
можливість вдосконалити володіння німець-
кою мовою. 

Чернівці можна дійсно вважати Європою в 
мініатюрі. Це місто наочно демонструє, як 
в найскладніших історичних реаліях люди 
різних культур, вірувань, поглядів на життя 
вміли жити поруч та поважати одне одного.   

Wir beenden unseren Spaziergang im 
Zentrum „Gedankendach“ – einem 
Raum für Wissen und Ideen, in dem 
interessante Projekte geboren werden 
und Studenten die Möglichkeit erwer-
ben, ein Praktikum in Deutschland zu 
machen, oder ihre Deutschkenntnisse 
verbessern.

Unser Fazit: Als Europa im Miniatur-
format zeigt Czernowitz deutlich, wie 
Menschen unterschiedlicher Kulturen, 
Glaubensrichtungen und Lebensan-
schauungen unter widrigsten histori-
schen Realitäten Seite an Seite lebten 
und einander respektieren konnten 
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УКРАЇНСЬКИЙ БЕРЛІН: МІСТО  
ПЕРЕТИНУ ІСТОРІЇ ТА СЬОГОДЕННЯ

Ніколи б не подумала, що Берлін має так багато зв’язків з 
Україною. Я - німкеня, яка досліджує „український“ Берлін:  
будівлі, вулиці, повз які проходила безліч разів. Я - людина, яка  
цікавиться Україною, німецько-українськими відносинами  
і вчить українську :)). Влітку я долучилася до берлінської 
команди „Іншого ракурсу“ - до проєкту, який, можливо, 
допоможе німцям відкрити Україну, дізнатися більше про 
німецько-українську історію, культуру, дипломатію, а я 
спробую розказати про маршрут, який на вас чекає. 

          Celina Isenbart

                   Zhanna
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UKRAINISCHES BERLIN: DIE SPUREN DER 
DEUTSCH-UKRAINISCHEN GESCHICHTE
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Ich persönlich hätte nicht gedacht, dass Berlin in so vielerlei  
Hinsicht Verbindungen zur Ukraine aufweist. Als Deutsche, die sich 
für die Ukraine und insbesondere die deutsch-ukrainischen Bezie-
hungen interessiert und Ukrainisch lernt, musste ich dieses Projekt 
selbstverständlich unterstützen . Vielleicht hilft es ja dabei , mehr 
Leute auf die Ukraine aufmerksam zu machen .

Маршрут берлінської команди скла-
дається з 12 локацій. Це своєрідна 
і захоплива суміш із історичних та 
сучасних місць. Він починається з 
кінотеатру „Арсенал“ на Потсдамській 
площі, названому на честь німого 
фільму „Арсенал“ українського режи-
сера Олександра Довженка, який 
тимчасово проживав у Берліні. 
Учасниці берлінської команди „Іншого  
ракурсу“ не лише маршрут розробили,  
а навіть й сам фільм разом перегляну-
ли. „Я багато чула про цю відому укра-
їнську стрічку, але не очікувала, що німе 
кіно може бути таким привабливим. 
Рекомендую всім не лише подивитися 
фільм, а й почитати про біографію 
Довженка“, – розповідає учасниця 
Жанна, яка майже щодня ходить повз 
кінотеатр на роботу.

Die Sightseeing-Tour des Berliner Teams 
umfasst insgesamt 12 Stationen – eine 
Mischung aus sowohl historischen als 
auch gegenwärtigen Orten. Sie beginnt 
beim Kino Arsenal auf dem Potsdamer 
Platz, das nach dem Stummfilm „Arsenal“ 
des ukrainischen Filmemachers Olek-
sandr Dovzhenko benannt 
wurde, der eine Zeit lang 
in Berlin gelebt hatte. 
Angesichts dessen 
haben die Teilneh-
mer:innen den Film 
zusammen angesehen. 
„Über diesen bekannten 
ukrainischen Film habe ich 
schon viel gehört, aber nicht 
erwartet, dass ein Stummfilm so  
spannend sein kann. Ich empfehle allen, 
sich nicht nur den Streifen anzuschauen, 
sondern sich auch über das vielseitige 
Leben von Dovzhenko zu informieren“, 
meint die Teilnehmerin Zhanna, die  
fast täglich auf dem Weg zur Arbeit  
an diesem Kino vorbei eilt.

Die Tour geht weiter Richtung Tiergarten, in dem sich die Gedenkstät-
te für die im Nationalsozialismus ermordeten Sinti und Roma befindet. 
Auf dem Gelände sind 69 Steinplatten zu finden. Jede symbolisiert 
ein gebrochenes Leben und wurde als Andenken an die Orte entwor-
fen, an denen während der NS-Zeit Hunderttausende Sinti und Roma 
verfolgt und ermordet wurden. Drei dieser Steine tragen die Namen 
ukrainischer Orte: Tschernihiw, Kertsch und Simferopol.

Продовжуємо досліджувати український Берлін. 
Рухаємося у напрямку Тіргартену (нім. Tiergarten  
— парк у центрі Берліна), де знаходиться меморіал 
сінті та рома, вбитих за часи націонал-соціалізму. 
Тут можна побачити 69 кам’яних плит, які симво- 
лізують зламане життя, створених для вшануван-
ня місць вбивств сотень тисяч сінті та ромів під  
час нацистської епохи. Три з цих каменів носять  
назви українських міст: Чернігів, Керч та Сімферо-
поль.

Залишаючи Тіргартен позаду, 
перетинаємо урядовий район 
Берліна і зупиняємося у Шпре- 
богенпарку (Spreebogenpark),  
де у 2019 році з нагоди 100- 
річчя німецько-українських 
дипломатичних відносин 
була встановлена меморіаль-
на дошка Першому посольст-
ву України в Німеччині, яке у 
свій час продав Радянський 
Союз. А потім й весь район 
було переплановано.

Wir lassen den Tiergarten hinter uns, 
durchqueren das Regierungsviertel 
und gelangen nun zum Spreebogen-
park, wo 2019 anlässlich des 100-jäh-
rigen Jahrestages der diplomatischen 
Beziehungen zwischen Deutschland 
und der Ukraine eine Gedenktafel 
angebracht wurde. Zu jener Zeit be-
fanden sich viele Botschaften in dieser 
Gegend. So auch die ukrainische, bis 
das Gebäude vier Jahre später von der 
jungen Sowjetunion verkauft und dann 
mit der Umgestaltung des gesamten 
Viertels ganz verschwand. 

Неподалік від парку знаходиться 
наша наступна зупинка – кафе „Tucano
Coffee“, в якому діє український бук-
кросинг. Принцип простий: ви можете 
брати книги, якщо повернете їх після 
прочитання, а ще краще – принесете 
власні книги для обміну. 

Nicht weit entfernt liegt das Café 
„Tucano Coffee“, das die Initiative  
„Bookcrossing Ukraine Berlin“ beher-
bergt. Deren Prinzip ist einfach: Jeder 
kann sich Bücher aus den dafür vor-
gesehenen Regalen nehmen, wenn er 
selbst Bücher zum Tauschen mitbringt 
bzw. die entnommenen Bücher nach 
dem Lesen wieder zurückbringt. 

Звичайно, наш маршрут не оминув й 
нинішнє українське посольство, яке в  
1999 році було перенесено сюди з 
Бонна. Його основними завданнями 
є представництво інтересів України, 
сприяння розвитку німецько-українських 
відносин та захист прав громадян 
України, які проживають у Німеччині.
 

Natürlich darf auf einer Route zum Thema „uk-
rainisches Berlin“ auch die derzeitige ukrainische 
Botschaft nicht fehlen, die 1999 von Bonn nach 
Berlin verlegt wurde. Ihre Hauptaufgabe besteht 
darin, die Interessen der Ukraine zu vertreten, die 
Entwicklung der deutsch-ukrainischen Beziehun-
gen zu fördern sowie die Rechte und Interessen 
der in Deutschland ansässigen Bürger der Ukraine 
zu schützen. 
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Щоб дістатися наступної локації, перетинаємо 

Музейний острів. „Наш маршрут веде повз багато 
визначних пам’яток Берліна, і це чудовий спосіб  
познайомитися з містом. Проте наше знайом-
ство відбувається з особливого ― українського 
― ракурсу. Ми спостерігаємо, які сліди залиши- 
ла в місті спільна німецько-українська історія.  

Загалом, мова йде про фіналізацію європейського 
історичного наративу, до якого ми додали «пазл», 

який зробив німецько-українську історію видимою. 
Хто знає, як це змінить наше бачення в майбутньому? ― 

розмірковує менторка берлінської команди Олександра. 

Um zum nächsten Ort zu gelangen, 
überqueren wir die Museumsinsel. 
„Unsere Route führt durch viele der 
Hauptsehenswürdigkeiten Berlins – so 
kann man wunderbar auch die Stadt 
kennenlernen. Allerdings folgt unser 
Kennenlernen einem besonderen – 
ukrainischen – Blickwinkel. Wir schauen 
uns diejenigen Spuren an, die von der 
gemeinsamen deutsch-ukrainischen 
Geschichte in der Stadt hinterlassen 
wurden. Im Großen und Ganzen geht 
es um die Vervollständigung eines 
geschichtlichen europäischen Narrativs. 
Dadurch, dass wir dieser Geschichte 
ein weiteres, die deutsch-ukrainische 
Geschichte sichtbar machendes «Puzzle-
stück» hinzufügen. Wer weiß, wie sich 
unser Blick dadurch verändert?“, so die 
Team-Mentorin Oleksandra. 
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Якщо пройти трохи далі по вулиці, 
потрапимо до штаб-квартири „Zentrum  
Liberale Moderne“, один з фокусних 
проєктів якого називається „Розуміти 
Україну“. Ініціативу заснували у 2017 
році. Основна ідея — за допомогою 
заходів та публічних обговорень 
людям зі всієї Німеччині глибше 
познайомитися з Україною. 

Wenn wir die Straße ein Stück weiter 
heruntergehen, gelangen wir zum Sitz 
des „Zentrum Liberale Moderne“, aus 
dem das Projekt „Ukraine verstehen“ 
hervorgegangen ist. Es wurde ebenfalls 
2017 gegründet und lädt mit Veranstal-
tungen und öffentlichen Diskussionen 
deutschlandweit Menschen ein, sich mit 
der Ukraine tiefer zu beschäftigen. 

Наступна зупинка маршруту – меморіальна 
дошка, присвячена Лесі Українці. Будівля, 
перед якою ми знаходимося, колись була 
приватною клінікою німецького хірурга 
Ернста фон Бергмана, де лікувалася та 
творила відома поетеса.

Die nächste Station auf der Route ist die 
Gedenktafel für die berühmte ukrainische 
Dichterin Lesya Ukrainka. In dem Gebäude, an 
dem die Tafel angebracht ist, befand sich früher 
die Privatklinik des deutschen Chirurgen Ernst 
von Bergmann, in der Lesya Ukrainka behandelt 
wurde und einen Teil ihrer Werke verfasste.
 

За Музейним островом розташова-
ний театр імені Максима Горького, 
який пов’язаний з творчістю україн- 
ського діджея Юрія Гуржи. Разом із  
Мариною Френк Гуржи досліджу-
вав питання „Ким був Степан 
Бандера?“. Прем’єра „результатів 
досліджень“ відбулася в Театрі 
імені Горького у формі „хіп-хопери“ 
„Бандера ― міфи реальності“ у 2017 
році.

Неподалік від театру на початку 
20 ст. діяв Український науковий 
інститут. Він поширював інформа-
цію про Україну та її культуру серед 
німецьких учених. Інститут також 
підтримував українських студентів 
та науковців у Німеччині. У 1945 
році інститут припинив своє існу-
вання. Наразі тут знаходиться 
Центральна Державна бібліотека 
Берліна.

Hinter der Museumsinsel befindet  
sich das Maxim Gorki Theater, ver- 
bunden mit der Ukraine durch den 
ukrainischen DJ Yuriy Gurzhy. Zusam-
men mit Marina Frenk beschäftigte 
sich Yuriy mit der Frage „Wer war 
Stepan Bandera?“. Die „Rechercheer-
gebnisse“ wurden in Form einer 
HipHopera mit dem Titel „Bandera ― 
Mythen der Wirklichkeit“ 2017 dort 
uraufgeführt. 

Nicht weit vom Maxim Gorki Theater 
war einst das Ukrainische Wissen-
schaftliche Institut ansässig, das Infor-
mationen über die Ukraine und ihre 
Kultur unter deutschen Wissenschaft-
ler:innen verbreitete. Darüber hinaus 
unterstützte das Institut ukrainische 
Student:innen und Wissenschaftler:in-
nen in Deutschland. 1945 wurde es 
leider aufgelöst und derzeit befindet 
sich hier die Zentral- und Landesbib-
liothek Berlin.

Театр „Фольксбюне“ також пов’язаний з Україною. Тут 
працював відомий письменник Володимир Винниченко, 
п’єси якого стали популярними у Веймарській республіці. 
Одним із найпопулярніших творів стала п’єса „Брехня“. 
 

Auch die Volksbühne besitzt eine Verbindung zur Ukraine: 
Hier wirkte der Schriftsteller Wolodymyr Wynnytschenko, 
dessen Stücke, wie z. B. „Die Lüge“, in der Weimarer Republik 
große Beliebtheit erlangten. 

Наш маршрут українським Берліном закінчується біля  
меморіальної дошки на честь Чорнобильської катастрофи.  
Її встановили в Берліні, оскільки саме тут були створені  
численні eко-організації. Звідси, бонусом, можна проїхати на  
метро до Кройцберга і завітати до бару Space Meduza. Його заснували 
українські митці, щоб надати берлінським та, звичайно, українським 
діячам культури майданчик для виступів. Учасниця берлінської команди 

Діана підсумовує: „Мені було надзвичайно цікаво стежити за історіями 
українських талантів у Берліні. Переконана, що маршрут, 

наповнений такою багатою історико-культурною  
складовою, принесе радість кожному“.

Unsere Route endet an einer anlässlich der Katastrophe von Tscher-
nobyl errichteten Gedenktafel. Damals entstanden insbesondere in 
Berlin zahlreiche Organisationen, die sich mit Umweltthemen beschäf-
tigen. Und wer möchte, kann als Bonus noch mit der U-Bahn nach 
Kreuzberg zur Space Meduza Bar fahren, die von drei ukrainischen 
Künstler:innen gegründet wurde, um der Berliner Kreativszene und 
natürlich ukrainischen Kulturschaffenden eine Bühne zu bieten. 
 
Die Teilnehmerin Diana fast zusammen: „Es war äußerst interessant für 
mich, die Geschichten ukrainischer Talente in Berlin zu verfolgen. Ich bin 
überzeugt, dass die Route, die mit solch reichen historischen und kulturel-
len Komponenten gefüllt ist, allen Freude bereiten wird“ 



Під гаслом „Сфери уявного“ з 7 по 23 жовтня 
2021 року у Берліні та Штутгарті відбувся 
Фестиваль українського кіно. Подія проводилася 
у гібридному форматі: охочі могли переглядати 
фільми як офлайн у Берліні та Штутгарті під час 
класичних показів у кінотеатрах, так і онлайн — у 
віртуальному кінотеатрі на платформі Big Short.

Метою фестивалю було представити нове 
авторське кіно з України німецькій аудиторії. 
До програми увійшли роботи з сильною 
авторською позицією та високою художньою 
цінністю, які були уже неодноразово відзначені 
на міжнародних фестивалях. 

Девіз фестивалю „Сфери уявного“ — це не 
лише кіно як втілення уявного світу, а й надії, 
прагнення та фантазії сучасного покоління 
українців. Сферою уявного може бути мрія про 
кращий світ, у якому ми хочемо жити. Головний 
герой фільму „Май далеко, май добре“ Мішель 
приїжджає в Україну, щоб здійснити свій 
задум про життя поза суспільними нормами та 
присвячує себе порятунку вимираючих водяних 
буйволів. Сферою уявного може бути також наше 
прагнення дому та прихистку. Так, наприклад, 
герої фільмів „Цей дощ ніколи не скінчиться“ 
та „Погані дороги“ перебувають у невтомному 
пошуку цього дому. Немов химери, що зображені 
на фестивальних постерах, ці мрії та бажання 
супроводжують часом як марення, а часом як ціль 
життя героїв цьогорічних фільмів.

За 4 днів офлайн та 10 днів онлайн фестивалю 
було представлено 6 повнометражних і 15 
короткометражних фільмів. Окрім цього орга-
нізаторки фестивалю забезпечили доступ до  
перегляду людям з обмеженнями зору за допо-
могою виготовлених звукоописів до фільмів, що 
містилися в окремому розділі онлайн кінотеатру. 

Під час фестивалю також відбулися й обговорен-
ня фільмів та сесії запитань-відповідей з 
фільмовими командами. До Берліну завітали 
режисер фільму „Із зав'язаними очима“ Тарас 
Дронь, режисерка фільму „Май далеко май 
добре“ Ганна Ярошевич, режисер фільму „Сіль 
з Боневіллю“ Семен Мозговий та режисерка 
фільму „Цей дощ ніколи не скінчиться“ Аліна 
Горлова. 

Окрім цього в рамках фестивалю була проведена 
„Майстерня молодих критиків“, в якій взяло 
участь 10 молодих людей з Німеччини та 
України. Менторки майстерні проводили лекції 
та воркшопи онлайн через платформу Zoom, 
а в результаті практичної частини проєкту було 
написано 9 рецензій на фільми фестивалю 
українською, англійською та німецькою мовами. 
Гортайте далі та знайомтеся з двома з них :)

Kultur / Культура #всебудегельблау

UKR NI N FILM 
F STIVAL B RLIN

Проєкт відбувся за підтримки Українського 
культурного фонду та EVZ Stiftung у рамках 
програми „Культура для змін“, а також Kul-
turamt Stuttgart та Генеральним консульством 
України в Мюнхені 

Unter dem Motto „Realms of  Phantasies“ (Welten  
der Fantasien) fand vom 7. bis zum 23. Oktober 2021 
das Ukrainian Film Festival in Berlin und Stuttgart statt. 
Die Veranstaltung wurde in einem hybriden Format or-
ganisiert: Interessierte konnten Filme sowohl offline in 
Berlin und Stuttgart während der klassischen Vorfüh-
rungen in den Kinos als auch online – im virtuellen 
Kino auf  der Plattform Big Short – ansehen.

Das Filmfestival setzte als Ziel, das junge ukrainische 
Autor:innenkino in Deutschland zu präsentieren. Im 
Mittelpunkt standen zeitgenossische Filme mit einer 
starken Autor:innenposition und einem hohen künstle-
rischen Wert, die bereits mehrfach international ausge-
zeichnet worden sind. 

Mit dem Thema des diesjährigen Festivals „Realms of  
Phantasies“ wurde dem Publikum nicht nur das Me-
dium Kino als Verkörperung der Fantasien gezeigt, 
sondern auch Hoffnungen, Träume und Flucht-Fan-
tasien der modernen Generation der Ukrainer:innen. 
Fantasien können Projektionen einer besseren Welt 
sein, in der wir leben wollen. Michel, der Protagonist 
von „As far as possible“ kommt in die Ukraine, um 
hier seinen Traum des Aussteigers zu leben und sich 
um aussterbende Wasserbüffel zu kümmern. Fantasi-
en können aber auch unsere Sehnsucht nach Zuflucht 
und Zuhause bedeuten. So sind die Protagonist:innen 
in „This rain will never stop“ und „Bad Roads“ auf  der 
unermüdlichen Suche danach. Ähnlich wie Chimären, 
die die diesjährigen Plakate zierten, begleiteten diese 
Sehnsüchte mal als Traum und mal als Ziel die Figuren 
des Filmprogramms.

An den 4 Tagen des Offline- und 10 Tagen des On-
line-Festivals wurden 6 Spielfilme und 15 Kurzfilme 
präsentiert. Darüber hinaus ermöglichten die Organi-
satorinnen des Festivals, die Filme auch für die sehbe-
hinderten Menschen anschauen zu können, in dem es 
sich in einem separaten Bereich des Online-Kinos eine 
extra Tonaufnahme gab.

Während des Festivals durften sich die Besucher:in-
nen über die Diskussionen mit den Filmcrews freuen. 
So begrüßte Berlin die Regisseur:innen Taras Dron 
(„Blindfold“), Anna Iaroshevych („As Far as Possible“),  
Semen Mozgovyi („Salt with Boneville“) und Alina 
Gorlova („This Rain Will Never Stop “).

Darüber hinaus fand im Rahmen des Festivals ein 
„Workshop junger Kritiker“ statt, an dem 10 Filmkri-
tik-Anfänger:innen aus Deutschland und der Ukraine 
teilnahmen. Die Mentor:innen des Workshops führten 
online über die Zoom-Plattform Vorträge durch, und 
als Ergebnis des praktischen Teils des Projekts wurden 
9 Rezensionen zu den 
Filmen des Festivals 
in Ukrainisch, Englisch 
und Deutsch verfasst. 
Blättern Sie weiter und 
lesen Sie die zwei 
davon :)
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Das Projekt wurde durch die Ukraini-
an Culture Foundation und EVZ-
Stiftung im Rahmen des Programms 
„Culture for Changes“ gefördert 
sowie durch Kulturamt Stuttgart und 
Generalkonsulat der Ukraine  
in München 



„Цей дощ ніколи не скінчиться“ Аліни Горлової зроблено 
незвично та сміливо у контексті загальних правил та методів 
документального кіно. Фільм створює сильну емоційну 
та фізичну напругу, це відчувається від самого початку. 
Різкий монтаж рухомих зображень з повітря дарує візуальну 
радість та насолоду, щось на кшталт дитячого захвату. 
Пересувні зображення ландшафтів розчиняють у собі, і ти  
потрапляєш у космос, а потім на схід України, в Ірак та 
Німеччину, але відчуття безмежного простору землі та води 
залишається як досвід і вже не полишає. Звукове рішення 
та музичне аранжування відіграють дуже важливу роль у 
цьому, впливають на свідомому та підсвідомому рівні.  

Є відрізки часу, коли відчувається відстороненість, роз'єдна-
ність, монументальність та дискомфорт, наприклад, спосте-
рігаючи за виробництвом танків. Водночас інші індустріальні 
плани, гра світла і тіні, ракурси та рухи нагадують (все про  
ту ж візуальну насолоду) знімання „Дзиги“ Вертова та 
Михайла Кауфмана у тих же локаціях Донбасу. Військовий 
парад українських військ на честь дня Незалежності дає 
відчуття потужної сили, від якої також трохи ніяковієш, стає  
моторошно та, мабуть, все ж таки, неприємно... Очевид-
ною є й антитеза людини й натовпу, а також груп людей зі 
зброєю, готовою до атаки будь-якої миті. 

„This rain will never stop“ von Alina Gorlova ist ungewöhnlich 
und mutig, was allgemeine Regeln und Methoden des Doku-
mentarfilms betrifft. Der Film erzeugt eine starke emotionale 
und körperliche Anspannung, die von Anfang an spürbar ist. 
Scharfe Montage von bewegten Bildern aus der Luft bereitet 
dem Zuschauer ästhetische Freude und Genuss. Abwechseln-
de Landschaftsbilder saugen einen komplett auf: In einem 
Augenblick ist man im All, im anderen — in der Ostukraine, Irak 
und Deutschland. Aber das Gefühl der grenzenlosen Weite von 
Land und Wasser bleibt. Die musikalische Begleitung und die 
Arrangements spielen dabei eine sehr wichtige Rolle.

Es gibt Momente, in welchen Unbehagen, Monumentalität  
sowie Zerrissenheit herrschen, in welchen man sich vom  
Gesehenen distanzieren möchte, zum Beispiel beim Beobachten 
der Panzerproduktion. Gleichzeitig erinnern andere Industriesze-
nen, untermalt durch das Zusammenspiel von Licht und Schat-
ten sowie Bewegungen und Blickwinkel, an die Dreharbeiten  
von „Dzyga“ von Vertov und Kaufman an denselben Orten im 
Donbas. Die Militärparade der ukrainischen Truppen anlässlich 
des Unabhängigkeitstages vermittelt ein Gefühl von Macht, die 
einschüchtert. Offenbart werden der Gegensatz von Mensch 
und Menschenmenge, und auch die bewaffneten Menschen-
gruppen, die jederzeit bereit sind anzugreifen. 
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Polina  
Moshenska

Ще одна сцена, яка викликає у мене питання до самої себе, 
— це курдське весілля у Німеччині. Я намагаюся зрозуміти, 
що бачу та відчуваю, але ця сцена залишається сліпою 
плямою, можливо через свідому роз’єднаність звуку та 
зображення.  

За задумом авторів, музика не мала превалювати у фільмі, 
не мала бути відчутною. Після перегляду власне музика 
не запам'ятовується, але вона також створює цю згадану 
дистанцію в певних місцях, в яких, можливо, це не потрібно. 
Дистанцію, що долає тонку межу між розчиненням у фільмі 
та відчуттям маніпуляції з боку інтерпретації режисерки. 
Можливо, справа також у рішеннях двох композиторів, 
навантажених сенсами, заснованими на великій кількості 
образів і асоціацій („постапокаліптичні, постіндустріальні: 
звуки машин і навіть планет“, а також алегорії „полярного 
сяйва та ритуалів“, як вони самі зазначають в інтерв'ю).

Відчувається також присутність довіри та поваги до гляда-
ча, коли загальні та середні плани дають можливість вди- 
влятися без поспіху та поштовху щодо конкретного фокуса, 
а діалоги не превалюють. Фільм не має на меті бути очевид-
ним та зрозумілим, натомість запрошує глядача слідувати 
потоку часу, людей та простору, поринути у сновидіння, 
яким непотрібні пояснення. У фільмі є герой, і є поступове 
знайомство з ним. Це — Андрій, волонтер місії Червоного 
хреста, трохи закритий та відсторонений, він важливий 
для руху фільму, але не головний. Його особисте життя та 
життя його сім'ї показані делікатно. Ми слідкуємо за ним, 
але і навколо нього, спостерігаємо більшу картину, інших 
людей. 

Особливо вражають красою та сумом розмови про курдів 
та Вавилонську башту, про можливість чи неможливість 
порозуміння людей з різних місць (знову ж таки асоціація 
з великим потопом-натовпом, великою стихією води та 
зливи); ніжність старого чоловіка з прифронтової зони до  
його маленьких козенят (білих на білому снігу), образ віч- 
ного пастуха та його стада, незмінного на фоні стовпів 
електропередач; діти, що граються з пластиковими паке- 
тами; краса арабських цифр, яка циклічно змінює відрізки  
вічної історії від нуля до нуля та пульсівний звук серцебиття.  

Цей фільм також про трансгресію — перехід за межу, про-
писаний у самому коді її природи. Рішення, що виражає 
неможливість людини зупинитися. Мовні засоби не можуть  
передати трансгресивний досвід, а кіно, вірогідно, може. 

На мою думку, у документальному кіно недостатньо самого 
лише спостереження або тонко розказаної історії. Потрібен 
усвідомлений інтуїтивний рівень, який є десь поруч із таки-
ми тонкими якостями, як емпатія та чутливість. Рівень, який 
відображатиме внутрішній досвід, який спонукає до руху і 
допомагає приймати рішення, що так важливо для творців 
документального кіно. Цей рівень у фільмі Аліни Горлової, 
безумовно, присутній 

Eine andere Szene, die für mich persönlich Fragen aufwirft, ist 
die, in der eine kurdische Hochzeit in Deutschland gezeigt wird. 
Ich versuche zu verstehen, was ich sehe und fühle, aber die 
Szene bleibt für mich wie ein blinder Fleck, vielleicht aufgrund 
der bewussten Trennung von Ton und Bild. 

Laut den Autor:innen hätte sich die Musik im Film kaum bemerk-
bar sein sollen. Nach dem Anschauen erinnert man sich zwar 
nicht an sie, aber sie schafft ebenfalls die Distanz an bestimmten 
Stellen im Film, wo es ggf. gar nicht notwendig wäre. Die Dis-
tanz, die den schmalen Grat zwischen der Auflösung in der Film-
handlung und dem Gefühl der Manipulation seitens Regisseurin, 
sichtbar macht. Eventuell liegt dies auch daran, dass gleich zwei 
Komponisten für den Soundtrack verantwortlich waren, jeder 
von denen mit der Fülle der Charaktere, Bedeutungen und Asso-
ziationen gleichermaßen beladen war.

Vertrauen und Respekt gegenüber dem Betrachter sind eben-
falls präsent, indem die allgemeinen Szenen ohne Fokus oder 
Dominanz der Dialoge eine gelassene Betrachtung der Szenerie 
ohne Fokus ermöglichen. Der Film verfolgt nicht das Ziel, offen-
sichtlich und verständlich zu sein, er lädt die Zuschauer ein, sich 
dem Fluss der Zeit zu ergeben und in die Träume einzutauchen, 
die keine Erklärung bedürfen. Es gibt einen Protagonisten im 
Film, der Schritt für Schritt vorgestellt wird. Es ist Andriy, ein 
Freiwilliger der Rotes Kreuz-Mission, ein bisschen verschlossen 
und distanziert. Er ist zwar wichtig für die Handlung, ist aber 
kein Hauptakteur. Sein Privatleben sowie dieses seiner Familie 
werden sehr rücksichtsvoll gezeigt. Wir folgen ihm und den 
Ereignissen und Orten um ihn herum, sehen ein größeres Bild, 
treffen andere Menschen.

Besonders beeindruckend durch ihre Schönheit und Traurigkeit 
sind die Gespräche über die Kurden, den Turmbau zu Babel, 
über die Möglichkeit oder Unmöglichkeit, Menschen von 
unterschiedlichen Orten zu verstehen; die Zärtlichkeit des alten 
Mannes, der in der Kriegsfrontzone lebt, seinen Ziegenlämmern 
gegenüber, das Bild des ewigen Hirten und seiner Herde, un-
verändert vor dem Hintergrund von Strommasten; Kinder, die 
mit Plastiktüten spielen; die Schönheit der arabischen Ziffern, 
die zyklisch die Abschnitte der ewigen Geschichte von Null auf 
Null ändern und den pulsierenden Klang des Herzschlags.  

Es geht auch um Transgression — das Überschreiten von Gren-
zen, geschrieben im Code ihrer Natur. Eine Entscheidung, die 
die persönliche Unfähigkeit aufzuhören, offenbart. Die Mittel  
der Sprache reichen nicht aus, um grenzüberschreitende Er-
fahrungen auszudrücken, vielleicht reichen dafür die filmischen 
Gestaltungsmittel aus.

Meiner Meinung nach, reicht es in einer Dokumentation nicht, 
nur zu beobachten oder die Geschichte wiederzugeben. Es be-
darf einer intuitiven Ebene, die in einer Reihe mit Empathie und 
Sensibilität stehen würde. Eine innige persönliche Erfahrung, die 
zur Bewegung animiert und hilft, Entscheidungen zu treffen, was 
für die Schöpfer:innen der Dokumentarfilme besonders wichtig 
ist. Bei Alina Gorlova spürt man diese Ebene sehr gut 

„Цей дощ ніколи не скінчиться“ Аліни Горлової отримав 
багато нагород на різних міжнародних фестивалях. У 
цьому есе режисерка документального кіно Поліна 
Мошенська ділиться своїм враженням від перегляду 
фільму та пояснює, в чому його унікальність.

„This rain will never stop“ von Alina Gorlova wurde mehrmals 
auf verschiedenen internationalen Festivals ausgezeichnet. In 
diesem Essay teilt die Dokumentarfilmregisseurin Polina Mos-
henska ihre Filmeindrücke und erklärt seine Einzigartigkeit.



Anja Bothe

AS FAR 
AS POS-
SIBLE

Май далеко, 
май добре:
ІСТОРІЯ 
ОДНІЄЇ ВТЕЧІ
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Плисти проти течії якомога далі від цивілізації. „Назад до природи“ — 
сьогодні поширений тренд серед міленіалів, яким також зацікавились й 
численні режисери. Але чим особливий дебютний фільм Ганни Яроше-
вич „Май далеко, май добре“? Це спроба чесно розповісти історію втечі 
від глобалізації та відкрито говорити про виклики та перешкоди на 
шляху цієї втечі.
Впевнений у собі головний герой Мішель точно знає, чого він не хоче: 
жити в Німеччині. Він перейняв ферму буйволів у надрах українських 
Карпат, і вже через це став знаменитістю в Україні. Хоча ніхто насправді 
не розуміє, чому він так прагне залишити заможну Німеччину, але всі 
раді, що він став їхнім другом та сусідом.
Мішель хоче залишити свою стару роботу в сімейному бізнесі. Єдине, 
що його ще тримає, це стосунки з Вірою та її дітьми. „Один місяць у 
Німеччині та один місяць в Україні“ — такий компроміс Мішель уявляв 
собі спочатку. Любов — це один з лейтмотивів фільму. Конфлікти та 
рішення, які виникають паралельно з процесом еміграції, здебільшого 
обговорюються з Вірою безпосередньо під час знімання фільму.
Документальний фільм стрибає між протилежностями. Інтимна ручна 
камера дає відчуття, що ви разом із буйволами бредете брудними 
полями Карпатських гір. Захопливі звуки природи також дозволяють 
поринути в українську глибинку. На противагу цьому, метушливі міські 
кадри та фрагментарна сімейна рутина передають зовсім інші відчуття.
„Май далеко, май добре“ — це фільм про пошук щастя, власний ідеалізм, 
любов, стосунки, соціальні зобов’язання та очікування. В стрічці постає 
питання: чи можна втілити мрії в життя всупереч усім поглядам та умов-
ностям. Можливо, спочатку все здається наївним та ідеалістичним. Але 
хіба слідування власній інтуїції не є найкращим двигуном у пошуках 
щастя? 

Gegen den Strom schwimmen, am besten so weit weg 
von der Zivilisation wie möglich. „Back to nature“ ist 
bei den Anfang 30-Jährigen ja ein weit verbreiteter 
Trend. In den letzten Jahren haben sich einige Filme-
macher:innen für das Aussteigerthema interessiert. 
Aber was macht Ganna Iaroshevych’s Debütfilm „As 
far as possible“ so besonders? Es ist der Versuch, die 
Geschichte einer Flucht vor Zivilisation und Globalisie-
rung gerecht zu erzählen und offen über Herausforde-
rungen und Hürden zu sprechen.
Der selbstbewusste Protagonist Michel weiß genau, 
was er nicht will: ein Leben in Deutschland. Er über-
nimmt in den Tiefen der ukrainischen Karpaten eine 
Buffalofarm. In der Ukraine ist Michel schon jetzt ein 
Promi. Keiner versteht so richtig, warum er das reiche 
Deutschland verlassen möchte, aber alle sind froh ihn 
als Freund und Nachbarn zu haben.
Den alten Job im Familienunternehmen würde er am 
Liebsten aufgeben. Das Einzige, was ihn noch hält, 
ist die Beziehung zu Vera und ihren Kindern. „Einen 
Monat in Deutschland und einen Monat in der Ukrai-
ne“, so könnte sich Michel einen Kompromiss auf Zeit 

vorstellen. Die Liebesbeziehung ist der Erzählstrang 
des Films. Konflikte und Entscheidungen, die mit der 
Auswanderung einhergehen, werden überwiegend in 
den Aufnahmen mit Vera behandelt. 
Die Dokumentation springt zwischen Gegensätzen. 
Die intime Handkamera vermittelt einem das Gefühl 
hautnah dabei zu sein, wenn die Buffalos durch die 
matschigen Felder der Karpaten stapfen. Auch die ein-
gängigen Naturgeräusche ermöglichen das Eintauchen 
in die ukrainische Wildnis. Im Gegensatz dazu zeigen 
die hektischen Stadtaufnahmen und die Patchworkfa-
milie einen ganz anderen Alltag.
„As far as possible“ ist ein Film über die Suche nach 
dem Glück, dem eigenen Idealismus, Liebe, Bezie-
hungen, gesellschaftliche Verpflichtungen und Erwar-
tungen. Er stellt die Frage, ob es möglich ist, Träume 
entgegen allen Meinungen und Konventionen zu ver-
wirklichen. Vielleicht wirkt das im ersten Moment naiv 
und idealistisch. Aber ist nicht genau dieses Festhalten 
an der eigenen Intuition der beste Kompass auf der 
Suche nach dem Glück? 

DIE GESCHICHTE EINES AUSSTEIGERS
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Oksana Pahlovska, die Professorin an der Universität La 
Sapienza in Rom, skizzierte die Problematik der ukrainischen 
Literatur über die Ukraine hinaus, damit ukrainische Schrift- 
steller systematisch westliche Leser erreichen und sich ein  
neues Bild über die Ukraine bilden können. „Die moderne 
ukrainische Literatur wird momentan als eine Art soziologisches 
Verzeichnis des ermüdeten von den Problemen — Krieg, 
Tschernobyl, Identitätssuche — Landes wahrgenommen“, so  
Pahlovska. Eine systematische Präsenz der ukrainischen Lite- 
ratur auf den westlichen Buchmärkten wird dadurch erschwert, 
dass „die Vorstellung von der historischen Langlebigkeit der 
ukrainischen Kultur in westlichen Kontexten praktisch fehlt“. 
Darüber hinaus ist ein wichtiges Hindernis für die ukrainische 
Literatur der Mangel an hochwertigen Übersetzungen sowohl  
ukrainischer Klassiker als auch moderner Literatur, wie der  
Professor für ukrainische Literatur am Ukrainischen Forschungs- 
institut der Harvard-Universität Hryhoriy Grabovych feststellte. 
Dies macht es viel schwieriger, die ukrainische Literatur an 
Universitäten zu lehren und die Ukrainologie auf der ganzen 
Welt zu studieren.

Um dieses Problem zu lösen, hat das Ukrainische Buchinstitut 
ein „Programm zur Unterstützung der Übersetzung von 
Werken der ukrainischen Literatur in andere Sprachen“ ins 
Leben gerufen, das schon das zweite Jahr in Folge durchgeführt 
wird. Im vergangenen Jahr unterstützte dieses Programm 
die Veröffentlichung von 53 Büchern ukrainischer Autoren in 
anderen Sprachen, in diesem Jahr hat der Expertenrat bereits 
90 Projekte ausgewählt. Darunter insbesondere Bücher, die  
in der Ukraine und im Ausland mit Literaturpreisen ausgezeich-
net wurden 

„In der Zukunft planen wir die Bildung eines 
Expertenrats, der eine Liste der Werke erstellen 
wird, die in den Kanon der ukrainischen Literatur 
aufgenommen werden sollen“, — sagte Daryna 
Stepaniuk, Leiterin der Abteilung für internationale 
Zusammenarbeit des ukrainischen Buchinstituts. 

Die vollständige  Diskussion 
kann man auf dem YouTube-
Kanal des Ukrainischen 
Buchinstituts auf Ukrainisch  
und Englisch anschauen. 

Ukrainische 
Literatur im 
literarischen 
Weltkontextes

Welche ukrainischen Schriftsteller sind 
außerhalb der Ukraine bekannt und werden 
gelesen? Welche davon sollten in erster Linie 
übersetzt werden und wer sollte es bestimmen? 
Wie kann die Ukraine und ihre Literatur ein 
Teil des literarischen Weltkontextes werden? 

Um die Antworten auf diese strategischen Fragen 
für die ukrainische Buchbranche und Literatur 
zu finden, initiierte das Ukrainische Buchinstitut 
auf der weltweit größten Literaturveranstaltung, 
Frankfurter Buchmesse, eine Diskussion über 
den Auslandskanon der ukrainischen Literatur.

Dafür wurden bekannte Literaturkritiker:innen 
und Schriftsteller:innen aus der Ukraine, Italien 
und den USA eingeladen.

Яких українських письменників знають і читають за межами 
України? Які з них мають бути перекладені в першу чергу і  
які зацікавлять іноземного, західного читача? Хто має визна-
чати, кого перекладати і складати портрет читача тих 
українських письменників, чиї тексти могли б представляти 
Україну? Як Україні та її літературі стати частиною світово- 
го літературного контексту і за переклади яких текстів — 
класичних чи сучасних — на основні світові мови братися в 
першу чергу? Іншими словами, цікаві і водночас стратегічні 
питання для книжкової галузі та літератури не лише в Україні, 
але й за кордоном. Важливі для налагодження ефективної 
міжнародної співпраці та успішної зустрічі, з одного боку, 
культур, а з іншого — конкретних читачів і книжок. Щоб 
знайти на них актуальні відповіді, не обійтися без фахової 
думки літературо-знавців та україністів з усього світу, 
причетних до формування української національної ідентичності. 
І цього року можливість обговорення усіх цих питань створив 
Український інститут книги (УІК). На Франкфуртському 
книжковому ярмарку — центральній книжковій події Європи 
— УІК ініціював дискусію про зовнішній, або експортний канон 
український літератури. 

На запрошення УІК в онлайн-дискусії „Українська література 
як частина європейської цивілізації. Формування зовнішнього 
канону української літератури та його переклад іноземними 
мовами“ зібралися відомі літературознавці, письменники та 
україністи з України, США та Італії. Професорка римського 
університету Ла Сапієнца Оксана Пахльовська окреслила коло  
проблем виходу української літератури за межі України, аби 
українські письменники потрапляли до західного читача систем- 
но і формували новітній образ України, бо ж „новочасна літера-
тура сприймається як свого роду соціологічний довідник 
проблем «утомливої країни» (Чорнобиль, війна, проблеми з 
ідентичністю тощо)“. Бути системно присутньою на західних 
книжкових ринках українській літературі заважає те, що „ідея 
історичної тяглості української культури в західних контекстах 
практично відсутня“. Крім того, як зазначив професор кафедри 
української літератури Українського наукового інституту Гар- 
вардського університету Григорій Грабович, важливою перешко- 
дою для української літератури є брак якісних перекладів як 
української класики, так і сучасної літератури. Через це значно 
ускладнюється її викладання в університетах, що вивчають 
україністику в усьому світі, а також доступ до масового читача. 

Для вирішення цієї проблеми УІК 
запустив „Програму підтримки 
перекладів творів української 
літератури іншими мовами“, яка діє 
вже другий рік поспіль. Минулого 
року в ї ї межах УІК підтримав 
видання 53 книжок українських 
авторів іншими мовами, цього 
року експертна рада відібрала вже 
90 проєктів. Серед них, зокрема, 
книжки, що мають літературні 
відзнаки в Україні та за кордоном.

Текст та фото: УІК, переклад німецькою: Ксенія Фукс

Про зовнішній канон 

української літератури 

на Франкфуртському  

книжковому ярмарку

„Ми сподіваємося, що дискусія в 
межах Франкфуртського книжково-
го ярмарку започаткує обговорення 
зовнішнього канону нашої літерату-
ри в українських та іноземних медіа. 
У подальшому ми плануємо сфор-
мувати експертну раду, яка форму-
ватиме перелік творів, що мають 
увійти до канону української літера-
тури, — зазначає Дарина Степанюк, 
начальниця відділу міжнародної 
співпраці Українського інституту 
книги. — Прослухати та перегля-
нути дискусію всі охочі можуть на 
YouTube-каналі Українського інсти-
туту книги українською та англій-
ською мовами“ 
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Що вийде, якщо зібрати разом вірші та 
малюнки, які не ілюструють один одного? А 
якщо це гранди сучасного українського арту 
— поет Сергій Жадан та художник Павло 
Маков? А якщо вони обирали свої твори 
одночасно, проте не разом? І єдине, що їх 
об’єднує, — це місто та дати? Вийде артбук 
„Постійне місце проживання“, виданий IST 
Publishing. 

Художній літопис міста Харків, брутально 
відвертий та водночас до щему вразливий, 
що тонко підкреслює відсутність твердої 
обкладинки. Книжка наче благає — будь зі 
мною обережним, адже я — тільки мить, що 
існує у твоїх руках. 

Всі твори складені в хронологічному 
порядку, проте порядок цей — зворотній. 
Він дає можливість подорожувати в часі та  
повертатися до джерел. Таке собі препаруван- 
ня еволюції двох художників, чи то препару-
вання еволюції міста, чи то препарування 
українського суспільства. В болючих нерів- 
ностях поетичних рядків тонеш, занурюєш-
ся в віддзеркалення світу, де є холодні заліз-
ничні вокзали, любов, яка ніби знімає шкіру, 
Ісус, який виходить на ринг в боксерських 

Павло Маков, Сергій Жадан

Огляд літератури
рукавицях, дядя Саша, який помер уві сні, 
дивовижно глибокі жінки, які йдуть супроти 
всіх та манять пагорбами хребців. 2020-й, 
2019-й, 2018-й і так до 1993-го.   

„З усього цього не витворилося об’єктивного під- 
ручника, проте цілком можливо, що виник щоден- 
ник — з усієї його фрагментарністю, суб’єктив-
ністю, але також і відвертістю, безпосереднім 
свідченням про найважливіше, себто про найнеобов’яз- 
ковіше“, — так підсумовує артбук сам Сергій 
Жадан. 

Сергій Жадан не потребує представлення. 
Його часто можна почути в Німеччині на 
фестивалях, під час читань та на музичних 
концертах. Павло Маков — український 
художник, член Королівського товариства 
живописців та графіків Великої Британії, 
його роботи прикрашають музеї Вікторії та  
Альберта (Лондон), PinchukArtCentre (Київ), 
Метрополітен (Нью-Йорк), Бібліотеку кон-
гресу (Вашингтон) та ще чимало визначних 
місць по всьому світові, де високо цінують 
сучасне мистецтво. У 2009-му році Маков 
увійшов до десятки найдорожчих художників 
України. До речі, саме артбуки Павло почав 
створювати ще в 1992-му. 

В артбуці „Постійне місце проживання“, 
побудованому у зворотній хронології від 
2020-го до 1993-го, кожен рік має різну арт-
тривалість. Так, 2018-й, 2017-й, 2016-й та 
2013-й розкриваються в чотирьох віршах, як  
в чотирьох сезонах. А 1998-й — лише в 
одному, з красномовною назвою „Переваги 
окупаційного режиму“. Та й в графіці Павла  
Макового 2018-й також достатньо рясний —  
чотири роботи. А фінальний (чи то перший?)  
малюнок, за 1994-й рік, має назву „Збирання 
соку“ та припис „Малюнок, що з’явився сам собою,  
майже без моєї участі та визначив подальший 
розвиток подій на довгі роки“ 

ПОСТІЙНЕ МІСЦЕ ПРОЖИВАННЯ

Ende November erschien im ibidem-Verlag 
das Buch von Oleksandr Mykhed „Dein Blut 
wird die Kohle tränken“, das von der Recher-
chereise des Autors durch die Ostukraine erzählt, 
auf  welche er sich 2016 begab. Das Buch wurde 
in die Reihe „Ukrainian Voices“ aufgenommen 
und ins Deutsche von Simon Muschick und 
Dario Planert übersetzt. 

Ich habe lange gezögert, bevor ich dieses Buch 
gelesen habe. Denn es ist nicht einfach, für eine 
in Donezk Geborene und Aufgewachsene, sich 
wieder durch die traumatisierten Landschaften 
zu bewegen. Außerdem bin ich immer skep-
tisch gegenüber solchen Äußerungen wie „Lass 
uns Donbas verstehen“ von denjenigen, die 
nicht dort geboren sind oder dort gelebt haben. 
Schließlich wurde schon viel darüber geschrieben 
und sehr oft erscheinen mir manche Werke eher 
als Konjunkturkitsch und nicht als wahre und 
objektive Geschichte meiner Region. Es stellte 
sich jedoch heraus, dass Mykhed bei seiner Suche 
mehr als aufrichtig war und authentisch heutige 
Stimmungen und schwierige Geschichte vermit-
telte, die offensichtlich ein massives Fundament 
für alle zukünftigen Ereignisse bildete.

Oleksandr Mykhed

Dieses Buch ist tatsächlich wie eine Reise 
durch den ukrainischen Osten in Zeit und Raum. 
Strukturell sehen wir die ineinander verschlun-
genen Tagebücher des Autors während seiner 
Reisen durch die sechs Städte der Kriegsfront-
zone, Interviews mit den im Osten geborenen 
Künstlerinnen und historische Essays. Die sechs 
Städte, die der breiten Öffentlichkeit erst seit Be-
ginn des Krieges aus Pressemitteilungen bekannt 
geworden sind, erscheinen in Gesprächen mit 
den Einheimischen, mit lokalen Gerüchen und 
Farben, mit dem Schmerz des Alltags und dem 
Echo des Krieges. Die Städte sind alle ähnlich, 
aber jede hat ihre eigene einmalige Geschichte. 
Es tut auf  fast jeder Seite weh. Verletzungen sind 
buchstäblich überall wie Minen begraben – Trau-
mata des sowjetischen Erbes, Tragödien der Ber-
garbeiter, Kriegstraumata des Unmöglichen und 
Verlorenen. Eines der schmerzlichsten Themen 
sind Bergwerksunfälle, denn jetzt kennen wir 
den genauen Kohlepreis – drei Tote pro Tonne. 
Selbst der Buchtitel spiegelt die Geschichte des 
Bergmanns Nikitin – eines tapfereren Mannes, 
der sich dem System widersetzte und der mit 
diesen schrecklichen Worten „Dein Blut wird die 
Kohle tränken“ bedroht und in eine „psychia-
trische“ Anstalt geschoben wurde.

Die Interviews und Reflektionen der im 
Osten geborenen Intellektuellen wie Alewtina 
Kachidse und Roman Minin oder der Historik-
er Ihor Koslowskyj, der 700 Tage in russischer 
Gefangenschaft verbrachte, eröffneten ihre 
persönlichen Visionen des ukrainischen Ostens, 
ihre schmerzhaften scharfen Erfahrungen und 
zeigten neue Facetten des Verständnisses. Die 
Realität ist fragmentarisch, manipuliert, völlig 
subjektiv, sie existiert nur im Kopf  des Lesers. 
Donbas ist buchstäblich voller Mythen und viele 
davon, genau so wie Stereotypen in unseren 
Köpfen, müssen einfach zerstört werden. Vielle-
icht hilft Ihnen dabei dieses Buch 

DEIN BLUT WIRD DIE KOHLE TRÄNKEN

Lesetipp

Kseniya 
Fuchs
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