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EDITORIAL
ВІД  РЕДАКЦІЇ

Ostukraine – für viele in Europa ist diese 
Bezeichnung ein Synonym für einen Konflikt ge-
worden, der bereits mehr als 10.000 Leben gefor-
dert und unzählige Menschen zur Flucht gezwun-
gen hat. Doch so sehr dieser traurige Konflikt die 
gegenwärtige Ukraine prägt, so einseitig wäre es, 
den Osten des Landes darauf zu reduzieren. Die 
Ostukraine ist zugleich eine europäische Region 
im Aufbruch, in der aus vielerlei zivilgesellschaft-
lichem Engagement und dem Wunsch nach Ver-
änderung Neues entsteht. Von den schwierigen 
Auswirkungen des Konflikts, aber auch von dem 
komplexen Wandel, dem beharrenden Alten und 
dem entstehenden Neuen, möchte dieses Magazin 
berichten. Es entstand aus der Zusammenarbeit 
von acht Journalistik-Studenten der Nationalen 
W.-N.-Karasin-Universität mit acht Teilnehmern 
der Journalistenförderung der Konrad-Adenau-
er-Stiftung. Gemeinsam recherchierten sie Ende 
2017 in Charkiw, der zweitgrößten Stadt und dem 
Wissenschaftszentrum der Ukraine. Auch wenn 
die Temperatur-Unterschiede zwischen Sommer 
und Winter hier in der Ostukraine durchaus 50° 
Celsius und mehr betragen können, so will der 
Magazin-Titel doch auf etwas anderes hinweisen: 
Der 50. Breitengrad verläuft exakt durch das Stadt-
zentrum von Charkiw sowie durch die Innenstadt 
von Mainz. Er symbolisiert damit die Verbindung 
zwischen Deutschland und der Ukraine, die auch 
diese Journalistenakademie ausgezeichnet hat und 
deren gemeinschaftliches Ergebnis Sie nun in den 
Händen halten. Im Namen aller deutschen und 
ukrainischen Beteiligten wünsche ich Ihnen daher 
eine interessante Lektüre mit vielen Ein- und Aus-
blicken.   

Tim B. Peters
Leiter Auslandsbüro Ukraine (Charkiw)
Konrad-Adenauer-Stiftung e.V. 

50° gibt es auch im Netz:  
 http://jonamag.de/ukraine

Східна Україна – для багатьох в Єв-
ропі ця назва стала синонімом конфлікту, який 
вже забрав понад 10 000 життів і примусив ба-
гатьох людей залишити свої домівки. Хоча цей 
конфлікт дуже негативно впливає на Україну, 
було б помилкою зводити цілий регіон лише до 
проблеми війни. Адже східна Україна є одночас-
но європейським регіоном, у якому відбувається 
активне залучення громадянського суспільства, 
а населення цих областей дуже прагне змін. У 
цьому журналі ми хочемо розповісти читачам 
про складні наслідки конфлікту у всіх сферах 
життя країни, а також про важливі зміни, про 
багатостраждальне минуле та багатообіцяюче 
майбутнє. Над матеріалами працювали  вісім 
студентів-журналістів Національного універ-
ситету ім. В.Н. Каразіна та вісім учасників про-
грами «Молодий талант журналістики» Фонду 
Конрада Аденауера. Дослідження проходили 
у Харкові, другому за величиною місті та нау-
ковому центрі України наприкінці 2017 року. 
Хоча різниця температури взимку та влітку тут 
на Сході, може складати 50° С та більше, назва 
журналу вказує не на це. Через центр Харкова 
проходить 50-а паралель, точно як через центр 
міста Майнц. Це символізує зв’язок між Німеч-
чиною та Україною, який став ще міцнішим зав-
дяки цьому проекту, результат праці над яким 
ви тримаєте зараз в руках. Від імені усіх німець-
ких та українських учасників бажаю вам цікаво-
го читання.

Тім Б. Петерс
Керівник Представництва Фонду 
Конрада Аденауера в Україні (Харків)

50° також можна знайти за   
 посиланням:

http://jonamag.de/ukraine

ВІД  РЕДАКЦІЇ

Bezeichnung ein Synonym für einen Konflikt ge
worden, der bereits mehr als 10.000 Leben gefor
dert und unzählige Menschen zur Flucht gezwun
gen hat. Doch so sehr dieser traurige Konflikt die 
gegenwärtige Ukraine prägt, so einseitig wäre es, 

Der Namensgeber unseres Magazins: Durch die Innenstadt 
von Charkiw verläuft der 50. Breitengrad Nord.

Саме звідси походить назва нашого журналу: через центр 
Харкова проходить 50-а паралель північної широти.
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ZWISCHEN KONFLIKT 
МІЖ КОНФЛІКТОМ  ТА ПОВСЯКДЕННИМ      

Text DE und Fotos: 
LENA VON HOLT 
Text UKR: 
KATERYNA GLAZUNOVA

Текст нім. i Фото: 
ЛЄНА ФОН ХОЛЬТ
Текст укр.: 
КАТЕРИНА ГЛАЗУНОВА

Seit über drei Jahren 
halten die Auseinandersetzun-
gen im Osten der Ukraine schon 
an. Der Kon�ikt ist allgegen-
wärtig – in Zeitungen und im 
Fernsehen, in Gesprächen auf 
der Straße. Rund 250 Kilometer 
entfernt vom Kampfgebiet sind 
die Bewohner von Charkiw ihm 
nicht nur geographisch näher 
als im Westen des Landes. Wie 
gehen die Menschen im Alltag 
damit um? 

Понад три роки на 
теренах Украϊни триває вій-
на, яка впливає на повсяк-
денне життя громадян. По-
мітно це і в Харкові. За 200 
кілометрів від лініϊ фрон-
ту конфлікт руйнує родини, 
стосунки між друзями та 
заважає нормальному існу-
ванню цілих міст. 
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ZWISCHEN KONFLIKT 
МІЖ КОНФЛІКТОМ  ТА ПОВСЯКДЕННИМ      

 UND ALLTAG
ЖИТТЯМ

Nadja, 18
Boryspil 

Mein Cousin kämpÚ als Soldat 
der Anti-Terroristischen-Operation, ge-
nannt ATO, in der KonÛikt-Region. Wir 
stehen uns sehr nahe und telefonieren 
viel. Vor kurzem hat er mir erzählt, dass 
er und die anderen Soldaten auf einem 
Minenfeld Radieschen angepÛanzt ha-
ben. Ich sehe jeden Tag die Fotos, die er 
auf Facebook postet, dadurch werde ich 
immer wieder an den KonÛikt erinnert. 
Manchmal wird mir das alles zu viel.  
Dann versuche ich mich abzulenken, gehe 
spazieren, rede mit Freunden über Musik 
oder schreibe Gedichte. Aber je mehr Zeit 
vergeht, desto normaler wird alles. Man 
kann sich an Krieg gewöhnen.

Надія, 18
Бориспіль

Думала, що мої студентські 
роки минатимуть під гаслом «Мрій! 
Дій! Відпочивай!», але не так сталося, як 
гадалося. Мій кузен поїхав воювати за 
рідну землю. Та найважче те, що його 
мати не знає про героїчний вчинок 
сина. Ми тримаємо це у секреті, щоб 
тітка Наталка не сумувала, не плакала 
щодня. Сашко часто дзвонить мені 
й розповідає веселі історії про те, як 
вони саджали редиску на мінному 
полі. А ще іноді думки про війну 
заповзають настільки глибоко, що 
я маю відволікати себе. Наприклад, 
дзвонити друзям і розмовляти про 
фільми, музику або писати вірші. А 
час біжить невпинно … і всі ми, рано 
чи пізно, звикнемо до війни.
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Nicolai, 42
Alchewsk

Ich warte jeden Tag auf eine 
gute Nachricht aus der Konfliktregion, 
damit meine Familie endlich wieder nach 
Hause kann. Wir mussten alles zurücklas-
sen – unsere Wohnung, unsere Freunde, 
unsere Verwandten. Das Leben hat sich 
von einem auf den anderen Tag geändert. 
Wir mussten in Charkiw noch einmal 
ganz von vorne anfangen. Das Schlimms-
te ist, dass wir unsere Eltern nicht mehr so 
einfach besuchen können. Sie sind schon 
sehr alt und bräuchten Hilfe, aber es ist 
teuer und gefährlich in die KonÛiktregi-
on zu fahren. Wenn du Pech hast, dauert 
es zwei Tage, weil du an der Kontaktlinie 
aufgehalten wirst. Aber hierher kommen 
wollen sie auch nicht. Sie wollen ihr Zu-
hause nicht aufgeben und versuchen, ir-
gendwie zu überleben. 

Микола, 42
Алчевськ

Я – завідувач кафедри Дон-
баського державного технічного уні-
верситету. Раніше ми працювали в 
Алчевську, але одного дня до нашого 
вишу завітали люди у формі. Тому 
тепер ми у Лисичанську. ДонДТУ – 
заклад переселенців. Адміністрація, 
викладачі, студенти – всі знають, як це 
важко бути далеко від рідного дому. 
Мешкаю я в Харкові. Але раз на тиж-
день маю їздити до Луганської облас-
ті на роботу. У рідному Алчевську досі 
живуть мої батьки, деякі друзі. Коли 
я дзвоню туди, «на лінію фронту», я 
чую вибухи. Часто сиджу і розумію, 
що я більше не вільна людина. Бо не 
можу поїхати туди, куди я хочу, тоді, 
коли я хочу. Думаю про війну, читаю 
новини зі Сходу, аналізую тексти у со-
ціальних мережах щодня. Чи змінив 
конфлікт моє повсякденне життя? 
Гадаю, ви самі зможете відповісти на 
своє запитання.
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Artemiy, 20
Severodonezk 

Ich habe viele Freunde, mit 
denen ich über den KonÛikt spreche. 
Manchmal kommt es auch zum Streit. Des-
halb versuchen wir, das Thema zu meiden. 
Selbst als Soldat zu kämpfen, käme für 
mich nicht in Frage. Es gibt zu viele Men-
schen hier in Charkiw, die mich brauchen 
und die nicht wollen, dass ich sterbe.

Ich ãnde, dass man darüber 
Bescheid wissen sollte, was in den beset-
zen Gebieten passiert, weil wir unser Le-
ben im Notfall an die Ereignisse dort an-
passen müssen. Deshalb verfolge ich die 
Nachrichten sehr genau. Ich kann mich 
erst sicher fühlen, wenn ich genug über 
die Situation weiß und mir ein eigenes 
Bild machen kann.

Артемій, 20
Сєвєродонецьк

На щастя, конфлікт майже 
не має впливу на моє життя. Бо я не 
відчув усіх «радощів» війни особисто. 
У моєму рідному місті, Сєвєродоне-
цьку, не було активних бойових дій. 
А коли переїхав до Харкова, поба-
чив, що деякі люди навіть не знають, 
що відбувається на Донбасі. Ані я, ані 
мої друзі до кінця не розуміють, що 
таке війна. Але двоюрідна сестра моєї 
мами мешкає у Луганську. Так і я маю 
друзів, які приїхали з «небезпечно-
го» регіону. Тож тема Сходу є вкрай 
актуальною для мого оточення. Різні 
думки, різні настрої. Звісно, бувають 
суперечки з цього приводу. Наші уні-
верситетські викладачі намагаються 
дотримуватися нейтральної позиції. 
Я постійно читаю новини, аналізую 
їх. Маю власну точку зору. Знаю, що 
не зможу стати солдатом-волонтером, 
бо тут, у Харкові, є люди, яким я потрі-
бен живим. 
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JELENA WARTET
ОЛЕНА ВСЕ ЧЕКАЄ…

Олена з синами Валерієм та Адамом в 
організації «Українські рубежі».

Jelena mit ihren Söhnen Valerij und Adam 
im Wartezimmer der Hilfsorganisation 
»Ukrainian Frontiers«.

Text DE und Fotos: 
TINA SROWIG 
Text UKR: 
KARYNA SULEYMANOVA

Текст нім. i Фото: 
ТІНА СРОВІГ
Текст укр.: 
КАРИНА СУЛЕЙМАНОВА
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Seit 2014 wütet in der 
Ostukraine ein bewaºneter Kon-
flikt. 1,6 Millionen Menschen 
haben die Regionen Lugansk 
und Donezk seitdem verlassen. 
Jelena ist eine von ihnen.

Als Jelena Michina in einer Juninacht 
2014 mit ihrem Mann und ihrem kleinen Sohn Va-
lerij in den Zug steigt, denkt sie, sie fährt nur für ein 
paar Wochen weg. »Nach dem Sommer wird der 
Konflikt vorbei sein. Das dachten wir damals«, sagt 
sie. »Jede Nacht explodierten Geschosse. Auch in 
den Wohngebieten. Es wurde immer schlimmer.« 
Jelena hat Angst, dass auch ihr Haus getroffen wer-
den könnte. Sie erwischt den einzigen Zug, der in 
dieser Nacht fährt. Es ist so voll, dass einige Leute 
stehen müssen. Die Zugfahrt teilt Jelenas Leben in 
ein Vorher und ein Nachher. Äußerlich hat sie den 
Konflikt gut überstanden. In ihrem Inneren sieht 
es anders aus.

Jelena und ihre Familie sind das, was man 
BinnenÛüchtlinge nennt. Ihre Heimat ist Lugansk, 
ganz im Osten der Ukraine, nur 20 Kilometer von der 
russischen Grenze entfernt. Jelenas Mann hat durch 
die Flucht schon zum zweiten Mal seine Heimat ver-
loren. Er ist Flüchtling aus dem Irak, lebte mit Jelena 
in Lugansk. Doch seit 2014 bekämpfen sich in den 
Regionen um Lugansk und Donezk die KonÛiktpar-
teien. Ein Ende ist nicht in Sicht. Die Nacht im Juni ist 
inzwischen über drei Jahre her. Seitdem lebt Jelena 
mit ihrer Familie in Charkiw. 

Die Probleme der BinnenÛüchtlinge hier 
sind vielfältig: Wohnungssuche, Arbeitssuche, Ar-
mut, Gewalt in den Familien. Und auch psychisch 
geht es vielen nicht gut, sagt die Psychologin Katery-
na Shutalova. »Viele können sich nicht an die neue 
Lebenssituation anpassen. Sie können nichts Gutes 
mehr fühlen. Sie sitzen rum und warten, bis der Krieg 
endlich auæört.« Die 32-Jährige arbeitet ehrenamt-
lich für die Hilfsorganisation »Ukrainian Frontiers«. 
Auf zwei abgewetzten Plüschsofas hört sie sich re-
gelmäßig die Geschichten der GeÛüchteten an. Wer 
mit ihr spricht, den lässt sie ausreden. 

Etwa 300 bis 400 BinnenÛüchtlinge kom-
men jeden Monat in den zweiten Stock des alten Bü-
rogebäudes. Für sie gibt es nicht nur psychologische 
Unterstützung, sondern auch praktische Hilfe wie 
Kleidung, Kinderbetreuung oder Computer- und 
Englischkurse. Die Wände und Türen sind grün gestri-
chen, der Teppich hat schon bessere Zeiten gesehen. 
Die Heizung hält die Novemberkälte draußen und an 
den Wänden hängen bunte Kinderzeichnungen. 

За вікном тільки-но з’являються перші 
промені ранкового сонця. Зазвичай родина Оле-
ни ще спить о четвертій ранку … проте не того дня. 
Вибухи чутно повсюди, а над багатоповерхівка-
ми Луганська літають військові літаки. Це сталося 
3 червня 2014 року – день, коли місто було вперше 
атаковане. День, який назавжди врізався у пам’ять 
Олени та змусив родину залишити домівку. 

Розуміючи, що ситуація не змінюєть-
ся на краще, Олена з чоловіком та трирічним си-
ном сідають на нічний поїзд та виїжджають до 
Харкова. Їм вдається дістати сидячі місця, адже 
пройшло лише два тижні після початку кон-
флікту. Тим, хто зволікатиме довше, доведеться 
їхати у вщент набитому поїзді, який, до того ж, 
ходитиме з великим запізненням, а рейси, через 
обстріли, часто зніматимуться. Тоді вони спо-
дівалися, що повернуться додому за два тижні, 
бо українські солдати незабаром звільнять Лу-
ганськ … Відтоді минуло вже більше трьох років, 
як вони мешкають у Харкові. Понад усе Олена 
мріє повернутися до минулого життя, до матері, 
яка залишилася в окупованому Луганську аби 
не втратити квартиру. Але все не так просто. До-
рога з Харкова додому дуже небезпечна – вона 
пролягає через міст на лінії розмежування, який 
повсякчас обстрілюється. Піддавати власне жит-
тя небезпеці, а тим паче життя двох маленьких 
синів жінка не наважується. Тому вона не прові-
дувала мати більше двох років. Крім того, дорога 
додому коштує для сім’ї дуже дорого – близько 
700 гривень в один бік. Зараз у родини кожна ко-
пійка на рахунку. Олена, наразі, у декреті з одно-
річним Адамом, тож працювати не може. Її чоло-
вікові, біженцю з Ірака, вдалося знайти роботу. 
Але грошей все одно не вистачає. 

Через війну, вимушене переселення, 
нестачу грошей, неможливість відвідувати рід-
ний Луганськ, невпевненість у майбутньому, 
жінка перебуває у депресії. Її діти це бачать та 
відчувають, і це їх лякає. 

Подібна проблема торкнулася й Вален-
тини та Володимира, родини пенсіонерів з міста 
Первомайськ (Луганська область). Ще три роки 
тому вони перебували під обстрілами та мало 
не загинули від розриву бомби, хвилю уламків 

Майже чотири роки 
на сході Украϊни точиться 
війна. За даними ЮНІСЕФ за 
цей час територіϊ Донецькоϊ 
та Луганськоϊ областей за-
лишили 1.6 мільйони осіб. До 
цієϊ цифри належить і Оле-
на, 34-річна переселенка з 
Луганська. 
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Auch Jelena und ihre Familie bekom-
men bei »Ukrainian Frontiers« Hilfe. Jelenas Sohn 
Valerij hat heute einen Termin bei der Logopädin, 
die hier zweimal pro Woche kostenlos Stunden an-
bietet. Im Wartezimmer baut Valerij einen großen 
Turm aus Schaumstoff-Bausteinen. Er ist jetzt sechs, 

Jelenas zweiter Sohn Adam ein Jahr alt. Jelena kniet 
auf dem Boden neben den Beiden. Ihre Jacke hat 
die 34-Jährige angelassen, als wäre sie jederzeit be-
reit, wieder zu gehen. Valerij wirft den Turm um. 
Adam lacht und Valerijs braune Augen strahlen. 
Auf den ersten Blick wirkt er wie ein fröhlicher Jun-
ge. Doch er hat nicht nur Sprachprobleme. Er hat 
auch häufig Angst. 

Auch Jelena ist oft gestresst, schläft 
schlecht, ist niedergeschlagen. Zusammen mit einer 

якої зупинило дерево. Зараз подружжя мешкає 
у Харкові, але подумки у рідному місті. Втім, за 
проукраїнську позицію вони занесені до так зва-
ного «чорного списку» і повернення додому може 
коштувати їм власного життя. Валентина та Воло-
димир працюють адміністраторами в організації 
«Українські рубежі» та допомагають іншим пере-
селенцям з окупованих територій подолати пост-
травматичний синдром та адаптуватися до нових 
умов життя. Адже самі довгий час щодня прохо-
дили 10–12 кілометрів по Харкову аби заспокої-
тися та відчути себе у безпеці.

Організація «Українські рубежі» – во-
лонтерське об’єднання, що існує з 2014 року. 
У штаті перебуває близько 20 людей, 7 з яких 
– психологи, кілька логопедів та вчителі англій-
ської мови. Всім внутрішньо переміщеним осо-
бам (далі – ВПО)  надається безкоштовна психо-
логічна допомога. Для дітей дошкільного віку 
проводиться підготовка до школи, заняття з ліп-
лення, малювання тощо; школярі отримують 
допомогу з вивчення точних наук, зокрема фі- 
зики і математики та всі охочі відвідують спі-
кінг-клаби з англійської. Також в офісі організа-
ції є комп’ютерний клас для переселенців за 50. 

Як розповідає харків’янка Катерина 
Шуталова, організаторка центру, спочатку діти 
не можуть малювати нічого, крім танків та ви-
бухів, а з глини замість чашок для чаю ліплять 
бомби. Одного разу на занятті з ліплення дити-
на впустила чашку і всі миттєво впали на підло-
гу та закрили голову руками, наче то був вибух. 
Пам’ятає Катерина й інший кричущий випадок, 
коли  до центру прибула 10-річна зґвалтована ді-
вчинка зі сходу, яка не розуміла, що з нею стало-
ся. Пам’ятала тільки невідомого чоловіка, що за-

Sieben Psychologen arbeiten ehrenamt-
lich bei »Ukrainian Frontiers«. Die Binnen-
flüchtlinge bekommen auch praktische 
Hilfe wie Computerkurse, Kleidung oder 
Kinderbetreuung.

Kateryna Shutalova hat die Wünsche 
von tausend Kindern an der Kontaktlinie 
eingesammelt. In den Neujahrsferien gibt 
es in der Ukraine traditionell Geschenke 
von Väterchen Frost.

Сім психологів працюють як волонтери 
в «Українських рубежах». Внутрішньо 
переміщені люди також отримують прак-
тичну допомогу, таку як комп‘ютерні 
курси, одяг або догляд за дітьми.

Катерина Шуталова зібрала побажання 
тисячі дітей на лінії розмежування. На 
новорічні свята в Україні традиційно –  
подарунки від Діда Мороза.

Im September 2017 waren 
knapp 1,6 Millionen Menschen  
ukraineweit als Binnenflüchtlinge 
registriert. 

У вересні 2017 року майже  
1,6 мільйона чоловік все ще були 
зареєстровані як внутрішньо пе-
реміщені особи по всій території 
України.
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Zwanzig Helfer kommen jeden Tag 
hierher. Unter ihnen auch Valentina und 
Vladimir (vorne rechts im Bild), die selbst 
aus der Region Lugansk geflohen sind.

Двадцять помічників приходять сюди 
щодня. Серед них Валентина та 
Володимир (попереду праворуч на 
знімку), які втекли з Луганської області.

Kollegin von Kateryna Shutalova versucht sie hier 
aufzuarbeiten, was sie erlebt hat. »Die Kinder mer-
ken, wie es der Mutter geht und das macht ihnen 
Angst«, sagt die Psychologin. Shutalova erzählt, dass 
viele der BinnenÛüchtlinge unter posttraumatischen 
Belastungsstörungen leiden. Einmal habe sie mit 
einer Gruppe geÛüchteter Kinder einen Bastelkurs 
gemacht. »Da ãel mir eine Tasse runter. Alle Kinder 
warfen sich auf den Boden.«

Zwar habe sich die Situation im Vergleich 
zu 2014, als die meisten BinnenÛüchtlinge kamen, 
etwas entspannt, sagt Shutalova. Doch nach Anga-
ben des Sozialministeriums der Ukraine waren im 
September 2017 immer noch knapp 1,6 Millionen 
Menschen ukraineweit als BinnenÛüchtlinge regis-
triert. Nach Angaben der Behörde für soziale Ange-
legenheiten der Region Charkiw leben über 100.000 
von ihnen in der Stadt Charkiw, davon über 15.000 
Kinder. Keine einfache Integrationsaufgabe in einer 
Stadt mit etwa 1,4 Millionen Einwohnern.

Jelena will nicht in Charkiw bleiben. Sie 
will zurück nach Lugansk, zurück in ihre alte Welt. 
Die liegt nur 250 Kilometer südwestlich. Keine gro-
ße Entfernung. Doch die Reise über die sogenannte 
Kontaktlinie, also die Grenze zwischen der regie-
rungskontrollierten Ukraine und den umkämpÚen 
Teilen der Gebiete Donezk und Lugansk, ist gefähr-

йшов до кімнати і закрив їй обличчя подушкою. 
На жаль, це далеко не поодинокий випадок по-
чатку війни, коли на сході України діти з різних 
причин потерпали від сексуального насилля або 
вдавалися до проституції.

За словами Катерини, чимало пере-
селенців досі не можуть повірити, що поверну-
тися до минулого життя вже неможливо. Ситу-
ація погіршується складністю їхньої інтеграції 
у новий соціум. За статистикою, зібраною орга-
нізаторами «Українських рубежів», із загальної 
кількості ВПО у Харкові (120.000 чоловік ста-
ном на 2017 рік) майже 11.000 є безробітними. 
Багатьох не працевлаштовують через пробле-
ми з документами, статус вимушеного пересе-
ленця або просто упереджене ставлення робо-
тодавців. Ті, кому вдалося знайти роботу, часто 
працюють неофіційно та отримують набагато 
нижчу заробітну плату. 

Не меншою проблемою для пересе-
ленців є знаходження помешкання у місті. Біль-
ше половини ріелторів не заселяють ВПО тільки 
через їх статус. У так званих «містечках для пере-
селенців» проживають, здебільшого, багатодітні 
родини. Інші ж сім’ї, як, скажімо, родина Олени з 
чоловіком та двома синами, мають власними си-
лами шукати квартиру. 

13



lich. Im Herbst 2014 war Jelena das letzte Mal da und 
hat ihre Mutter besucht. Die will nicht weggehen. Sie 
müsse das Haus bewachen, damit es keiner plün-
dert, sagt sie. Doch inzwischen traut Jelena sich nicht 
mehr, dorthin zu fahren. Zu teuer, zu beschwerlich, zu 
gefährlich. Einer der wenigen oíziellen Übergänge 
führt über eine Brücke. Dort seien die Wartezeiten 
lang und manchmal werde dort geschossen, sagt Jele-
na. Für ihren jüngeren Sohn Adam hätte sie auch gar 
nicht die richtigen Papiere. 

Jelenas alte Welt existiert nicht mehr, 
weiß Kateryna Shutalova. Sie arbeitet regelmäßig an 
der Kontaktlinie. Je eine Woche im Monat verbringt 
sie dort und bietet psychologische Hilfe an. Dort ist 
die Situation noch schwieriger als für die GeÛüchte-
ten in Charkiw, sagt sie. Arbeitslosigkeit. Eltern, die 
zu viel Alkohol trinken. Sexuelle Gewalt. 13- oder 
14-jährige Mädchen, die sich prostituieren. Einmal 
kam ein zehnjähriges Mädchen zu ihr. »Das Mäd-
chen erzählte mir, dass ein Mann ihr ein Kissen auf 
das Gesicht gedrückt habe und ihr hier unten weh 
getan habe.« Sie zeigt auf ihren Schritt. »Sie hatte 
keine Worte, für das, was ihr passiert ist. Das war 
hart für mich. Solche Dinge machen mich so wü-
tend. Manchmal habe ich das Gefühl, dass ich das 
Leben der Kinder nicht ändern kann, dass ich nicht 
genug tun kann.« 

Ihr nächstes Ziel ist es, die Neujahrswün-
sche von tausend Kindern an der Kontaktlinie zu 
erfüllen. Väterchen Frost bringt in der Ukraine tradi-
tionell die Geschenke in den Neujahrsferien. Katery-

Втім проблеми з коштами мають не 
тільки переселенці, а й сам центр – у жовтні цьо-
го року закінчився проект від ЮНІСЕФ і відтоді 
організація не фінансується. Наразі всі працю-
ють безоплатно. Також немає коштів на кому-
нальні платежі та оренду приміщення. Не- 

зважаючи на те, що, за словами організаторів, 
на допомогу держави годі й чекати, центр про-
довжує боротися за інші міжнародні проекти. 

Утім волонтери організації допома-
гають не тільки ВПО у Харкові, а й тим, хто пе-
ребуває у зоні АТО та, власне, на лінії розмежу- 
вання. Так, минулого року центр на своєму сай-
ті оприлюднив список подарунків, які хотіли 

Die Psychologin Kateryna Shutalova hoát, 
dieses Jahr wieder allen Kindern, die 
an Väterchen Frost geschrieben haben, 
Geschenke bringen zu können.

Психолог Катерина Шуталова  сподівається 
на те, що зможе принести подарунки всім 
дітям, які цього року написали до Діда 
Мороза.

Jelenas alte Welt existiert nicht mehr, 
weiß Kateryna Shutalova. Sie arbeitet 
regelmäßig an der Kontaktlinie.

Катерина Шуталова знає, що 
старого світу Олени більше не 
існує. Вона регулярно працює на 
лінії розмежування.
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Kinder an der Kontaktlinie haben die Reste 
einer Granate verziert und sie Kateryna 
Shutalova geschenkt.

Діти на лінії розмежування прикрасили 
залишки снаряду і віддали його Катерині 
Шуталовій.

na hat die Wunschzettel der Kinder eingesammelt 
und im Büro in Charkiw aufgehängt. »Alle Kinder 
wünschen sich Frieden«, sagt sie und zeigt auf die 
Briefe. »Hier: Ich wünsche mir einen roten Ball und 
Frieden. Oder dieses Kind: Ich wünsche mir eine 
Puppe und dass der Krieg auæört.« Frieden kann 
sie nicht bringen. Aber Bälle und Puppen. Sie hat die 
Wünsche der Kinder online gestellt und hoñt, über 
Spenden alle Geschenke beschañen zu können. 
Letztes Jahr ist ihr das gelungen, sagt sie. »Die Kinder 
dort brauchen das Gefühl, dass jemand an sie denkt. 
Dass sie nicht alleine sind.«

Auch Jelena und ihre Familie brauchen 
die Hilfe von Menschen wie Kateryna Shutalova. 
»Für viele GeÛüchtete ist es schwer zu akzeptie-
ren, dass es kein Zurück mehr gibt. Selbst wenn sie 
eines Tages nach Lugansk zurückgehen, wird es 
nicht mehr dieselbe Stadt sein,« sagt die Psycholo-
gin. Doch sie versucht auch, Hoñnung zu machen. 
»Menschen können durch ein Trauma wachsen. Du 
weinst, aber dann machst du irgendwann weiter. Du 
kannst gestärkt daraus hervorgehen.« Für Jelena ist 
das ein weiter Weg. »Unser größter Wunsch ist, dass 
es Frieden gibt und wir endlich zurückkehren kön-
nen«, sagt sie.

б отримати діти з цих територій на Новий рік. 
Неочікувано велика кількість небайдужих відре-
агувала і власним коштом придбала їх. Машина, 
яка везла подарунки і була обклеєна новорічни-
ми картинками, малюнками та написами «ЮНІ-
СЕФ», все одно потрапила під обстріли поблизу 
лінії розмежування. Як зізнаються волонтери, 
вони ризикували життям задля того, аби діти та 
їх батьки у зоні конфлікту не почувалися непо-
трібними та  відрізаними від світу. 

І хоча без належного фінансування 
центру існувати важко, організатори продовжу-
ють допомагати переселенцям. Адже вони бачать 
результати власних зусиль. Катерина згадує, що 
на початку конфлікту люди, які зверталися до ор-
ганізації, знаходилися у жахливому психологіч-
ному стані, були пригнічені, розбиті, перебували 
у депресії та взагалі не бачили майбутнього. 

Минуло майже чотири роки, і чима-
ло сімей-переселенців знайшли роботу і досить 
комфортно почуваються у Харкові та не збира-
ються повертатися туди, де війна. У цьому орга-
нізатори вбачають і свою заслугу. Адже саме зав-
дяки кропіткій безупинній роботі психологів, 
логопедів, вчителів центру переселенці переста-
ли відчувати себе сам на сам з проблемами. Вони 
намагаються прийняти ситуацію, інтегруватися 
у новий соціум та жити далі.
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GOODBYE 
LENIN
ПРОЩАВАЙ, 
ЛЕНІН

Sowjetische Überbleib-
sel wie Hammer und Sichel, 
Sowjetsterne und Lenindenk-
mäler sind seit 2015 zu Aber-
tausenden in der Ukraine de-
montiert worden. Seitdem ist 
die Dekommunisierung in der 
Ukraine mittels Gesetz gere-
gelt. Ziel des Gesetzes ist es, alle 
Spuren des Kommunismus im 
Stadtbild zu tilgen.

«Ленінопад» – одна 
з найгучніших частин де-
комунізаціϊ в Украϊні і, зо-
крема, в Харкові. 28 вересня 
2014 року у місті відбувся 
проукраϊнський марш та мі-
тинг під гаслом «Харків – це 
Украϊна» за участі близько 
5 тисяч осіб. Після цієϊ подіϊ 
деякі з учасників зібрались 
на площі Свободи та пова-
лили пам'ятник.
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Vorherige Seite: 
Sowjetische Symbolik am Stadtratsgebäude in Charkiw.

Попередня сторінка:
Радянська символіка на будівлі міської ради в Харкові.

Konstantin Lewin hält die Dekommunisierung für seine Stadt im Projekt 
»Kharkiv. Decommunization« fest. Auf der Internetseite kann jeder Orte 
eintragen, an denen solche Symbole immer noch zu sehen sind, damit 
sie entfernt werden.

Костянтин Левін проводить декомунізацію свого міста в проекті 
"Харків. Декомунізація". На веб-сайті кожен може додати місця, де такі 
символи ще залишились для їх подальшого видалення.
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Die Ukraine ist seit 26 Jahren unabhängig. 
Warum ist der Wunsch nach Dekommuni-
sierung gerade jetzt wieder so stark?   
Auslöser war der Euromaidan mit seiner 

Hinwendung zu Europa. Als dann der Krieg aus-
brach, konnte jeder sehen, wie groß auf Seite der 
Aggressoren die Kommunismus-Nostalgie ist, wie 
sehr sie auch wieder zum Propaganda-Instrument 
wurde. Ich glaube, dass unsere Bewegung gerade 
deshalb neuen Schwung bekommt. Viele Leute 
unterstützen sie schon lange, aber erst vor kurzem 
wurde die Dekommunisierung per Gesetz geregelt. 
Ohne den Krieg hätte sich wahrscheinlich trotzdem 
so schnell nichts geändert und Lenin stünde immer 
noch auf dem Freiheitsplatz in Charkiw.  

Viele glauben, dass sowjetische Zeichen Teil 
der Geschichte sind. Was sagen Sie dazu?
Das ãnde ich nicht. An die Opfer des Sow- 

jetkommunismus wird noch immer nicht erinnert. 
Im Hof des ehemaligen KGB-Gebäudes gibt es zwar 
eine Tafel für die dort getöteten polnischen Oíziere, 
aber an die vielen ermordeten Ukrainer erinnert 
nichts. Mir fehlt diese Erinnerung an die Menschen, 
die hier umgebracht wurden. Gegenüber dem 
KGB-Gefängnis wurde später eine Kirche gebaut – 
auf einem Massengrab. Das ist unmöglich. Und sol-
che Orte gibt es viele in Charkiw.

Dekommunisierung gibt es überall in der 
Ukraine, wie aktiv ist sie in Charkiw?
Sehr aktiv. Es gibt mehrere Gruppen und 

Institutionen, die daran arbeiten. Sie alle, auch der 
Stadt- und Regionalrat, setzen das Gesetz zum Ver-
bot der Kommunistischen Partei und ihrer Symbole 
in die Tat um. Alle Objekte und Symbole, die es in der 
Stadt noch gibt, müssen jetzt endlich weg. Vor einem 
Jahr habe ich ein Projekt gemacht, das die Statistiken 
in der Ukraine visualisiert. Es zeigt alle Straßen und 
Plätze, deren Namen verändert wurden, mit den al-
ten und den neuen Namen.  Es gab drei Etappen der 
Dekommunisierung, die ich mit unterschiedlichen 
Farben gekennzeichnet habe. Sie können da zum 
Beispiel erkennen, wie lange sich die Stadtverwal-
tung noch an die alten Straßennamen mit sowjeti-
schem Bezug geklammert hat. Inzwischen gibt es 
mehr Straßen, die an die nationale Geschichte und 
Kultur der Ukraine erinnern.

Wie viele Objekte sind im Moment auf der 
Karte? 
Es sind ungefähr 120. Gestern habe ich 

zufällig bemerkt, dass sie eine Tafel der Bolschewiki 
aus den dreißiger Jahren entfernt haben. Und heute 
wurde mir ein neues Foto eines Wandgemäldes auf 
der Puschkinstraße geschickt, auf dem das Symbol 
der Sowjetunion abgebildet ist. Eines verschwindet, 
ein anderes wird gemeldet – so geht das sicher noch 
eine ganze Weile.

Відстань між двома головними площа-
ми в Харкові – пл. Конституції та пл. Свободи – 
майже 2 км. Щоб подолати цей шлях потрібно 
трохи більше 20 хвилин. І якщо ви спробуєте 
порахувати кількість серпів, молотів, радян-
ських зірок, які зустрінуться на вашому шляху, – 
ви зіб’єтеся з рахунку. Але помітити переважан-
ня комуністичних символів можна тільки, якщо 
поставити це собі за мету. Попри те, що об’єкти, 
які підлягають знесенню згідно із законом про 
декомунізацію, органічно виглядають у місті де-
конструктивізму – Харкові, тут досі ведеться дис-
кусія щодо доцільності його впровадження. На-
томість бюсти комуністів таємничо зникають, 
а активісти продовжують вести роботу зі збору 
інформації …

Костянтину Левіну 32 роки. Він наро-
дився і виріс у Харкові. Працює маркетинг-ме-
неджером у девелоперській компанії. Костян-
тин – автор інтерактивної карти декомунізації 
харківської топоніміки, адміністратор проекту 
«Харків. Декомунізація». Це портал, де кожен 
охочий може залишити інформацію про об’єк-
ти, які мають бути демонтовані відповідно до 
Закону «Про  засудження комуністичного та 
націонал-соціалістичного (нацистського) то-
талітарних режимів в Україні та заборону про-
паганди їхньої символіки» (2015 року). Обидва 
проекти – це не робота Костянтина, а його хобі.

Незалежній Украϊні вже 26 років. Чому, 
на Ваш погляд, процес декомунізаціϊ ак-
тивізувався саме зараз? 
По-перше, тому що відбувся Євро-

майдан, розпочалася війна і стало очевидно, що 
ті меседжі, які несе в собі країна-агресор, силь-
но пов’язані з ностальгією за комунізмом. А 
ностальгія, як ми знаємо, використовується як 
один з інструментів пропаганди. Тому, думаю, 
почалася така активність.

Крім того, чимало людей і раніше по-
рушували подібні питання, але тільки два роки 
тому стало можливим оформити це законодав-
чо. І, якби не було війни, швидше за все, нічого 
б не змінилося: і далі стояв би Ленін на площі … 

→ Dekommunisierung 
bezeichnet die Entfer-
nung kommunistischer 
Denkmäler und Zeichen 
sowie die Umbenennung 
von Straßen und Plätzen 
mit Kommunismusbezug.

→ Seit 2015 ist die 
Dekommunisierung in der 
Ukraine mittels Gesetz 
geregelt. Ziel des Ge-
setzes ist es, alle Spuren 
des Kommunismus im 
Stadtbild zu tilgen. 

→ Ein Beispiel ist die Stra-
ße des Spartakusbunds, 
die sich heute nicht mehr 
auf die sozialistische Ver-
einigung bezieht, sondern 
nur noch Spartakusstraße 
heißt. Als solche erinnert 
sie an den Führer eines 
Sklavenaufstands im 
vorchristlichen Rom.
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Wer sind diese Leute, die Ihnen die Orte 
melden? 
Wir verlangen von den Leuten keine An-

gaben zur Person, damit niemand fürchtet, das Mit-
machen könne ihm irgendwann Nachteile bringen. 
Beleidigungen kommen natürlich immer anonym. 
Meistens schreiben sie: Die Kommunisten haben et-
was geschaffen, Industrieanlagen und Wohnhäuser – 
und was haben Sie gebaut?

Was würden Sie den Kritikern antworten?
Wir geben mit der Dekommunisierung 

die eigentliche Erinnerung zurück. Wir wissen von 
Parteimitgliedern und Parteikongressen. Aber die 
Namen der Menschen, die in den Straßen lebten, 
die kennen wir nicht. Ein Beispiel: Statt der Straße 
des fünfzigsten Jahrestages des Komsomol haben 
wir jetzt die Straße des Nobelpreisträgers für Physik 
Lew Landau, der lange in Charkiw lebte. Die Stadt ist 
menschlicher geworden – viel mehr Straßen heißen 
nach konkreten Menschen, die mit dieser Stadt ver-
bunden sind. Entfernt wird nur der endlose ideolo-
gische Müll, diese ganzen Tafeln, die nichts mit der 
Stadt zu tun haben.

Welches Objekt melden die Leute am häu-
figsten?
Das Stadtratsgebäude. Das ganze Haus ist 

voll von kommunistischen Symbolen.
Und warum werden sie nicht entfernt?
Journalisten haben deswegen beim Stadt-

rat angefragt: Es gibt eine Liste von Architekturdenk-
mälern, bei denen nicht klar ist, ob man die Fassade 
des Gebäudes verändern darf.

Können Sie in einem solchen Fall helfen? 
In solchen Streitfragen planen wir, uns 

an das Institut für Nationales Gedenken in Kiew zu 
wenden. Zum Beispiel auch, wenn es um die Denk-
mäler für die Generäle der Roten Armee geht: Sie wa-
ren in der Kommunistischen Partei, sie waren Gene-
räle, was soll man mit ihnen machen? In Kiew sind 
sie geblieben. In der Westukraine auch, da wurden 
aber kommunistische Symbole wie der Rote Stern 
entfernt. Und bei Denkmälern zur »Erinnerung an 
die toten sowjetischen Soldaten« wurde »sowje-
tisch« gestrichen. So hat man kommunistische Zei-
chen entfernt, gedenkt ihrer aber immer noch.

Wie lange dauert es noch, bis Charkiw von 
Sowjetsymbolen frei ist?
Man könnte es in einem Jahr schaffen, 

aber so wie es im Augenblick aussieht, wird es wohl 
eher noch fünf Jahre dauern.

Але, якби не було війни, і на площі так 
само стояв умовний Ленін, чи розпоча-
лися б інші зміни в суспільстві в цьому 
напрямі?
Вони весь час відбуваються – зміни – 

тільки надто повільно. Не варто забувати й про 
зміну поколінь. Виростають ті, для кого ці симво-
ли нічого не несуть, нічого не означають взагалі. 
Проте це вкрай повільний процес. У такий спосіб 
дуже довго можна чекати бодай якихось змін.

Декомунізація відбувається по всій 
Украϊні. Наскільки вона активна в Хар-
кові?
Дуже активна. Умовно кажучи, є кіль-

ка груп та інституцій, що займаються декомуні-
зацією. У тому числі і Харківська міська та облас-
на ради, бо вони виконують закон України про 
заборону комуністичного режиму та символіки. 
В рамках цієї діяльності об’єкти, які перебува-
ють на балансі міста, зобов’язані бути декомуні-
зовані. Щодо Харкова, то всю топоніміку декому-
нізували в три етапи.

Що Вас мотивує займатися такою 
складною роботою?
Мені подобається займатися візуа-

лізацією. Це не моя робота, але моє хобі. Саме 
тому я і вирішив зробити таку карту.

Чому Вас так цікавить тема декомуні-
заціϊ?
Якщо в моїх силах допомогти цьому – 

хочу допомогти. Після того, як зробив свій пер-
ший проект, зустрівся з активістом Дмитром 
Булахом. Він звернувся з пропозицією створити 
проект «Харків Декомунізація». Ми його кілька мі-
сяців обговорювали, готували. Тепер він працює.

Хто ще бере участь в цьому проекті?
Проект складається з карти, постій-

ного її наповнення та медійного висвітлення. 
Початковий варіант з базою об’єктів надала ор-
ганізація «Сокіл» (об’єкти збирали Вадим Позд-
няков та інші; зараз Вадим вийшов з організації). 
Вони надали 50 об’єктів, які згодом виросли у 
великий проект. З «Соколу» з нами відпочатку 
працює Валентин Дебелий. Я займаюся адміні-
струванням усіх вхідних листів, додаю і приби-
раю об’єкти, а Дмитро Булах, як автор проекту, 
і найбільш відома персона серед нас, керує всім 
процесом, надихає і популяризує його.

Скільки на сьогодні у Вас об’єктів?
Вони тримаються на рівні 120. Тільки-но 

вчора випадково натрапив на те, що прибрали та-
бличку більшовикам 30-х років. Сьогодні мені при-
слали нову фотографію муралу на Пушкінській, де 
зображений герб Радянського Союзу. Один об’єкт 
пішов – інший прийшов, і так постійно.

А хто ті люди, які надсилають об’єк-
ти?
Ми постаралися скоротити кількість 

заповнюваних полів, щоб людям було зруч-
но. Також буває, що хтось побоюється зізнати-
ся, що бере участь в ідеологічній роботі, тому 
ми залишили поле виключно для емейлу (не- 
обов'язкове для заповнення). Тож усе, що знаю, 
про цих людей – їхні електронні пошти. А люди, 
насправді, різні. Приблизно так:  з повідомлень 
близько 60% – потрібні об’єкти, 20% – повтори, 

→ Sechzig Prozent der 
E-Mails, die das Projekt 
erreichen, sind laut Lewin 
Hinweise auf Objekte. 
Zwanzig Prozent sind Dop-
pelungen davon. Der Rest 
ist Kritik am Projekt.
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Die Säulen eines Hauses auf der Sumskaya-Straße in Charkiw sind mit 
verspielten Blumen geschmückt, die Hammer und Sichel einrahmen. Auf 
dieser Straße sind noch an einigen Häusern Überbleibsel aus kommunis-
tischer Zeit zu finden.

Колони будинку на вулиці Сумській у Харкові прикрашені грайливими 
квітами, що обрамляють серп і молот. Залишки комуністичних часів 
все ще можна знайти на деяких будівлях на цій вулиці.
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Auf einem kleinen Platz in der Innenstadt Charkiws gibt es bis heute 
ein übermannshohes Denkmal aus Sowjetzeiten mit dem Symbol von 
Hammer und Sichel.

На невеликій площі в центрі Харкова до сьогодні стоїть пам’ятник 
радянських часів із зображенням серпа і молота.

Es gibt zwei Onlineprojekte, die die 
Dekommunisierung in Charkiw dokumentieren. 
Auf der einen Homepage kann jeder eine Karte 
mit noch nicht entfernten Sowjetsymbolen 
ergänzen, damit diese auch noch aus dem 
Stadtbild verschwinden. Die andere Website 
zeigt auf einer Karte, welche Straßen in 
Charkiw wegen kommunistischer Bezüge seit 
2015 umbenannt wurden. 
 → http://decommunize.kharkiv.ua
 → http://uafrontier.com/interactive/ 
 kharkiv-decommunization/ 

Є два онлайн-проекти, що документують 
декомунізацію в Харкові. На одній сторінці 
кожен може додати на карту об’єкти з ще не 
знятими радянськими символами.  
 → http://decommunize.kharkiv.ua
На іншому сайті відображено на карті вже 
перейменовані вулиці Харкова, відповідно до 
закону про декомунізацію. 
 → http://uafrontier.com/interactive/ 
 kharkiv-decommunization/
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20% – критика. Якщо є лайка – жодне повідом-
лення не підписане.

У чому полягає критика?
Дуже різна. Як правило основний ме-

седж: комуністи побудували об’єкти житлового, 
торгівельно-промислового фондів – а ви що по-
будували? На жаль, персонально відповісти ні-
кому, тому що іноді немає навіть емейлу...

І що б відповіли?
Зараз ми якраз повертаємо пам’ять... 

Ми знаємо про маршалів, членів партії, з’їзди 
партії, але не знаємо імена і прізвища тих, хто бу-
дував більшість об’єктів. Скажімо, замість вулиці 
50-річчя ВЛКСМ нині є вулиця нобелівського лау-
реата з фізики, який жив у Харкові, – Льва Ландау.

Ми не пропонуємо назвати вулицю 
ім’ям Верховної Ради або Кабінету Міністрів – 
ми повертаємо пам’ять. Місто стало людянішим: 
у плані топоніміки стало більше імен живих лю-
дей, пов’язаних з ним. Прибирається нескінченне 
ідеологічне сміття, таблички, які не несуть нічого, 
що хоч якось було пов’язано навіть із містом.

На який об’єкт скаржаться найбіль-
ше?
Міськрада. Вона вся обвішана комуніс-

тичними символами …
Чи є якесь пояснення, чому об’єкт не де-
комунізований?
Журналісти зверталися до міськради 

з цим питанням: є якийсь перелік пам’яток ар-
хітектури місцевого значення. Суперечливе пи-
тання, чи можна змінювати фасад будівлі.

Поки ми збираємо перелік подібних 
об’єктів. З приводу суперечливих питань пла-
нується звернення до Інституту національної 
пам’яті. Наприклад, що робити з генералами 
Червоної армії? У Києві вони поки залишили-
ся. Якщо поїхати на Західну Україну – з пам’я-
ток символіка стерта, навіть маленька зірочка. 
Щодо назв, то, наприклад, у словосполученнях 
«пам’яті загиблих радянських солдатів» слово 
«радянських» просто витерте. А пам’ять зали-
шилась.

Які ще об’єкти, крім міськради, увійш-
ли до Вашого ТОП недокомунізованих 
об’єктів?
Усі чомусь присилають  будинок  по 

вулиці Конторській, 14. Він надто сильно виділя-
ється. Бо це стара вулиця, ХVIII століття, і лише 
одна будівля на ній радянська, така собі «цегли-
на». Напроти парку імені Горького стоїть будівля 
зі шпилем, а на ньому – зірка; вся станція метро 
«Героїв Праці».

Але ж чимало людей вважають, що ра-
дянські знаки – частина історіϊ. 
Я не згоден із такою риторикою. Ми-

нуло вже багато років. Але у нас немає симво-
лів пам’яті жертв. У нас є будівля колишнього 
КДБ з в’язницею у дворі. Там є знак пам’яті 
загиблим польським офіцерам, але ж і чима-
ло українців було вбито у в’язниці – але знаку 
їхньої пам’яті немає. Напроти будівлі, на місці 
масового поховання, збудували церкву. Так не 
можна робити.

Мені б хотілося, щоб у місті було 
більше нагадувань про людей, які загинули. Не 

стільки шельмування комуністичного режиму, 
як вшанування пам’яті. 

Як ви думаєте, скільки часу має пройти, 
щоб Харків став вільним від СРСР?
За серйозної, постійної, кропіткої ро-

боти можна й за рік все прибрати... Але думаю, 
що ще років п’ять.

Які Ваші наступні кроки: зберете спи-
сок об’єктів, зробите звернення до Ін-
ституту національноϊ пам’яті, отри-
маєте відповідь,  підготуєте  запит до 
міськоϊ влади, отримаєте відповідь від 
неϊ …
Саме так! Тоді буде конкретний спи-

сок об’єктів, за яким ми і будемо працювати.
А якщо відповідь від влади буде нега-
тивною – що далі?
Ця база вже працює для всіх ініціатив-

них груп, які хочуть просто так, проходячи повз, 
зняти подібні об’єкти. Оскільки міська влада го-
ворить: ми закінчили і декомунізували їх – зна-
чить вони не перебувають на її балансі. Отже, 
якщо це не приватна власність, – її можна деко-
мунізовувати.

Чи не буде така поведінка сприйнята 
як вандалізм?
Вандалізм – це просто слово. Як аб-

страктне поняття – звучить погано. Але ми ж 
живемо не для того, щоб абстрактні терміни зво-
дити до рангу релігії. В даному випадку мені зда-
ється навіть більш людяним робити «акти ван-
далізму». Сумніваюся, що багато з тих, хто хотів 
почекати із знесенням пам’ятника Леніну, зараз 
шкодують, що знайшлися люди, які зробили це. 
Просто є люди більш рішучі в прямих акціях, а є 
ті, хто збирає папірці або базу об’єктів.

Є люди, які болісно реагують на декому-
нізацію, вважаючи, що вона проходить 
дуже швидко. 
Таким людям завжди буде болісно, не-

залежно від швидкості. Хочеться будувати так, 
щоб усім подобалося. Але так не буває. На жаль. 
Прикро, що комусь це приносить дискомфорт. 
Проте варто зробити це швидко й рішуче. Так 
більше шансів досягти мети.
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Die Metrostation »Helden der 
Arbeit« ist die Endstation der 
Saltovskaya-Linie der Charkiwer 
U-Bahn. Sie wurde 1986 eröánet, 
und bis heute hängen an den 
Wänden der Station die schwe-
ren kreisrunden Wappen mit 
Hammer und Sichel. 

Станція метро «Героїв праці» – 
кінцева станція Салтівської лінії 
метрополітену м. Харкова, від-
крита в 1986 році. До сьогодні 
на її стінах висять важкі кругові 
герби з молотом і серпом.
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»IM KRIEG GIBT ES  
KEINE ATHEISTEN«
ДО КОГО 
ПОДЗВІН?

Während der blutigen 
Auseinandersetzungen der »Re-
volution der Würde« auf dem 
Maidan wendeten sich viele 
Ukrainer der Religion zu. Be-
sonders die jungen Leute ent-
deckten Gott für sich. Doch es 
gibt Zweifel, ob der Trend an-
hält. 

Потрясіння на межі 
2013–2014 років змінили ба-
гато чого в Украϊні: політич-
не життя, економічний стан, 
повсякденний стиль життя. 
Виглядало так, ніби це не 
могло оминути й релігійно-
го життя краϊни. Чи лише 
виглядало?

Text DE: ROLAND MÜLLER 
Text UKR: OLESIA FESENKO
Fotos:OLESIA FESENKO, ROLAND MÜLLER

Текст нім.: РОЛАНД МЮЛЛЕР 
Текст укр.: ОЛЕСЯ ФЕСЕНКО 
Фотографії: ОЛЕСЯ ФЕСЕНКО, РОЛАНД МЮЛЛЕР
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»IM KRIEG GIBT ES  
KEINE ATHEISTEN«
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»Ich will realistisch sein«, sagt Ihor Isichen-
ko mit ernstem Gesichtsausdruck. »Es kommen nicht 
viele junge Menschen zu unseren Gottesdiensten.« 
Man merkt dem Erzbischof von Charkiw und Poltawa 
an, dass er um das religiöse Leben seiner Kirche besorgt 
ist. Leicht ergraut sitzt er kerzengerade am Schreibtisch 
in seinem Büro in der St.-Dimitri-Kirche in Charkiw. Zu 
beiden Seiten stehen hohe Regale mit alten Büchern 
wie ein Schutzwall um seinen Arbeitsplatz. Neben den 
vielen religiösen Werken dominieren Bände über die 
altukrainische Sprache die Bibliothek, denn Isichenko 
ist auch LiteraturwissenschaÚler. Er unterrichtet an der 
Universität Studenten in der toten Sprache ihres Hei-
matlandes. In seinem Büro ist es kühl. Der 61-Jährige 
schützt sich gegen die Kälte mit einer Fellweste, die 
er über dem schwarzen Mönchsgewand trägt. Hinter 
ihm an der Wand steht ein Bischofsstab als Zeichen 
seiner Macht. 

Wenn die Jugend fehle, gebe es für die Kir-
che keine ZukunÚ, zeigt sich Isichenko besorgt. »Nach 
den Maidan-Protesten habe ich sehr viele Menschen 
in der Liturgie gesehen. Das ist nun vorbei«, erklärt der 
Erzbischof der Ukrainischen Autokephalen Ortho-
doxen Kirche und verzieht keine Miene. Seine Stirn 
liegt in Falten. Der Anstieg der Anzahl von Gläubigen 
habe vor allem mit den vielen Geistlichen bei den 
Unruhen in Kiew zu tun gehabt. In der Tat kümmer-
ten sich die Priester mit täglichen Gottesdiensten auf 

Поки пишеться стаття, з храму Свя-
тих Жон-Мироносиць лунають ранкові дзвони. 
Низькими, важкими голосами закликають вони 
на службу у нові, ще білі, нерозписані церковні сті-
ни. Відновлена у 2015 році, велична золотоверха 
будівля чекає на українців, які знов прийдуть до 
Храму Божого, як  сто років тому. Та чи прийдуть?..

Соціологічна служба Центру Разум-
кова, провівши у березні 2017 року всебічне 
дослідження релігійної ситуації в Україні, опри-
люднила дані про суттєве підвищення релігій-
ності українців у 2014 році. Так, якщо віруючими 
у 2013 визнавали себе 67% українців, то у 2014 
ця кількість зросла до 76%. Та чи збереглася ця 
тенденція до сьогодні? Від початку збройного 
конфлікту на сході України, церкви, як і благо-
дійні організації, активно беруть участь у зборі 
допомоги військовим і місцевим жителям, над-
силають священників-волонтерів у місця бойо-
вих дій, надають підтримку постраждалим, де-
мобілізованим. Чи залишається і дотепер релігія 
такою популярною, особливо серед такої найак-
тивнішої частки населення, як молоді люди?

– Я більш реалістичний, – одразу ж 
реагує на таке твердження архієпископ Харків-
сько-Полтавської єпархії УАПЦ Ігор (Ісіченко). 
Він зустрічає нас у своєму кабінеті у Харківській 
Свято-Дмитрівській церкві, спокійно посміха-

 »Nach den Maidan-Protesten habe ich sehr 
viele Menschen in der Liturgie gesehen. 
Das ist nun vorbei.«
 Ihor Isichenko, Erzbischof der Ukrainischen Autokephalen Orthodoxen Kirche 
 
 
 

  «Після протестів на Майдані я побачив 
більше людей на літургіях. Цього більше 
немає.»
 
Ігор Ісіченко, архієпископ Української Автокефальної Православної Церкви
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 »Wir befinden uns in einer Hoch-
phase der Religion in der Ukraine.« 
Maksym Balaklytskyi, Journalistikprofessor und Experte für religiöse Veränderungen 

 «Зараз релігія в Україні переживає 
розквіт.»
Максим Балаклицький, професор журналістики та експерт з релігійних питань

ється, поводить плечима. Високі цифри статис-
тики він пояснює без особливого подиву. Дійс-
но, після початку Революції Гідності відчувався 
приплив нових людей, в тому числі й у Харків-
ській та Полтавській областях.  Цьому, роз’яс-
нює Владика Ігор, є дві причини: дуже потуж-
ний релігійний складник Майдану та часткова 
розчарованість парафіян церкви Московського 
патріархату у позиції їхньої конфесії.

– Один гарний священик сказав, що на 
війні немає атеїстів. І це, я думаю, стосується не 
якоїсь однієї людини, а цілої категорії людей, які 
проходять крізь це. Але це трохи ідеалістично – 
говорити про масштабний наплив нових людей.

Однак Владика Ігор не лише релігій-
ний діяч, а ще й літературознавець, пов’язує про-
холодне ставлення молодих українців до релігії 
аж ніяк не аморальністю суспільства чи його 
байдужістю:

– У таких макровимірах, як україн-
ські та європейські, молода людина переживає 
вплив властивих пост-модерному світоглядові 
розчарування у пошуках правди як такої. Це 
релятивістський підхід до правди, і, відповідно, 
скептичний підхід до церкви. Це стосується не 
тільки Московського патріархату. Можна гово-
рити про різні юрисдикції.

Але я не можу сказати, що в нас зовсім 
мало молоді. Вона є. Є люди, які ходили до цер-
кви раніше, є ті, хто приєднався до нас нещодав-
но. Але я б не сказав, що це якась тенденція.

Однак подібну тенденцію все-таки 
іноді вбачають. Саме про неї захоплено розпо-
віла нам Алла Бойко, доктор наук, професорка 
Інституту журналістики КНУ ім. Т. Шевченка, 
експертка з релігійної журналістики. На її дум-
ку, кількість молодих віруючих людей збільши-
лася, і збільшилася суттєво.

– Як-то кажуть: «На війні атеїстів 
нема». На війні всі віруючі. Я дуже багато гово-
рила з волонтерами-священниками і з капелана-
ми. Вони кажуть, що взагалі нема такого вояки, 
православного, католика, який би не підійшов 
на сповідь чи просто із проханням поговорити. 
Тобто я не знаю, чи це віра, ви знаєте, класична. 
Думаю, спроба … і дуже вдала, шукати в церкві 
підтримку моральну, а часто й матеріальну.

І це, на думку професорки, стосуєть-
ся не тільки людей військових, а й взагалі всієї 
молоді з активною громадянською позицією. На 
підтвердження цього вона згадує 30 листопада 
2013 року, коли активісти сховалися від погро-
мів у Михайлівському Золотоверхому соборі і в 
католицькому храмі святого Олександра. «Це на 
рівні інстинктів, – пояснює пані Бойко. – Вони 
могли сховатися в інших спорудах, але прийшли 
сюди, тому що знали: вони бігли в церкву».

Журналістка запевняє: це не одномо-
ментне звернення. «Я думаю, що до конфесій 
прийшли люди різного віку, але молоді серед 
них значно більше. Не можна сказати масово, 
але чимало. Я у церквах бачу достатньо молоді, 
і деякі з них у камуфляжі. Бачу, що громади зро-
стають. І зростають не за рахунок жінок, а моло-
дих  і старших чоловіків».

dem Maidan intensiv um die Demonstranten. Die 
Kirche gab den Verletzten in ihren Gotteshäusern 
Schutz. Ein Zeichen der kirchlichen Solidarität mit 
den Protestierenden, das vielen Ukrainern im Ge-
dächtnis geblieben ist, war das Läuten der Glocken 
des Kiewer St.-Michael-Klosters. Es war das erste Mal 
seit der Invasion der Tataren im Jahr 1240. Erzbischof 
Ihor sieht auch die Angst der Demonstranten um ihr 
Leben als weiteren Grund für die hohe Bedeutung 
der Religion vor vier Jahren: »Im Krieg gibt es keine 
Atheisten«, zitiert er ein altes Sprichwort.

Eine Studie vom März 2017 stützt die Ein-
schätzung des Erzbischofs. Der Soziologische Dienst 
des Razumkow-Zentrums stellte fest, dass sich 76 Pro-
zent der Ukrainer im Jahr 2014 als gläubig bezeichne-
ten. Noch ein Jahr zuvor, zu Beginn der Maidan-Re-
volution, waren es neun Prozentpunkte weniger 
Gläubige. »Wir beãnden uns in einer Hochphase der 
Religion in der Ukraine«, kommentiert Maksym Bala-
klytskyi die derzeitige Lage der Religion. Der Charki-
wer Journalistikprofessor ist Experte für die religiösen 
Veränderungen in seinem Heimatland. »Für den Gläu-
bigen ist die religiöse Situation dynamisch und sehr 
erfreulich.« Nach dem Ende der antireligiösen Sow-
jet-HerrschaÚ könne der persönliche Glaube nun frei 
ausgelebt werden, sagt der Dozent der Nationalen Ka-
rasin-Universität Charkiw. Das Gebäude seiner Hoch-
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schule zeugt mit seinem monumentalen Baustil noch 
heute von der kommunistischen Vergangenheit. Den-
noch mahnt Balaklytskyi vor übertriebener Euphorie: 
»Man kann heute in der Ukraine jahrelang leben, ohne 
Religionen in der Öñentlichkeit zu erleben«. Dies sei 
eine Nachwirkung der kommunistischen Gesell-

schaÚsordnung und eigentlich paradox, denn Bala-
klytskyi macht in der Ukraine eine »Tendenz zur Ame-
rikanisierung« aus. »Zum Jahresende wird heute nicht 
mehr, wie noch zu Sowjet-Zeiten, Neujahr als wich-
tigstes Fest gefeiert, sondern Weihnachten«. Diese »Zi-
vilreligion« habe jedoch keine großen Auswirkungen 
in der GesellschaÚ. Vielen Menschen gehe es gut und 
daher sähen sie keinen Grund, sich an einen Gott zu 
wenden. Deshalb überrascht es Balaklytskyi nicht, 
dass die Studie des Rasumkow-Zentrums für dieses 
Jahr einen Rückgang der Gläubigenzahlen festgestellt 

Звісно, не можна говорити про вели-
кі цифри. Адже кількість сучасних віруючих 
українців, вочевидь, розподіляється не лише у 
різних православних церквах, але сюди долу-
чаються й інші конфесії: греко-католики, като-
лики, протестанти, мормони і свідки Єгови, що 
активно набирають популярність в останній 
час. Однак для відповіді, до якої релігії насправ-
ді зараз схильна молодь і чому такі різні оцінки 
дають сучасній ситуації релігійні експерти, ми 
звернулися до іншого релігійного журналіста, 
професора Харківського національного уні-
верситету імені В. Н. Каразіна та представника 
адвентистської церкви в Харкові, Максима Ба-
лаклицького. Вислухавши від нас обидві точки 
зору, він підтвердив: в одному вони обидві прав-
диві – на війні немає атеїстів. І в моменти вели-
ких соціальних напружень і складних ситуацій 
звичайні українці намагаються відшукати під-
тримку у церкві.

– Можливо, більшість молодих людей 
і не демонструють себе як релігійних людей, од-
нак вони ніколи не бувають проти релігій. Деякі 
з них часто звертаються до церков по допомогу, 
особливо якщо ми говоримо про гуманітарні ка-
тастрофи чи великі потрясіння. Тому українці на-
магаються не плювати в цей релігійний колодязь.

 »Bei uns hat die Religion einen 
ähnlich schweren Stand wie 
in Deutschland.«

Die Ukraine zeichnet sich durch eine große 
religiöse Vielfalt aus. Die Mehrheit der Ukrainer 
bekennt sich zum orthodoxen Christentum, 
allerdings existieren mehrere orthodoxe Kirchen 
nebeneinander: die Ukrainisch-Orthodoxe 
Kirche (Moskauer Patriarchat), die Ukrainisch-Or-
thodoxe Kirche des Kiewer Patriarchats sowie 
die Ukrainische Autokephale Orthodoxe Kirche. 
Viele Gläubige in der Ukraine bezeichnen sich 
zudem einfach als orthodox, ohne sich auf eine 
der orthodoxen Kirchen festzulegen.

За своїм релігійним складом українське 
суспільство є досить різноманітним. Більшість 
українців вважають себе православними хри-
стиянами, причому існує декілька православ-
них церков: Українська Православна Церква 
(Московського Патріархату), Українська 
Православна Церква Київського Патріархату, 
а також Українська Автокефальна Православна 
Церква. Багато віруючих в Україні називають 
себе просто православними, без належності 
до тієї чи іншої церкви.

Religionszugehörigkeiten in der Ukraine (2017, in %)
Належність до релігій в Україні (2017, у %)

Orthodox 
Православні  

68,2%

Andere /
Інші

1,3
Konfessionslos /
Не відносять себе до жодної релігії 

12,6
Protestantisch / 
Протестанти 

0,8
Römisch-katholisch /
Римо-католики 

1
Jüdisch /
Іудеї 

1,3
Christlich  
(ohne Konfessionsangabe) / 
Християни  
(без зазначення конфесії) 

7
Griechisch-katholisch /
Греко-католики 

7,8

Quelle: Soziologische Umfrage »Religion und Kirche in der ukrainischen Gesellschaft« des Rasumkow-Zentrums mit Unterstützung der Konrad-Adenauer-
Stiftung in der Ukraine. Durchgeführt vom 3.–9. März 2017 in allen Regionen der Ukraine (ohne Krim und Teile des Donezker und Lugansker Gebiets).
Vgl. http://razumkov.org.ua/uploads/article/2017_Religiya.pdf

Джерело: соціологічне дослідження Центру Разумкова "Релігія і церква в українському суспільстві" за сприяння Фонду Конрада Аденауера в Україні. Про-
ведене 3-9 березня 2017 року у всіх регіонах України (за винятком АР Крим та окремих районів Донецької та Луганської областей). Дослідження можна 
знайти за посиланням http://razumkov.org.ua/uploads/article/2017_Religiya.pdf 

Ihor Isichenko, Erzbischof der Ukrainischen 
Autokephalen Orthodoxen Kirche

30



hat. Derzeit bezeichnen sich wieder weniger Ukrainer 
als religiös, so wie vor der Maidan-Revolution. 

Es gibt jedoch einen Unterschied zwischen 
den verschiedenen Regionen des Landes. Erzbischof 
Ihor sieht das religiöse Leben in der Ostukraine in ei-
ner speziellen Lage. »Bei uns hat die Religion einen 
ähnlich schweren Stand wie in Deutschland.« Daher 
könne man nicht sagen, dass die Zunahme des Glau-
bens ein Trend in der ganzen Ukraine sei, sagt Isichen-
ko nüchtern. Er sieht vielmehr, dass der Säkularisie-

rungsprozess der kommunistischen Zeit im Osten der 
Ukraine länger anhält als etwa im westlichen Teil, der 
wesentlich religiöser ist. Die Zahlen geben ihm Recht: 
In der Ostukraine, wo sich auch Charkiw beãndet, ist 
die Zahl der Gläubigen so gering wie noch vor zehn 
Jahren. In der Zentralregion rund um Kiew ist die Zahl 
bedeutend höher.

Um die wenigen jungen Leute seiner Kir-
che für den Glauben zu interessieren, setzt Erzbischof 
Ihor bewusst nicht auf oñensive Methoden. »Wir ver-
suchen eine autoritäre Atmosphäre zu vermeiden«, 
erzählt er mit ruhiger Stimme. Er will etwa Studenten 
mit Gedichtwettbewerben und Konferenzen zu tradi-
tioneller Kirchenliteratur erreichen. »Das sind keine 
Massenveranstaltungen, aber es kommen ein paar 
Leute.« Auch bei dieser Einschätzung bleibt der Erzbi-
schof nüchtern und realistisch. Das muss er auch, denn 
die Orthodoxie ist nicht mehr der einzige religiöse Sin-
nanbieter für die nächste Generation von Ukrainern – 
trotz der kurzzeitigen Begeisterung für den Glauben in 
der Ukraine. Viele junge Ukrainer, die europäisch aus-
gerichtet sind, halten die Orthodoxie mit ihren alten 
Riten für unmodern und schlicht nicht relevant für ihr 
Leben. Doch Erzbischof Ihor hat den Glauben an die 
Jugend noch nicht verloren.

Але якщо говорити про постійну ре-
лігійність у буденних умовах, ситуація виявить-
ся дуже складною, такою, яку не можна звести 
до одного безперечного тренду. За релігійною 
мапою України складно побачити якісь карди-
нальні зміни. Однак, зазначає пан Балаклиць-
кий, треба розуміти, що суспільне життя в Укра-
їні дуже секуляризоване, віддалене від подій і 
змін у конфесіях, але для людини, зануреної в 
релігійне життя, очевидним є його сучасний 
розвиток і поступовий розквіт. 

– Українці в масі своїй не є дуже віру-
ючими, але не є і дійсними атеїстами. Вони зна-
ходяться у балансі: більшість молодих людей 
досі вважають себе християнами, але можуть не 
визначати себе далі конкретніше. Чи просто го-
ворити, що вони православні. І за цим не стоїть 
якась велика віра, бо в ці вірування можуть до-
даватися визнання інших культів, практик, чи-
тання літератури інших конфесій. А для мене як 
протестанта, бути християнином означає те, що 
твоє життя відповідає біблійним нормам. І якщо 
дивитися за цим критерієм, то після конфлікту 
в Україні нічого не змінилося. Однак українці за-
раз рухаються за європейською траєкторією. І 
тому зниження релігійності для мене – це ще й 
показник того, що рівень життя людей в країні 
зростає. Люди почувають себе краще, і все мен-
ше потребують підтримки релігії.

Релігійний портрет сучасного моло-
дого українця яскраво відрізняється регіональ-
но. Традиційно релігійний греко-католицький 
і католицький Захід, проукраїнський активний 
Центр і атеїстичний, частково міксуючий різні 
конфесії і ідеї Схід. Храм Жон-Мироносиць все 
ще б’є у дзвони, і терпляче чекає на своїх пара-
фіян, і тільки питається: то яка ж вона, молода 
харківська людина і в якому релігійному серед-
овищі вона живе? І найкращою відповіддю буде 
думка архієпископа Владики Ігоря:

– Ситуація у Харкові, може, ближча 
до німецької, ніж у Києві. Оскільки тут секуля-
ризаційні процеси відбувалися давно, і на масо-
ву атеїзацію наклалася секуляризація вже нова. 
Тому я завжди нашим західним гостям казав, 
що, як на мене, на жаль, у релігійному житті 
Східна Україна значно ближча до Європи, ніж 
Київ чи, тим більше, Львів. 

 «Ситуація у Харкові, може, 
ближча до німецької, ніж у 
Києві.»
Ігор Ісіченко, архієпископ Української Автокефальної 
Православної Церкви
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DIE NÄCHSTE GLAUBENSGENERATION
НАСТУПНЕ ПОКОЛІННЯ ВІРИ

Orthodoxe Christen sind 
in der Ukraine die größte Glau-
bensgemeinschaÝ. Doch für die 
nächste Generation ist die Or-
thodoxie nur eine Religion von 
vielen. Junge Ukrainer aus Char-
kiw erzählen, woran sie glauben.

Хоча православ’я досі 
залишається панівною релі-
гією для украϊнців, молодь 
власноруч обирає свій шлях: 
радикально змінює віруван-
ня чи продовжує зберігати 
сімейні традиціϊ. Молоді хар-
ків’яни розказали нам про 
свій вибір та релігійні пере-
конання.

Dimitri, 27
Jude
Ich glaube einfach an Gott. Das ist alles! 

Eigentlich bin ich nicht sehr religiös, aber ich habe 
großen Respekt vor dem Judentum. Es hilÚ mir, den 
Überblick im Leben zu behalten. Wie sehr man seine 
Religion lebt, ist eine sehr persönliche Sache. Jeder lebt 
halt anders. 

Es ist für mich normal, Jude zu sein. Als ich 
neun war, fand ich durch meinen Großvater heraus, 
dass ich Jude bin. Seine Kippa war damals eine lusti-
ge Kappe für mich. Seit dieser Zeit ist mir der jüdische 
Glaube so viel näher als das Christentum oder andere 
Religionen.

Дмитро, 27
іудей
Я просто вірю в Бога. От і все! Насправ-

ді я не дуже релігійний, але я відчуваю величезну 
повагу до іудаїзму. Це допомагає мені знаходи-
ти правильний шлях у житті. Наскільки релігія 
стає частиною твого життя – це твоя особиста 
справа. Адже в кожного своє життя.

Для мене нормально бути іудеєм. 
Коли мені виповнилося дев’ять, я дізнався від 
мого діда, що я єврей, і він розповів мені про іу-
даїзм. До того його ярмулка була для мене про-
сто кумедною шапкою. Але відтоді я зрозумів, 
що іудаїзм набагато ближче мені, ніж християн-
ство або інші релігії.

Text DE: ROLAND MÜLLER 
Text UKR: OLESIA FESENKO
Fotos:OLESIA FESENKO, ROLAND MÜLLER

Текст нім.: РОЛАНД МЮЛЛЕР 
Текст укр.: ОЛЕСЯ ФЕСЕНКО 
Фотографії: ОЛЕСЯ ФЕСЕНКО, РОЛАНД МЮЛЛЕР 

32



Liubov, 20
Atheistin
Ich glaube nicht an Gott, aber ich kann 

seine Existenz auch nicht widerlegen. Ich habe nie an 
Gott geglaubt – auch nicht als Kind. Stattdessen glaube 
ich an das Schicksal, denn alles in unserem Leben pas-
siert aus einem bestimmten Grund. 

Ich habe nicht das Gefühl, dass mir et-
was in meinem Leben fehlt, weil ich Atheistin bin. 
Sich einen Gott auszudenken ist etwas für schwache 
Menschen. Ich kann alleine mit meinem Leben fertig 
werden. In meiner Generation gibt es viele, die keine 
Christen sind.

Любов, 20
атеϊстка
Я не вірю в Бога, але не можу запере-

чити його існування. Я ніколи не вірила у Бога – 
навіть коли була дитиною. Замість цього я вірю 
в долю, адже все в нашому житті відбувається з 
певної причини.

Я не відчуваю, що мені чогось не ви-
стачає в моєму житті, тільки тому, що я атеїстка. 
Бог – це ніби допомога для слабких людей. Я ж 
відчуваю себе достатньо сильною для того, щоб 
пройти крізь все самостійно. У моєму поколінні 
є чимало людей, які не є християнами, і я толе-
рантно ставлюся до людей і не засуджую їх че-
рез їхні переконання.
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Ilya, 28 
Buddhist
Ich mag den Buddhismus, denn es gibt 

keine strikten Regeln. Er ist eine Religion meiner eige-
nen Erfahrungen und nichts, dass ich einfach glauben 
muss, weil andere es mir vorgeben. Ich ãnde es gut, 
verantwortungsvoll auf jeden Tag zu schauen und 
nicht nur an das Ende des Lebens zu denken, wie das 
im Christentum oÚ gelehrt wird. 

Der Kontrast zwischen den guten Ideen 
des orthodoxen Glaubens und der Realität war für 
mich sehr groß. Als Buddhist tust du immer etwas und 
erhältst etwas zurück. Zusammengefasst heißt Bud-
dhismus für mich Freiheit und Verantwortung.

Ілля, 28 
буддист
Мені подобається буддизм, тому що в 

ньому не існує непохитних суворих правил. Це 
релігія мого власного досвіду і не тільки того, у 
що я зобов’язаний просто вірити, тому що хтось 
інший сказав мені. Я вважаю, це добре – чинити 
відповідально, і розуміти, що зроблене тобою 
повертається до тебе кожного дня, а не лише 
один раз у кінці твого життя, як у християнстві.

Контраст між гарними ідеями право-
славної віри і реальністю був для мене дуже ве-
ликий. Як буддист, те, що ти робиш, те й завжди 
і отримуєш. Узагальнено буддизм означає для 
мене саме свободу і при цьому відповідальність.
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Anna, 21
Anhängerin der neuheidnischen 

 Wicca-Religion
In Charkiw gibt es eine GemeinschaÚ von 

20 Wicca. Wir sind eine kleine magische Familie. Alle 
bei uns wollten eine Religion ãnden, die zu ihnen passt.

In meinem Glauben geht es um einen Gott 
und eine Göttin, die männliche und weibliche Energie 
in der Welt. Beide sind eins. Die wichtigste Regel ist: 
Wenn du niemandem wehtust, kannst du tun, was 
du willst. Die Toleranz ist der wichtigste Teil meiner 
Religion. Mein Vater denkt manchmal, dass ich eine 
grausame Hexe bin und alle Leute verwünsche. Aber 
das stimmt nicht.

Анна, 21
неоязичниця, вікканка
У Харкові є наша невелика спільнота, 

нас усього 20. Ми – невелика магічна сім’я. Всі ми 
хотіли знайти релігію, яка підходить саме нам, у 
якій нам комфортно.

В моїй вірі є Бог і Богиня - чоловіча і жі-
ноча енергія в світі, і обидва єдині. Головне прави-
ло: якщо ти нікому не шкодиш, ти можеш робити, 
що хочеш. Толерантність - це найважливіша ча-
стина моєї релігії. Мій батько іноді переживає, що 
я запалюю свічки, боїться, що я відьма і збираюсь 
когось проклясти, але це не так. Адже все, що ти 
зробиш, повернеться до тебе, це як карма.

Bogdan, 21
orthodoxer Christ
Ich bin orthodox, so wie meine ganze Fa-

milie. Als Säugling war ich sehr krank: Ich wurde mit 
einer Behinderung geboren und die Ärzte sagten, dass 
ich wahrscheinlich gelähmt bleiben oder sterben wer-
de. Doch nach meiner Taufe in der orthodoxen Kirche 
wurde ich geheilt. 

Der Glaube ist der Weg zu Gott, die KraÚ, 
die dabei hilÚ, den eigenen Weg zu gehen. Ich versu-
che keinen Sonntags-Gottesdienst zu verpassen. In 
meinem Zimmer habe ich einige Ikonen, aber das ist 
nur etwas Äußeres. Wenn Gott nicht im Herzen ist, 
können auch Ikonen nicht helfen.

Богдан, 21
православний християнин
Я православний, як і весь мій рід. У 

дитинстві я був дуже хворим: народився з інва-
лідністю і лікарі сказали, що швидше за все я за-
лишуся паралізованим або навіть помру. Однак 
після того, як мене хрестили в православній цер-
кві, я зцілився. Я бачив і інші дива, що відбували-
ся з людьми, які увірували в Бога.

Віра – це шлях до Бога, сила, яка допо-
магає йти власним шляхом. Я намагаюся не про-
пускати жодного богослужіння в неділю. Так, в 
моїй кімнаті є кілька ікон, але все одно це лише 
щось зовнішнє. Якщо Бога немає в серці, ікони 
тут не допоможуть.
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ZWEI LEBEN  
IN WILTSCHA

Das Dorf Wiltscha gibt es zwei-
mal in der Ukraine. Ein Wiltscha wurde 
nach dem Reaktorunglück von Tscher-
nobyl evakuiert, das andere daraußin 
auf dem Reißbrett entworfen. Dort be-
gannen die Bewohner des verstrahlten 
Wiltschas, 700 Kilometer von ihrer Hei-
mat entfernt, ein neues Leben.

В день катастрофи Сергій 
Тищенко і ще 30 міліціонерів виру-
шили чергувати в Прип’ять. Про-
бувши там три дні, Сергій отримав 
величезну дозу радіаціϊ, яка завдала 
непоправноϊ шкоди його здоров’ю. 
Наслідки подій того дня на собі від-
чувають й до сьогодні тисячі меш-
канців північноϊ частини Киϊвськоϊ 
області.

Text DE und Fotos: 
ARIANE DREISBACH 
Text UKR und Infografiken: 
MARKO NOVAKOV

Текст нім. i Фото: 
АРІАНE ДРАЙСБАХ
Текст укр. i Інфографіка:  
МАРКО НОВАКОВ
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ДВА ЖИТТЯ 
У ВІЛЬЧІ
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Mitten auf dem Basketballfeld wächst ein 
Baum. Etwa da, wo die Dreierlinie sein müsste, hat 
er sich durch einen Riss im Asphalt gezwängt. Vom 
Korb ist nur ein dunkler Abdruck an den ausgebli-
chenen, mintgrünen Holzlatten geblieben. Es gibt 
niemanden, der hier spielen könnte. Hinter den Spit-
zengardinen des Schulgebäudes nebenan regt sich 
nichts. Nur um die Ecke ist ein einsames rotes Moun-
tainbike an den Baum gelehnt, nicht angeschlossen. 
Ein Lehrer kommt aus der Tür, die Hände tief in den 
Hosentaschen. Saukalt sei es drinnen, es gebe kein 
Geld, um richtig zu heizen für die 120 Schüler. Und 
während er so erzählt, dass es in Wiltscha eigentlich 
schön sei im Sommer, ratscht die Klingel, und es 
kommt doch Bewegung in die geblümte Spitze.

Wiltscha ist ein Dorf im Charkiwer Ob-
last im Nordosten der Ukraine. 70 Kilometer und 
eine knappe Autostunde von Charkiw und nur 
zehn Kilometer von der russischen Grenze entfernt, 
zweigt ein halb befestigter Weg von der Hauptstraße 
ab. Dann geht es im Schritttempo die letzten Meter 
zum Dorf, in Schlangenlinien, um die tiefen Schlag-
löcher zu umfahren. Und wenn das Auto aufhört zu 
schaukeln, ist da auch schon Wiltscha mit den immer 
gleichen hellen Backsteinhäusern, in denen knapp 
2000 Menschen wohnen. Der Wind pfeift nur so um 
die geduckten Bauten, die die Farbe des November-
himmels haben. Nur eine Handvoll Leute sind unter-
wegs, mit hochgezogenen Schultern gegen die Kälte. 
Hinter den schiefen Bretterzäunen bellen die Hunde.

Am Ende von einer der schnurgeraden 
Straßen wohnt Sergej Tischtschenko. Er hat sein gan-
zes Leben in Wiltscha verbracht, 58 Jahre. Die eine 
Hälfte im alten Wiltscha und die andere im neuen. 
Die beiden Dörfer sind 700 Kilometer voneinander 
entfernt. Das alte Wiltscha liegt im Kiewer Oblast im 
Norden der Ukraine, nur 45 Kilometer vom Kern-
kraftwerk Tschernobyl entfernt, in dem es am 26. 
April 1986 eine Explosion gab, die Abertausende 
Quadratkilometer Erde radioaktiv verstrahlte. Noch 
in den frühen Morgenstunden wurde Tischtschen-
ko, der damals Polizist war, mit 29 Kollegen nach 
Prypjat geschickt, in die Stadt neben dem Atomkraft-
werk. Die sogenannten Liquidatoren sollten 40 000 
Menschen aus der Gefahrenzone bringen. »Warum, 
wussten wir nicht.« Wenn die Leute fragten, hieß es, 
es habe einen kleinen Unfall am Reaktor gegeben, in 
einigen Tagen könnten sie zurück nach Hause. Drei 
Tage lang fuhr Tischtschenko zur Arbeit nach Pryp-

Коли ми приїхали до селища Вільча, 
погода була непривітною. Лисі дерева, лід на 
тротуарах та дорогах, сніг на полях, сильний 
вітер та мороз. Особливість цього котеджного 
містечка в тому, що всі будинки мають однако-
вий вигляд – від цього нова Вільча має ще більш 
похмурий вигляд.

У селищі проживає 1816 жителів, із 
них офіційний статус постраждалих від Чорно-
бильської катастрофи мають 937, в тому числі 
106 дітей. 346 осіб – інваліди ЧАЕС. Смертність 
у селі від ракових захворювань втричі вища ніж 
у інших мешканців Вовчанського району. Також 
у селищі високий рівень безробіття. Мешканці 
скаржаться, що роботи зовсім немає. Лише одна 
школа, де навчається близько 120 дітей.

Вибух на Чорнобильській АЕС стався 
26 квітня 1986 року. Від викиду радіації найбіль-
ше постраждали жителі Прип‘яті, Чорнобиль-
ського та Поліського районів, де знаходилося 
безліч інших міст, сіл та селищ. Одним із таких 
була й Вільча. Якщо мешканців Прип‘яті та ін-
ших районів евакуювали в перші дні або місяці, 
то жителів цього селища залишили опроміню-
ватись під радіаційним фоном ще … на сім років.

У містечку проживав Сергій Тищенко. 
В 86-му йому було 27 і він працював у місцевому 
департаменті поліції. В день катастрофи молодий 
службовець і ще тридцять міліціонерів за нака-
зом вирушили чергувати до Прип‘яті. Вони пе-
ребували на ураженій території три доби, внаслі-
док чого Сергій отримав величезну дозу радіації, 
яка завдала непоправної шкоди його здоров‘ю. 
Ліквідатор бореться з наслідками тих трьох днів 
усе життя. Найстрашніше, як каже Сергій, що ре-
альні масштаби катастрофи були приховані.

Команда про евакуацію Прип‘яті на-
дійшла 27 квітня близько 14:00. Коли люди 
залишали будинки, їм говорили, що це лише 
на три дні і потім вони повернуться в свої до-
мівки. Близько 40.000 чоловік вивезли в По-
ліський район, який був заражений ще більше, 
ніж Прип‘ять, хоча місто і перебувало набагато 
ближче до АЕС. Перші два тижні після аварії 
були найнебезпечнішими і шкідливими для 
здоров‘я. Серед радіоактивних опадів був один 
із найнебезпечніших ізотопів – йод-131. Сергій 
розповів нам, що відчували жителі старої Вільчі, 
вдихаючи радіоактивне повітря: присмак заліза 
в роті, біль в горлі і кров‘яний кашель.

Пізніше, евакуювали весь Поліський 
район і залишили лише Вільчу, в якості одного з 
пунктів залізниці. Жителям селища сказали, що 
їх місце проживання чисте. Це викликало зди-
вування – невже навколо все може бути зараже-
ним, а Вільча ні? Хоча в офіційних документах 
вказали, що жителів містечка евакуювали ще в 
перший день.

Вільчан нікуди було евакуювати. Ра-
дянська влада робила все можливе, аби знизити 
рівень зараженості і затримати жителів на місці. 

Das neue Wiltscha ist für Sergej Tischtschenko nach 14 Jahren 
zum Zuhause geworden. Seine Heimat bleibt aber das alte 
Wiltscha.

Нова Вільча стала новою домівкою для Сергія Тищенка 
після 14 років проживання. Але його малою батьківщиною 
лишається Стара Вільча.
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2000 Menschen leben in den immer gleichen Backsteinhäu-
sern. Einige Dorfbewohner haben sie mit Farben etwas individu-
eller gestaltet.

2000 людей мешкають в однакових цегляних будинках. Деякі 
селяни зробили їхні кольори трохи індивідуальнишими.

40



41



jat, einmal ging er aus Neugier sogar mit den Kolle-
gen zum Reaktor. Von den 30 Männern leben noch 
13. Tischtschenko, der heute einen kurzen grauen 
Schnurrbart und schüttere Haare hat, und dessen 
Bauch unter der Trainingsjacke spannt, erinnert sich 
an den Geschmack von Eisen im Mund, an Hals-
schmerzen und blutigen Husten, und dass er nicht 
wusste, woher das kam.

Nach und nach wurde die Sperrzone im 
Radius von 30 Kilometern um Tschernobyl Ort für 
Ort evakuiert, später auch die Gegend um Wiltscha. 
»Nur unser Dorf blieb noch sieben Jahre.« Warum, 
weiß Tischtschenko bis heute nicht. In oíziellen 
Dokumenten heißt es, dass Wiltscha am ersten Tag 
evakuiert wurde. Stattdessen wurden aber Was-
ser- und Gasleitungen gebaut, eine Schule und eine 
Krankenstation. Dreimal wurde die Straße erneuert, 
zweimal wurden die Dächer und Zäune aller Häuser 
ausgetauscht, und es wurde ein halber Meter Erde 
abgetragen. Ende der achtziger Jahre stellte die Re-
gierung fest, dass die Strahlenwerte auch in Wiltscha 
zu hoch waren, und der Bau des neuen Wiltscha im 
nicht verstrahlten Teil des Landes begann. Das Ver-
sprechen: eine ideale Stadt, die den Namen der Hei-
mat trägt. 1992 waren die ersten Häuser fertig, ein 
Jahr später zog auch Tischtschenko mit seiner Frau 
und zwei Kindern dorthin. 

»Das Dorf war nachts stockdunkel, weil 
es noch keine Straßenlaternen gab. Manchmal bin 
ich aus Versehen im Nachbarhaus gelandet«, erzählt 
Tischtschenko. Die ersten drei Jahre teilten er und 
seine Familie im neuen Wiltscha ein Haus mit seinen 
Eltern, weil sein Haus nicht fertig wurde. Die Grund-
mauern waren ihm Anfang der Neunziger schon ge-
zeigt worden: Das wird dein neues Zuhause. 1996 
konnte er dann einziehen. Es ist das letzte Haus, be-
vor das Feld anfängt, grau verputzt, nicht geklinkert, 
mit hellblauer Tür und verspieltem Zaun. Aus sei-
nem Fenster sieht er die Bauruinen zweier Häuser. 
Nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion 1991 
ging der Ukraine das Geld aus, nur zwei Drittel des 
auf dem Reißbrett geplanten Dorfs wurden gebaut. 
Wenn Tischtschenko dem Feldweg für zwei Minu-
ten folgt, kommen die Gräben, wo einst schon die 
Kanalisation gebaut worden war, Betonfundamen-
te liegen auf einem Haufen im Gras. 

»Tschernobyl ist ein Teil von uns«, sagt 
Tischtschenko über das Wappen des Dorfes, das 
auch ein Atom mit einer Glocke zeigt. Hier leben 
fast nur Umgesiedelte und Liquidatoren. »Wir haben 
die Katastrophe überlebt, und darüber deãnieren 
wir uns.« Der Friedhof von Wiltscha ist zu groß für 
den eines Dorfes, das im Dezember erst 25 Jahre alt 
wird. Schon vor einer Weile haben sie beim Staat ei-
nen Vergrößerungsantrag gestellt. Die Gesichter der 
Verstorbenen sind in die Grabsteine eingraviert, ihre 
Gräber mit Plastikblumen geschmückt, deren grell-
bunte Farben oÚ längst verblasst sind. Die Geburts- 
und Sterbedaten zeigen, dass die meisten Leute jung 

Тому, впродовж семи років в цьому селищі ре-
гулярно мили асфальт і будівлі, три рази міня-
ли дороги, викопуючи по сімдесят сантиметрів 
ґрунту, двічі міняли всі паркани й дахи будинків 
(в селищі їх було близько тисячі), навколо буді-
вель міняли всю землю глибиною в півметра. 
Також у село провели газ і воду, побудували нову 
школу, амбулаторію, почали будувати будинок 
культури, торгові центри – все це й досі там. Міль-
йони рублів були марно витрачені. Якби людей 
вивезли одразу, цього не довелося б робити.

Остаточне рішення по евакуації Вільчі 
прийняли після вимірювання рівня стронцію. 
Дослідження провели тільки в 1989-му році, 
тоді і з‘ясувалося, наскільки зараженим і небез-
печним є це селище. Через рік почали будувати 
нову Вільчу і лише в 1992-му році почали пере-
їжджати перші мешканці старого селища. Їм обі-
цяли показове котеджне містечко, а отримали 
напівпорожні коробки хатин.

За участь в евакуації Сергію Тищенко 
лише доплачували до зарплати. Йому заплатили 
78 рублів, хоча місячна зарплата становила близько 
150-ти. Ці кілька днів ліквідації завдали непоправ-
ної шкоди здоров‘ю Сергія: він постійно перебуває 
на обліку в лікарні з різними захворюваннями і 
весь час скаржиться, що у нього болять кістки.

Переїхавши до нової Вільчі в 1993 
році, Сергій зрозумів, що умови в новому сели-
щі не найкращі. Спочатку, на вулицях не було 
встановлено світла, до того ж абсолютно всі бу-
динки були побудовані однаково і нашвидкуруч. 
Було настільки складно орієнтуватися в селищі 
з однаковими будинками і без світла, що мож-
на було легко заблукати і навіть зайти не в свій 
дім. Крім того, селище планувалося добудовува-
ти – виділили землю під нові будинки і заклали 
фундамент, деякі навіть звели. Але в 1997 році 
все будівництво остаточно зупинилося. Влада в 
черговий раз закопала гроші в землю.

Усі складнощі, пережиті Сергієм і його 
односельчанами, були викликані необережні-
стю фахівців і халатністю керівництва. До того 
ж ядерна енергетика сама по собі небезпечна річ. 
Наприклад, після аварії на АЕС у Фукусімі, Німеч-
чина вирішила поступово відмовлятися від ви-
користання ядерної енергії. Нехай в Японії роль 
зіграв природний катаклізм, але ж людський 
фактор теж може загрожувати безпеці АЕС. 

За даними соціологічних опитувань 
2011 року, 70% українців відповіли, що не хо-
чуть будівництва нових атомних станцій, а 40% 
взагалі вважають їх небезпечними для людини. 
Тож, чи варто Україні взяти курс на відмову від 
ядерної енергетики? Чи дозволить нам це наша 
економічна ситуація? Адже вугілля сьогодні нам 
важкодоступне і дорого обходиться державі, а 
електрика і газ стають все дорожче. Може ядер-
на енергетика – єдиний вихід із ситуації? Але 
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Halten Sie es für nötig, 
neue Kernreaktoren in der 
Ukraine zu bauen?
Ви вважаєте за необхідне 
будувати нові ядерні 
реактори в Україні?

KEIN STROM OHNE ANGST
НЕМАЄ ЕЛЕКТРИКИ БЕЗ СТРАХУ

Im Jahr 1986 explodierte im 
KernkraÝwerk Tschernobyl ein Reaktor 
und es kam zu einer Atomkatastrophe. 
Dreißig Jahre später ist die Ukraine 
immer noch zu großen Teilen von der 
billigen Atomenergie abhängig. Viele 
Bürger beunruhigt das.

У 1986 р. на Чорнобильській 
АЕС вибухнув реактор, що спри-
чинило ядерну катастрофу. Трид-
цять років потому Украϊна все ще 
в значній мірі залежить від деше-
воϊ атомноϊ енергіϊ – багато грома-
дян турбуються про це.

Quelle/Джерело: Rasumkow-Zentrum

Oben: Auch nach der Atomkata-
strophe in Tschernobyl setzt die 
Ukraine noch auf Kernenergie. 
Zur Zeit gibt es 15 aktive Reak-
toren, von denen fast die Hälfte 
erst nach dem Unfall in Betrieb 
genommen wurde.

Links: Früher stieg der Anteil 
derjenigen, die keine neuen 
Kernreaktoren in der Ukraine für 
nötig hielten. Heute, nach dem 
konfliktbedingten Einbruch der 
Kohleförderung im Osten des 
Landes, ist für alle 12 zu Sowjet-
zeiten errichteten Reaktoren eine 
Laufzeitverlängerung vorgesehen.

Зверху: Навіть після ядерної 
катастрофи в Чорнобилі, 
Україна все ще спирається 
на ядерну енергію. На даний 
момент в експлуатації 15 
реакторів, майже половина 
з них були введені в 
експлуатацію після аварії.

Ліворуч: Раніше росла частка 
тих, хто виступав проти будів-
ництва нових ядерних реакторів 
в Україні. Сьогодні, коли через 
конфлікт обсяги видобування 
вугілля на сході країни значно 
скоротились, передбачається 
продовження терміну експлу-
атації для всіх 12 реакторів, 
побудованих в радянські часи. 

ЧОРНОБИЛЬСЬКА АЕС
AKW TSCHERNOBYL

РІВНЕНСЬКА АЕС
AKW RIWNE

1977
1996

1978
1991

1981
2000

1983
1986

1986 19871987 2004

ХМЕЛЬНИЦЬКА АЕС
AKW CHMELNYZKYJ

Примітка
Legende

- Реактор, що вибухнув
- Explodierter Reaktor

- Закритий реактор
- Stillgelegter Reaktor

- Реактор, що працює
- Aktiver Reaktor

- Реактор, що будується
- Reaktor im Bau

- Атомна електро станція
- Atomkraftwerk

- Столиця 
- Hauptstadt

- Місто, селище
- Stadt, Dorf

- Рік, коли реактор був введений в експлуатацію
- Jahr der Inbetriebnahme des Reaktors

- Рік, коли був зупинений
- Jahr der Stilllegung des Reaktors

- Рік, коли реактор почали будувати
- Jahr des Baubeginns des Reaktors

1980 1981 1986 2004

1989 1995

ЗАПОРІЗЬКА АЕС
AKW    SAPORISCHJA

1984 1985 1986 1987

1982 1985 1989

ЮЖНО-УКРАЇНСЬКА АЕС
AKW SÜD-UKRAINE 

Created by Vadim Miskyifrom the Noun Project

К И Ї В
KIEW ХАРКІВ

CHARKIW

ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ
CHMELNYZLKYJ

РІВНЕ
RIWNE

 МИКОЛАЇВ
MYKOLAJIW

ЗАПОРІЖЖЯ
SAPORISCHJA

Стара Вільча
Altes Wiltscha

Нова Вільча
Neues Wiltscha

Quelle/Джерело: International Atomic Energy Agency
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Seit 1992 stehen die ersten Häuser im neuen Wiltscha. Weil das 
Geld ausging, wurden nur zwei Drittel des auf dem Reißbrett 
geplanten Dorfes gebaut.

У 1992 році перші будинки в новій Вільчі були готові. Але 
через те, що гроші закінчилися, було побудовано лише дві 
третини села від запланованої.
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Der kleine Supermarkt im Stadtzentrum ist ein Treápunkt. 
Kaum jemand geht nach dem Einkauf ohne eine kurze Unter-
haltung nach Hause.

Маленький супермаркет у центрі міста - місце зустрічі 
мешканців Вільчі. Навряд чи хтось йде додому без короткої 
розмови після покупки.
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sterben, zwischen 40 und 50 Jahren. Tischtschenko 
sagt, dass 90 Prozent der Kinder krank sind. Ihm 
selbst tun die Knochen weh, er muss regelmäßig ins 
Krankenhaus. Aber er ist nicht gegen Atomstrom. 
»Das ist billige Energie.« Die Ukraine könne es sich, 
anders als etwa Deutschland, noch nicht leisten, da-
rauf zu verzichten. 

»Hier ist jetzt mein Zuhause«, sagt Tischt-
schenko ohne zu überlegen über Wiltscha. Und dann 
erzählt er, wie er weint, wenn die Nachbarn Fotos 
zeigen von ihren Fahrten ins alte Wiltscha. Seine Hei-
mat ist für ihn der Geburtsort. Zum letzten Mal hat 
er ihn vor zehn Jahren besucht: »Du fährst dorthin, 
und da ist nichts mehr.« Das Dorf ist verwildert, aus 
den Dächern wachsen Bäume, und aus Angst, sich 
zu verlaufen, traute sich Tischtschenko damals nicht 
einmal mehr bis zu seinem Haus. Weg will er nicht 
aus Wiltscha. Wohin sollte er? »Nur ins alte Wiltscha 
würde ich gehen.« 

 

чому б не зробити ставку на альтернативні дже-
рела енергії, як це роблять всі?

Провідний експерт з енергетичних 
програм Центру Разумкова Віктор Логацький 
вважає, що Україні необхідно розвивати ядерну 
енергетику, адже в майбутньому її можна зроби-
ти ще безпечнішою, ніж зараз. Також він заявив, 
що Україна до 2025 року планує добудувати два 
енергоблоки, які почали ще в УРСР. Крім того, 
фахівець вважає, що Україна на даному етапі не 
може вчинити так радикально з ядерною енер-
гетикою, а засоби для виробництва енергії аль-
тернативним способом слабо розвинені. До того 
ж, енергія, добута з допомогою АЕС за даними 
Держстату за 2015 рік становить 25,5% від усієї 
електричної енергії, що виробляється в країні.

У селищі Вільча думки розходяться. 
Хтось згоден із тим, що виробляти електрику за 
допомогою атомної енергії – дешево. Інші пере-
живають за себе і майбутні покоління. Бояться, 
щоб не сталося чергової катастрофи на якій-не-
будь АЕС і не хочуть і близько бачити ядерних 
реакторів. Проте, ліквідатор аварії Сергій Ти-
щенко не проти розвитку атомної енергетики. 
У нього двоє дітей і онук, які живуть у Харкові, 
адже Вільча зовсім не приваблює молодь. Але 
події і труднощі, які пережила його сім‘я, він за-
пам‘ятав назавжди. Колишній ліквідатор сказав, 
що із задоволенням повернувся б до старого се-
лища, якби була можливість. Адже місце, де ти 
народився, і є твоя мала батьківщина. Сергій не 
один раз їздив провідати стару Вільчу разом з 
іншими мешканцями нового селища. Під час ос-
таннього візиту він побоявся підходити до сво-
го рідного дому, бо все вщент заросло, навколо 
живе багато диких тварин … Сидячи в новому 
будинку і переглядаючи фотографії своєї малої 
батьківщини, Сергій зі сльозами на очах зізна-
ється, наскільки хочеться назад. Незважаючи на 
це, наш герой в основному перебував у гарному 
настрої. Так, він пережив чимало, але пишається 
своїм минулим і тією роллю, яку відіграв у ньому.

До нового гербу Вільчі додалося кіль-
ка деталей. Відтепер крім жовтого лелеки, внизу 
герба зображений символ – атом і дзвін. Адже 
жителі селища асоціюють себе з тим, що при-
несло їм стільки лиха. Цим вони показують – 
ми вижили! Щодо найближчого майбутнього, 
то Сергій довго не думав – він хоче лише миру 
Україні, подолання корупції, свободи для наро-
ду, а головне здоров‘я всім прийдешнім поколін-
ням. Він не розчарований у житті і в нього все ще 
не згасає надія.

Gottes Haus: Nur durch das Heiligenbild über der Tür und den 
blauen Zwiebelturm unterscheidet sich die Kirche von den ande-
ren hellen Backsteinhäusern.

Божий дім: тільки образ святого над дверима та синій барабан 
куполу роблять церкву відмінною від інших яскравих цегляних 
будинків.
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MUSIK
ALS GEMEINSAME SPRACHE
МУЗИКА
ЯК ЗАГАЛЬНА МОВА

Das Ukrainische Ju-
gendsinfonieorchester ist ein 
Gegenpol zu den negativen 
Schlagzeilen über das durch 
den Konflikt gespaltene Land: 
Es vereint junge Musiker aus 
allen Regionen durch die Mu-
sik. Gegründet wurde es von der 
Ukrainerin Oksana Lyniv. Sie 
ist Chefdirigentin der Oper und 
des Philharmonischen Orches-
ters Graz. Das Projekt in ihrer 
Heimat kostet sie viel Energie – 
aber sie bereut es keine Sekunde.

Украϊнський молодіж-
ний симфонічний оркестр – 
це протилежність до всіх 
негативних новин про роз'єд-
нану війною краϊну. За до-
помогою музики він об'єднує 
молодих музикантів з усіх ре-
гіонів. Його заснувала украϊн-
ка Оксана Линів. Вона – го-
ловний диригент в опері та 
філармонічному оркестрі мі-
ста Грац, Австрія. Проект 
на Батьківщині забирає в 
неϊ багато сил – але вона ані-
трохи не шкодує про це.

Interview: 
ARIANE DREISBACH 
Fotos:
VIKTOR ANDRIICHENKO

Інтерв'ю: 
АРІАНЕ ДРАЙСБАХ
Фотографії: 
ВІКТОР АНДРІЙЧЕНКО
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MUSIK
ALS GEMEINSAME SPRACHE
МУЗИКА
ЯК ЗАГАЛЬНА МОВА

Frau Lyniv, die Ukraine gilt vielen als ge-
spaltenes Land. Merkt man das den Jugend-
lichen an?
Die Musiker kommen aus unterschiedli-

chen sozialen Verhältnissen und sprechen verschiede-
ne Sprachen. Es ist bei uns kein Problem, in den Pro-
ben Ukrainisch oder Russisch zu sprechen. Wir freuen 
uns, dass sie mit der Musik eine gemeinsame Sprache 
ãnden. Es ist eine neue Erfahrung für sie, dass sie stolz 
auf ihr Land sein können. Sie verstehen, dass sie mit 
ihren AuÚritten im Ausland nicht nur sich selbst und 
ihr musikalisches Talent zeigen, sondern auch das 
Land repräsentieren. Dass das, was sie machen, auch 
politisch, gesellschaÚlich und historisch wichtig ist. Sie 
sind die Generation der neuen, unabhängigen Ukraine 
und wir sind ein Teil der großen europäischen Familie. 

 
Inwiefern wollen Sie mit zeitgenössischer 
ukrainischer Musik für ihr Land sensibili-
sieren?
Als ich vor zehn Jahren nach Dresden kam 

und sagte, dass ich aus der Ukraine komme, fragten die 
Leute: Wo ist das? Ist das in Russland? Kaum jemand 
wusste, dass das zwei verschiedene Länder sind. Vor 
vier Jahren, nach Ausbruch des Krieges, hat dann die 
ganze Welt verstanden, dass die Ukraine und Russland 

Пані Линів, багато хто вважає Украϊ-
ну поділеною краϊною. Ви помічаєте це 
на прикладі молодих людей?
Музиканти походять з різних соціаль-

них прошарків і говорять різними мовами. Ми 
не вбачаємо жодної проблеми в тому, щоб гово-
рити українською чи російською на репетиціях. 
Ми раді, що вони знайшли спільну мову з музи-
кою. Це новий досвід для них, що вони можуть 
пишатись своєю країною. Вони розуміють, що 
своїми виступами за кордоном вони не тільки 
демонструють себе та свій музичний талант, але 
також представляють країну. Те, що вони ро-
блять, також важливо з політичної, соціальної та 
історичної точки зору. Вони є поколінням нової 
незалежної України, і ми є частиною великої єв-
ропейської сім'ї.

 
Наскільки до вашого кола завдань вхо-
дить пробудити інтерес до Украϊни за 
допомогою сучасноϊ украϊнськоϊ музики?
Коли я приїхала у Дрезден десять років 

тому і сказала, що я приїхала з України, люди за-
питували: де це? Це в Росії? Наврядчи хтось знав, 
що це дві різні країни. Чотири роки тому, після по-
чатку війни, весь світ зрозумів, що Україна та Росія 
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»Jetzt müssen wir an uns glauben, 
unsere eigene Geschichte kennen-
lernen, wie sie wirklich war, und 
dazu stehen, was unser Volk aus-
macht – mit all seinen Problemen.«

«Тепер треба повірити в себе, по-
знайомитися з власною правди-
вою історією, і підтримувати все 
те, що притаманне нашому наро-
ду – з усіма його проблемами.»

zwar viele Gemeinsamkeiten haben, aber dass wir 
Ukrainer das Recht auf Souveränität und eine eigene 
Nation und Kultur haben. Dafür haben wir mit vielen 
Menschenleben bezahlt. 

Was macht denn die Ukraine und ihre Be-
völkerung aus?
Politisch gesehen spürt man immer noch 

die schweren Zeiten der Ukraine, als die eigene Spra-
che nicht gesprochen werden durÚe, SchriÚsteller 
nicht in ukrainischer Sprache drucken durÚen und 
Komponisten nicht komponiert haben, weil ihre Wer-
ke sofort als nationalistisch verboten worden wären. 
Jetzt ist aber die Zeit gekommen, sich von all diesen 
Lasten zu befreien, von der »kleinrussischen Kultur«, 
welche die Zaren in Moskau über Jahrhunderte der 
Ukraine oktroyierten. Jetzt müssen wir an uns glau-
ben, unsere eigene Geschichte kennenlernen, wie sie 
wirklich war, und dazu stehen, was unser Volk aus-
macht – mit all seinen Problemen.

мають багато спільного, але ми, українці, маємо 
право на суверенітет і власну націю та культуру. 
За це ми заплатили багатьма життями.

Що характеризує Украϊну та ϊϊ меш-
канців?
З політичної точки зору можна все ще 

помітити наслідки тих важків часів для України, 
коли не можна було розмовляти власною мовою, 
письменникам не дозволялося публікуватись 
українською мовою, а композитори не творили, 
оскільки їх твори відразу заборонялись як націо-
налістичні. Однак, настав час звільнитися від всіх 
цих тягарів, "малоросійської культури", нав’яза-
ної Україні  московськими царями протягом сто-
літь. Тепер треба повірити в себе, познайомитися 
з власною правдивою історією, і підтримувати 
все те, що притаманне нашому народу – з усіма 
його проблемами.

Яку роль в цьому відіграє украϊнська 
музика та Молодіжний симфонічний 
оркестр?
Я люблю грати українські твори, також 

і з молоддю. Дуже важливо, щоб молоде поколін-
ня зростало вже зі знанням, що українські компо-
зитори також пишуть цікаві твори. Протягом 
останніх чотирьох років українці постійно чули 
лише про війну та політичні труднощі, і мене 
завжди про це запитують в інтерв'ю. На задній 
план відійшло те, що притаманне Україні історич-
но і культурно, і чого прагнуть люди. Я думаю, це 
можна показати за допомогою музики, театру, лі-
тератури і образотворчого мистецтва.

Що змінилося в музиці після Майдану?
Я не думаю, що вона сильно змінилася, 

я хотіла би більше змін. Наприклад, щоб в Украї-
ні звучало більше української музики. І щоб мі-
ністерства демонстрували більший інтерес та 
фінансову підтримку. Є багато ініціатив окремих 
художників, але я не сприймаю це як значні полі-
тичні зміни «згори», на жаль. Тим не менше, бага-
то речей змінюються на краще.
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»Die Menschen sind bewusster ge-
worden in dem Sinne, dass sie sich 
trauen, ihr Land und ihre Kultur bes-
ser kennenzulernen, und das finde 
ich sehr wichtig. Die Kultur formt 
die Gesellschaft, die formt dann 
den Staat, die Wahlen, die Gesetze. 
Alles geht auf die Kultur zurück.«

«Люди стали більш обізнаними в 
тому сенсі, що вони намагають-
ся краще пізнати свою країну та 
свою культуру, і я вважаю це дуже 
важливим. Культура формує сус-
пільство, яке формує тоді держа-
ву, результат виборів, закони. Все 
починається з культури.»

Welche Rolle spielt dabei die ukrainische 
Musik und das Jugendsinfonieorchester?
Ich spiele gerne ukrainische Stücke, auch 

mit den Jugendlichen. Es ist wichtig, dass die junge 
Generation schon damit aufwächst, dass ukrainische 
Komponisten auch interessante Stücke komponie-
ren. In den vergangenen vier Jahren haben die Leute 
aus der Ukraine immer nur von Krieg und politischen 
Schwierigkeiten gehört, und ich werde in Interviews 
auch immer dazu gefragt. Darüber ging unter, was die 
Ukraine historisch und kulturell ausmacht, und was 
die Menschen wollen. Ich glaube, das kann man mit 
Musik, Theater, Literatur und Bildender Kunst zeigen.

Was hat sich in der Musik nach dem Mai-
dan verändert?
Ich ãnde nicht, dass sie sich stark verändert 

hat, ich hätte mir mehr Veränderung gewünscht. Zum 
Beispiel, dass mehr ukrainische Musik gespielt wird in 
der Ukraine. Und dass auch die Ministerien mehr Inte-
resse daran zeigen und das ãnanziell unterstützen. Es 
gibt viele Initiativen einzelner Künstler, aber ich habe 
das nicht als großen politischen Auüruch von oben 
wahrgenommen, leider. Trotzdem verändert sich vie-
les zum Besseren.

Zum Beispiel?
Schon allein, dass in Kiew als Hauptstadt 

das Ukrainische immer mehr zur Umgangssprache 
wird – das ãnde ich toll. Bislang war es oÚ so, dass die 
Menschen zuhause unter sich Ukrainisch sprachen, auf 
der Straße oder in GeschäÚen dann aber Russisch, weil 
das die Sprache der Sowjetunion war. Für mich ist es 
ein Zeichen dafür, dass die Leute sich jetzt sicher füh-
len, wenn sie auch in der Öñentlichkeit wie selbstver-
ständlich Ukrainisch sprechen. Die Menschen sind be-
wusster geworden in dem Sinne, dass sie sich trauen, 
ihr Land und ihre Kultur besser kennenzulernen, und 
das ãnde ich sehr wichtig. Die Kultur formt die Gesell-
schaÚ, die formt dann den Staat, die Wahlen, die Geset-
ze. Alles geht auf die Kultur zurück.

Was treibt Sie an, junge Musiker in einem 
Orchester zusammenzubringen?
Meine größte Freude ist es, ihre Energie zu 

spüren und am Ende ihren Stolz auf die eigene Leis-
tung zu sehen. Das gibt mir wahnsinnig viel zurück. 
Die Organisation kostet uns Initiatoren viel Energie. 
Manchmal fragt man sich, ob sich dieser Kampf lohnt, 
aber wenn dann alle zusammenkommen und sich so 
freuen, wenn die Proben beginnen, und mir die jungen 
Musiker danken, dann weiß ich: Ich würde es immer 
wieder machen. Durch unsere Konzerte wurde in der 
letzten Zeit so viel Positives über die Ukraine geschrie-
ben wie wahrscheinlich in den letzten zehn Jahren 
nicht. Das ãnde ich wichtig für das Ansehen des Lan-
des, dass die Leute nun merken, es gibt auch Positives 
in der Ukraine. Wir hoñen, dass das Orchester ein Ab-
bild der neuen, friedlichen Generation der Ukraine in 
Europa ist.

Наприклад?
Сам факт, що в столиці України – Києві, 

українська мова стає все більше загальновжива-
ною мовою - я думаю, це чудово. До цих пір часто 
траплялося так, що люди говорили українською 
між собою вдома, але на вулиці або в магазинах 
вони говорили російською, тому що це була мова 
Радянського Союзу. Для мене це ознака того, що 
зараз люди почуваються в безпеці, навіть якщо 
вони говорять українською повсякденно на пу-
бліці. Люди стали більш обізнаними в тому сенсі, 
що вони намагаються краще пізнати свою країну 
та свою культуру, і я вважаю це дуже важливим. 
Культура формує суспільство, яке формує тоді 
державу, результат виборів, закони. Все почина-
ється з культури.

Що мотивує вас об'єднати молодих му-
зикантів в оркестрі?
Моя найбільша радість полягає в тому, 

щоб відчувати їхню енергію, і в кінці кінців, щоб 
побачити їхню гордість своїм виконанням. Це 
дає мені багато натхнення. Організація коштує 
нам багато енергії. Іноді задаєш собі запитання, 
чи варто за це боротися, але коли усі збираються 
і радіють, коли починаються репетиції, а молоді 
музиканти дякують мені, то я знаю: я би зробила 
це знову і знову. Завдяки нашим концертам про 
Україну за останні три місяці так багато писали 
позитивного, як це, мабуть, не було протягом ос-
танніх десяти років. Я думаю, це важливо для ре-
путації країни, що люди помічають, що в Україні 
також є дуже багато позитиву. Ми сподіваємось, 
що оркестр є відображенням нового, мирного по-
коління України в Європі.
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Wenn Männer Highheels 
tragen und Frauen nach Geld-
scheinen an der Decke greifen, 
dann sind sie in Tatiana Isaievas 
Gendermuseum in Charkiw ge-
landet. Kaum Geld, wenig Platz, 
aber Tatiana hat eine Mission: 
Den Menschen klar machen, was 
Gleichberechtigung bedeutet.

Харків. Мироносиць-
ка. Саме на вулиці, названоϊ 
на честь жінок, про яких 
йдеться у Бібліϊ, ховається 
єдиний Гендерний Музей в 
Украϊні. Він знаходиться у 
старій будівлі, під’ϊзд якоϊ 
ввібрав у себе найкращі аро-
мати радянського минулого 
і украϊнського сьогодення.  

Text DE: VERENA LAMMERT 
Text UKR: ALONA RIAZANTSEVA 
Fotos: RICO DROCHNER

Текст нім.: ВЕРЕНА ЛАММЕРТ 
Текст укр.: АЛЬОНА РЯЗАНЦЕВА 
Фотографії: РІКО ДРОХНЕР
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Langsam bewegt sich der grau-blaue Vor-
hang zur Seite. Die einzelnen Lamellen drehen sich 
ein und schieben sich übereinander. Mit kleinen, Ûin-
ken Bewegungen zieht Tatiana Isaieva an der Kette. 
Die weißen Plastikperlen der Kette rasseln ein we-
nig. Sonst ist es still. Kleine Staubkörner, die durch 
den Vorhang aufgewirbelt werden, Ûiegen durch den 
Raum und spiegeln sich in der LuÚ, wenn ein Licht-
strahl der alten Deckenlampe auf sie fällt. 

Tatiana steht neben dem Vorhang. In der 
Ecke eines Zimmers ihres Museums. Der Gesichts-
ausdruck der 58-Jährigen ist angestrengt. Die falti-
gen Hände mit dem blauen Nagellack bewegen sich 
schnell auf und ab. Trotzdem dauert es eine gefühlte 
Ewigkeit, bis sich zeigt, was hinter dem Vorhang ver-
borgen liegt. Er öñnet den Blick in eine andere Welt. 
Eine weitere winzige Eckkammer. Kaum einen Meter 
breit. Auf der linken Seite steht ein alter, massiver Ei-
chenholzschrank mit Spiegelfront. Davor ein Tisch. 
Betreten kann man den Raum kaum. Es ist kein Platz. 
Kein Schritt möglich. Alles stapelt sich um den klei-
nen, runden Holztisch in der Mitte. Er verschwindet 
unter einem Berg aus Sachen: pinke Lockenwickler, 
ein altes weißes Nachthemd, ein antikes Wäsche-
mangelholz, ein Fleischwolf, ein schwarzer Leder-
pumps, ein Wañeleisen, ein Nähset. Nichts liegt zu-
fällig hier. Alles gehört zu einer Frau. 

»So sehen die Männer die Frauen. Einge-
sperrt. Umgeben von Dingen für den Haushalt. Ich 
frage die Besucher oÚ: Wo ist der Platz der Frauen? 
Sie antworten: In der Küche. Ich frage: Warum? Und 
die Männer antworten: Nie darüber nachgedacht.« 
Tatiana Isaieva hat eine Mission. Die kleine, zierliche 
Frau schüttelt energisch den Kopf. »Ich möchte, dass 
sie darüber nachdenken. Männer und Frauen. Des-
halb habe ich dieses Museum gegründet.«

Auf der Rückseite der Frauenkammer be-
ãndet sich ein aufgeklebtes Fenster. Für die Frauen 
der Blick nach draußen. Eine weiße Gardine bedeckt 
die HälÚe des Fensters. Daneben sieht man Männer. 
Alte Männer mit Hüten. Dicke Männer in langen Män-
teln. Sie unterzeichnen Verträge. Männer mit Wañen. 
Schwarz-weiß. Fotograãen. »Das ist, was die Frau 
in ihrer Kammer sieht. Nur die Männer machen Ge-

Нас зустрічає тендітна жінка. Вона 
невисока, має коротке волосся та власну Ім-
перію, яку хоче нам показати. Тетяна Ісаєва, 
58 років, власниця Музею. Ми заходимо до 
кімнати. Рухатися треба обережно – маленьке 
приміщення вмістило у себе кілька тисяч ре-
чей, що змінюють соціум. Точніше, вони змі-
нюють мислення людей. 

У приміщені так багато цікавих ре-
чей, що хочеться зафільмувати одразу все. 
Адже кожна дрібниця у цій кімнаті має зна-
чення, як для жінок, так і для всього людства. 
Плакати, листівки, книги, глобус, футболки 
з феміністичними написами, фотографії. З 

України. З усього світу. І все це – шматочки жі-
ночої історії. Найперший експонат її колекції: 
вимірювальна стрічка, яку вона привезла у 
2006 році з Швеції. Кожен сантиметр – крок в 
історії прав жінок. На кількох метрах ви може-
те прочитати все. Саме звідси і почався Музей.

Наприклад, на столі лежить рожева 
книжка «Енциклопедія для маленьких леді». І 
така ж, але блакитна, для хлопчиків.

«На всіх зображеннях дівчата не чи-
тають книгу, а носять її на голові заради краси-
вої постави чи використовують під час спорту 
задля стрункого тіла» – говорить Тетяна. 

Наступне, що впадає в око, – туфлі. 

Tatiana Isaieva kämpft gegen 
Geschlechter-Klischees. Sie freut 
sich, dass ihre 6-jährige Enkelin beim 
Shoppen nicht nur Pinkes kaufen will. 
 
Тетяна Ісаєва бореться проти 
гендерних стереотипів. Вона радіє 
тому, що її 6-річна онука не хоче 
купувати лише все рожеве.

Ich frage die Besucher oft: Wo ist der Platz der 
Frauen? Sie antworten: In der Küche. Ich frage: 
Warum? 

«Я запитала, де, на вашу думку, знаходиться 
місце жінки? У відповідь чую – на кухні. Тоді я 
продовжую питати: «Чому ви так думаєте?»
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schichte.« Tatiana schaut mit ernster Miene, runzelt 
ihre Stirn. Sie schiebt schnell die weiße Spitzen-Gar-
dine zur Seite. Der Blick wird frei auf eine weitere 
Fotocollage: Frauen auf dem Feld. Eine Pilotin. Eine 
Postbeamtin. Lachende Frauen mit Reisegepäck. 
»Das ist das wahre Leben. Auch Frauen leisten einen 
wichtigen Beitrag in der GesellschaÚ. Schon immer.« 

Die Frauenkammer – Tatianas Lieblings-
platz im Museum. »Weil die Menschen sich hier verän-
dern. Weil sie beginnen zu verstehen.« Gendertheorie 
zum Anfassen – auf einem Quadratmeter. Was bedeutet 
Gleichberechtigung? In welche Rollenbilder schlüpfen 
wir? Alles Fragen, die Tatiana hier aufwirÚ. »Ich bin ein 
praktischer Mensch. Ich möchte Gender mit einfachen 
Worten und einfachen Dingen erklären. Das ist doch 
nicht nur für WissenschaÚler. Sondern für alle.« 

Wieviele Männerfüße haben wohl schon in diesen Schuhen 
gesteckt? Tatiana lädt ihre Besucher zu einer neuen Erfah-
rung ein. Die Tour im Gendermuseum wird zum Highheels-
kurs. Blasen inklusive. 

Скільки чоловічих ніг взували ці туфлі? Тетяна запрошує 
своїх відвідувачів спробувати дещо нове. Під час екскурсії 
чоловіки взувають підбори, аби відчути себе на місці жінки.

Рожеві. Чорні. Золоті. На підборах. Вони сто-
ять просто посеред кімнати – різні розміри та 
моделі. Тетяна посміхається. 

«У нас інтерактивний Музей. Ми 
пропонуємо чоловікам на час екскурсіϊ вдяг-
нути туфлі на підборах, щоб побувати на міс-
ці жінок. Перші п’ятнадцять хвилин для них 
дуже легкі, але через півгодини …»

Протягом дев’яти років Тетяна була 
редакторкою жіночого журналу «Я» та пра-
цювала у Харківській обласній адміністрації 
у відділі гендерних питань. Завдяки їй було 
створено десять гендерних центрів в універси-
тетах Харкова. Довгий час її проекти не спон-
сорувалися, проте сьогодні, на щастя, ситуація 
змінилася. 
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Auf diesem Globus markiert Tatiana mit Fahnen alle Länder, 
die Frauenrechte oder die Gleichberechtigung in ihren Ge-
setzen verankert haben. Seit Eröánung des Museums im Jahr 
2009 sind einige bunte Fahnen hinzugekommen. 

На глобусі прапорцями Тетяна позначає усі країни, де 
гендерна рівність закріплена на законодавчому рівні. З 
моменту відкриття музею у 2009 році було додано кілька 
барвистих позначок.

Im Moment beãndet sich ihr Museum in 
einem alten Haus in Charkiw. Versteckt in der ers-
ten Etage. Am Ende eines dunklen Ganges. Kein Hin-
weisschild. Es riecht modrig. Der alte, graue Holz-
boden knarrt. Tatianas Reich: Nur ein kleiner Flur. 
Zwei Räume. Die Eckkammer. Und doch eine ganze 
Gender-Welt. Bis hin zur Decke stapeln sich Dinge, 
die Tatiana gesammelt hat. Poster, Flyer, Bücher, ein 
Globus, T-Shirts mit feministischen Slogans, Bügel-
eisen, Wasserkrüge aus der Okkupationszeit, Fotos. 
Aus der Ukraine. Aus der ganzen Welt. Und alle Din-
ge erzählen ein Stück Frauengeschichte. Mittendrin 
diese kleine, ältere Frau im blauen Strickpulli. Den 
Durchblick hier hat wohl nur Tatiana selbst. Zu je-
dem der über 3000 Gegenstände kann sie etwas er-
zählen. Der Anfang ihrer Sammlung: Ein Maßband, 

«Ми потрібні людям, бо вони зрозумі-
ли, що гендерна політика – не просто ідея Тані 
Ісаєвоϊ. Це те, що потрібно робити кожному».

2006 року у Тетяни після поїздки до 
Швеції виникла ідея створити Музей, аби дати 
можливість людям зрозуміти гендерну полі-
тику, маніпуляції та стереотипи. Вона почала 
збирати експонати, але ніхто не хотів допома-
гати. Ніхто не хотів підтримувати. Допоки Те-
тяна не зустріла гендерну активістку у Києві.

«Прекрасна жінка Олена Суслова. 
Вона подарувала мені 100 грн і сказала, зроби 
це. І я почала створювати Музей!» 

2008 року Тетяна відкрила свою 
першу виставку, до якої входило близько 100 
експонатів. Зараз їх понад 3.000. Музей – ви-
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Mit diesem Maßband hat alles angefangen. Tatiana hat es von 
einer Reise aus Schweden mitgebracht. Jeder Zentimeter 
steht für einen Schritt hin zur Gleichberechtigung und mar-
kiert zum Beispiel neue Frauenrechtsgesetze. 

Усе почалося з цієї вимірювальної стрічки. Тетяна привезла 
її зі Швеції. Кожен сантиметр є кроком на шляху до ген-
дерної рівності, кожна позначка – новий закон про права 
жінок. 

das sie 2006 von einer Reise aus Schweden mitge-
bracht hat. Jeder neue Zentimeter diese Bandes steht 
für einen Schritt in der Geschichte der Frauenrechte. 
Auf mehreren Metern kann man alles nachlesen. Zu-
nächst sammelt Tatiana nur für sich, aber als sie in 
Warschau zum ersten Mal ein Gendermuseum sieht, 
denkt sie: »Das will ich auch. Hier in Charkiw.«

Acht Jahre ist das her. Zu der Zeit arbeitet 
sie als Leiterin in einer Schulbibliothek. Nach Fei-
erabend zieht Tatiana los, macht Werbung für ihre 
Idee, sucht Unterstützer für das Museum. Niemand 
will ihr helfen. Es ist kein Geld da. Keine Räume. 
Tatiana ist frustriert. Doch dann lernt sie Olena Sus-
lova kennen. Sie berät das ukrainische Parlament in 
Gender-Fragen. 100 Griwna, damals knapp 10 Euro, 
bekommt Tatiana von ihr. Kein Vermögen, aber ein 

нятково волонтерська робота. Тут працюють 
10–12 людей, які постійно змінюються. Лю-
дям потрібні гроші на життя. Музей не має 
спеціального розкладу. Тетяна починає екс-
курсію лише з двох людей за попередньою 
домовленістю. Проте дзвонити їй можна май-
же в будь-який час. 

«Навіть на вихідних я тут. Завжди на-
магаюся прийти, тому що не можу сказати ні».

Гендерний інформаційно-аналі-
тичний центр «Крона» запропонував Тетяні 
створити «Музей на колесах». Вони зібрали 
найяскравіші експонати та відвідали регіо-
нальні школи з екскурсіями. Провели більше 
десяти екскурсій.

«Ми називаємо наш Музей – Музеєм 
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In diesen Eimern haben Frauen währen der Besatzungszeit im 
Zweiten Weltkrieg Wasser geholt. Für die Kinder, die Verwun-
deten, die Alten. Sie mussten die schweren Eimer kilometer-
weit schleppen, denn Wasser war in der Stadt ein rares Gut. 

У цих відрах в часи окупації в Другій світовій війні жінки 
носили воду - для дітей, поранених, старих. Вони були зму-
шені нести важкі відра кілька кілометрів, адже вода була 
справжнім дефіцитом у місті.

Startkapital, ein Anstoß nicht aufzugeben. »Sie sagte: 
Mach! Und ich machte!« Da ist Tatiana pragmatisch. 
So geht das seit knapp acht Jahren. Sie hangelt sich 
von Monat zu Monat, weiß nicht, ob sie die Miete für 
die Räume auüringen kann. Das Museum lebt von 
Spenden und verschiedenen Unterstützern. Aber am 
meisten von all der Energie und Zeit, die Tatiana in 
diese Arbeit steckt. Das Museum öñnen kann sie nur 
auf Anfrage, denn Mitarbeiter kann sie sich nicht leis-
ten. »Es ist schwer. Sehr schwer«, seufzt sie und zuckt 
mit den Schultern. In diesen Momenten schaut sie in 
ihr Gästebuch. Aufmunternde Worte. Menschen aus 
aller Welt kommen zu ihr. Professoren, feministische 
Vereine und Gruppen von Bildungseinrichtungen. 
Die meisten ãnden ihr Museum über das Internet. 
Das motiviert sie weiterzumachen. Tatiana möchte 

діалогу. Наша екскурсія не монолог. Я завжди 
питаю людей: «Як ви думаєте?» чи «Що ви від-
чуваєте?» Наприклад, запитала, де, на вашу 
думку, знаходиться місце жінки? У відповідь 
чую – на кухні. Тоді я продовжую питати: 
«Чому ви так думаєте? Від кого ви це чуєте?» 
І ми обговорюємо. Після цього люди навіть ка-
жуть: «Ніколи не думала про таке …»

 Тетяна каже, що до Музею люди 
приходять різні. Є й агресивні. Кажуть: «Ні, я 
не згоден з вами!» Але, на думку власниці, це 
нормально. Вона вважає, що всі люди різні. 
Тому єдиний спосіб порозумітися – розмова, 
а не ненависть. 

«Коли я запитала своїх колег у Шве-
ціϊ, чому люди не хочуть говорити про гендер, 
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jetzt mit dem Museum in neue, größere und hellere 
Räume ziehen.

Für sie fast Routine – ihre Sachen in Kis-
ten und alte Wäschekörbe zu packen. Mehrmals ist 
das Museum schon umgezogen. An manchen Tagen 
auch freiwillig. Da packt sie ein paar Dinge ein und 
geht in Schulen in der Umgebung. Museum auf Rä-
dern, so nennt sie das. Für sie wichtige Arbeit, um 
ihr Museum bekannter zu machen. Denn wer nicht 
zu ihr kommt, zu dem kommt sie. Gerade zu jungen 
Menschen sucht sie den Kontakt. »Es ist ein Muse-
um für Dialog. Egal an welchem Ort«, betont Tatiana 
und streicht ihre kurzen, grauen Haare hinters Ohr. 
Sie bringt den Schülern Kinderbücher mit. In denen 
benutzen Mädchen Bücher auf dem Kopf, um eine 
gerade Haltung zu üben. Auf die Idee diese zu lesen, 
kommen sie nicht. Solche Beispiele für Gender-Fal-
len ãndet Tatiana häuãg. Diese aufzudecken, ãndet 
sie viel wichtiger als feministischen Protest mit me-
dienwirksamen Aktionen. Von der in der Ukraine 
gegründeten Gruppe Femen zum Beispiel, die mit 
Parolen auf ihren nackten Oberkörpern protestie-
ren, hält sie nicht viel. »Sie vermitteln ein falsches 
Bild von Feminismus.«  

Manchmal muss sie darüber auch strei-
ten. Am liebsten mit Männern. Wer in ihre Ausstel-
lung kommt, muss ein Experiment machen. Wäh-
rend der Tour sollen die Männer Highheels tragen. 
»Die ersten 15 Minuten sind ok. Da lachen sie noch, 
ãnden das witzig. Aber dann geht’s los. Ich höre nur 
noch: Aua, aua.« Tatiana schneidet eine Grimasse 
und lacht. »Sie erwarten von Frauen, dass sie schön 
sind. Diese Schuhe immer tragen.« Nach der Erfah-
rung in ihrem Museum ändert sich deren Denkwei-
se. Davon ist Tatiana überzeugt. 

Das wünscht sie sich aber auch für die 
weiblichen Besucher. »Wenn sie hier in der kleinen 
Frauenkammer stehen, sollen sie nach oben gucken. 
Was sehen sie?« An der Decke hängt ein gläserner 
Kasten. Mit ganz vielen Griwna-Scheinen. »Das ist 
das Geld, was sie nie erreichen können. Ganz weit 
weg. So denken sie. Aber das stimmt nicht.« Tatiana 
hebt ihren Zeigeãnger: »Ich sage zu den Frauen: Es 
ist eure freie Wahl. Ich zeige euch eine andere Va-
riante, wie euer Leben aussehen könnte. Nicht nur 
Heiraten und Küche.« Sie wünscht sich, dass Frauen 
in der Ukraine frei wählen können: ihren Job, ihre 
Ausbildung, ihren Status. Keine Abhängigkeit von 
Männern oder der Familie. 

Ganz hinten in der Ecke der kleinen Frau-
enkammer steht eine alte Uhr. Aus hellem Holz. Die 
bronzenen Zeiger zeigen auf halb zehn. Kein Ticken. 
Unbeweglich. Starr. Für Tatiana ein Symbol. »Die 
Zeit in diesem Raum scheint still zu stehen, weil die 
alte Uhr sich nicht dreht. Nichts verändert sich, alles 
bleibt beim Alten. Das wünschen sich viele. Aber das 
ist nur Schein. Die Zeit läuÚ immer weiter. Auch für 
die Frauen. Auch für die Gleichberechtigung. Es ver-
ändert sich etwas. Langsam. Aber es ändert sich.« 

вони відповіли. Таню, не говори про фемінізм! 
Говори про справедливість. Права людини та 
гендерна політика – це і є справедливість».

Найяскравіший приклад – найулю-
бленіше місце Тетяни у Музеї – жіноча палата. 
До неї неможливо зайти, адже місця немає. Ні 
кроку вперед. Місця немає. Крок неможли-
вий. Тут чимало речей: рожеві бігуді, стара 

біла нічна сорочка, старовинна білизна, м’ясо-
рубка, набір для шиття.  Саме так чоловік ба-
чить жінку – все у кімнаті належить тільки їй. І 
в кімнаті нічого не відбувається. Час зупинив-
ся … Несподівано Тетяна просить подивитися 
вгору. Дах прозорий, а під ним – гроші. «Це 
явище скляноϊ стелі, – каже вона. – Жінки не 
можуть заробляти так багато, як це роблять 
чоловіки. Формально перешкод немає, але вони 
існують… невидимі».

У Музею великі плани. Вони пере-
їжджають в інше місце найближчим часом, але 
наразі Тетяна не знає, куди саме. І уточнює – їх 
приміщення повинно бути пристосоване для 
дітей та людей з обмеженими можливостями.  

У нас є книжка відгуків. Я дуже їй 
вдячна. Тоді, коли у мене опускаються руки і 
я вирішую: «Все, більше не можу!», починаю чи-
тати фідбеки з подякою і думаю: «Ні, потрима-
юсь ще трохи». 

Wer in ihre Ausstellung kommt, muss ein Expe-
riment machen. Während der Tour sollen die 
Männer Highheels tragen. »Die ersten 15 Minu-
ten sind ok. Da lachen sie noch, finden das wit-
zig. Aber dann geht’s los …«

«Ми пропонуємо чоловікам на час екскурсії 
вдягнути туфлі на підборах, щоб побувати 
на місці жінок. Перші 15 хвилин для них дуже 
легкі, але через 30 …»

61



FORTSCHRITT IN  
TRIPPEL-
SCHRITTEN

Das Hochschulsystem der Uk-
raine hat gewisse Deëzite – diploma-
tisch ausgedrückt. Der Studentenaktivist 
Nikita Andreew versucht, es von innen 
heraus zu verändern. Andere sind weni-
ger optimistisch als er.

За даними ЮНЕСКО в Украϊ-
ні на 2014 рік нараховувалося близь-
ко 2,1 мільйонів студентів. Вищих 
навчальних закладів – близько 800, 
серед яких близько 300 університе-
тів. На думку представника Ради 
Європи, політолога Андре Хертеля, 
це надто велика кількість вишів, 
але без зміни самоϊ системи освіти 
зменшити кількість навчальних за-
кладів буде дуже важко.
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»Beinahe hätte die Torte alles zunichte ge-
macht«, erzählt Nikita Andreew. Er ist Vorsitzender 
der »Jugendorganisation für Menschenrechte«, einer 
Nichtregierungsorganisation in der Ukraine. Als im 
August 2016 bei einer Pressekonferenz eine Torte 
auf dem Anzug des stellvertretenden Finanzministers 
landet, sieht Nikita seine Arbeit in Gefahr. Sein Ziel ist 
es, das Stipendiensystem an den Hochschulen in der 
Ukraine zu reformieren. Auf Youtube ist das Video 
festgehalten. Ein Student wirÚ die Torte, danach for-
dert er zusammen mit Kommilitonen lautstark: »Geld 
für Bildung, nicht für Krieg!« 

Nikita Andreew will das Hochschulsystem 
verbessern. Aber nicht mit Tortenwürfen, sondern 
durch Verhandlungen. Der 23-Jährige mit dem blon-
den Bürstenhaarschnitt ist zielstrebig, redet schnell 
und eindringlich. Obwohl das Finanzministerium 
nach dem Vorfall nicht gut auf Studenten zu sprechen 
ist, gelingt es dem Doktoranden aus Kiew schließlich, 
zusammen mit anderen Studierenden zu einem Tref-
fen mit Politikern ins Finanzministerium eingeladen 
zu werden. Auf Facebook hat er so lange Likes und 
UnterschriÚen gesammelt, bis sie ihn nicht länger ig-
norieren konnten, sagt er und kann bei dem Treñen 
seine Vorschläge zur Verbesserung des Stipendiensys-
tems vorstellen. 

Як важко змінювати систему, знає Ми-
кита Андрєєв, член «Молодіжної правозахисної 
агенції», недержавної організації, створеної з ме-
тою контролю за вищою освітою. 23-річному ас-
піранту вдалося зупинити введення державної 
реформи 2016 року щодо стипендій. «Ми висту-
пали проти цих змін, адже вони дуже погано мог-
ли вплинути на студентство». За його словами, 
реформа, запропонована Міністерством фінан-
сів, по-перше, мала на меті зменшення виділення 
коштів з бюджету на стипендії. По-друге, кіль-
кість студентів, які отримують стипендії мала б 
знизитися з 67% – як було раніше, до 10%.

Проти введення цієї реформи висту-
пали різними методами, у дію пішов навіть торт. 
Його кинули студенти-активісти в обличчя Сер-
гія Марченка, заступника міністра фінансів, на 
одній із прес-конференцій. І хоча студенти до-
моглися свого – привернули увагу до проблеми, 
влада та преса почали маніпулювати цим фактом. 
«Зі студентами не можна мати справу, вони неви-
ховані та дикі, – згадує Микита повідомлення у 
ЗМІ, які розповсюдилися відразу після інциденту. 
– Я розумів, що такими методами ми не тільки не 
досягнемо змін, а й повністю зіпсуємо імідж сту-
дентства». Хлопець обрав дипломатичний шлях 
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Swetlana überlegt, ihren Doktor in einem anderen europäischen Land zu machen.
Світлана має намір здобути ступінь доктора в іншій європейській країні.

Stipendien sind ein großes Thema für 
junge Menschen in der Ukraine, denn die meisten Ju-
gendlichen studieren nach dem Schulabschluss. Ohne 
Stipendien wäre das für viele Studierende nur sehr 
schwer möglich. Nach Angaben der UNESCO gab es 
2014 über 2,1 Millionen Studierende in der Ukraine – 
zum Vergleich dazu in Deutschland 2,9 Millionen Stu-
dierende. Dabei hat Deutschland fast doppelt so viele 
Einwohner. So zahlreich die Studenten sind, so zahl-
reich sind auch die Probleme. 

Der Politologe Dr. André Härtel forscht 
zu den Reformbemühungen im ukrainischen Hoch-
schulsektor. Der DAAD-Fachlektor für Deutschland- 
und Europastudien an der Nationalen Universität 
Kiew-Mohyla-Akademie zählt die Schwierigkeiten 
auf: »Die Schulen und Hochschulen wurden in den 
ersten 25 Jahren nach der Unabhängigkeit in der Uk-
raine vernachlässigt«, sagt er. »Sie sind unterãnanziert, 
die Gehälter der Lehrer und Professoren sind extrem 
niedrig. Davon kann keiner leben. Das hat Folgen für 
die Qualität, vor allem an den Hochschulen: Die Jobs 
in der WissenschaÚ sind nicht attraktiv. Dazu kommt, 
dass Bildung und Forschung noch immer viel zu stark 
getrennt sind.« 

Wenn es sehr gut läuÚ, bekommt ein Hoch-
schullehrer umgerechnet bis zu 350 Euro Gehalt im 
Monat. Die Folge: Viele müssen sich weitere Einnah-
mequellen suchen. Zum Beispiel, indem sie Geld für 

 »Wir müssen oáener über Korruption 
sprechen. Und wir müssen aufhören, 
Korruption zu tolerieren und die 
Gesellschaft stärker über die 
Gefahren aufklären.«

 «Ми повинні більш відкрито гово-
рити про корупцію. Освічувати 
суспільство і доносити до нього її 
небезпеку.»
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den Zugang zu Prüfungen nehmen. »Das heißt nicht 
automatisch, dass man eine gute Note bekommt. Es 
heißt nur, dass man an der Prüfung teilnehmen kann. 
Ohne die Extraeinnahmen würde das ganze System 
gar nicht funktionieren«, erklärt André Härtel. 

Bei den Studenten ist das Geld naturge-
mäß noch viel knapper. Viele von ihnen brauchen 
die Unterstützung durch ein Stipendium. Entspre-
chend viel Verantwortung lastet auf Nikitas Schul-
tern, als er zu dem Treñen im Finanzministerium 
geht. »Das Ministerium wollte ursprünglich den 
Prozentsatz der Studenten mit Stipendium von 67 
Prozent auf 10 Prozent senken. Wir haben erreicht, 
dass immerhin noch 40 Prozent der Studierenden 
ein Stipendium bekommen und noch wichtiger: Die 
Gelder für die Stipendiaten wurden erhöht. Von 700 
auf 1300 Griwna monatlich.« 

1300 Griwna sind ungefähr 40 Euro. Weit 
kommt man damit nicht in der Ukraine. Knapp die 
HälÚe davon müssen Studenten für die Miete im Stu-
dentenwohnheim einrechnen, der Rest reicht für das 
Allernötigste zum Leben. Nikita ist stolz auf seine Ver-
handlungserfolge für die Studenten, denn immerhin 
wurden die Gelder insgesamt nicht weniger – anders 
als vom Finanzministerium geplant. Und auch die 
akademischen und sozialen Kriterien für die Stipen-
dienvergabe seien heute transparenter als früher, sagt 
der 23-Jährige. Ein kleiner Fortschritt in einem System 
voller Herausforderungen. 

»Ein weiteres, strukturelles Problem ist, 
dass es viel zu viele Unis und Institutionen in der Uk-
raine gibt«, erklärt André Härtel. »Zählt man alle for-
mellen und informellen Institutionen im Hochschul-
bereich zusammen, ergibt sich eine Zahl von über 
1000. Das ist einfach zu viel.« Das Ministerium müsste 
Härtels Meinung nach viele von diesen Einrichtun-
gen schließen – dann würden auch mehr Mittel für 
die anderen frei. Doch das ist nicht einfach, denn dem 
Bildungsministerium mangelt es an EinÛuss und die 
Rektoren der Einrichtungen sind oÚ mächtig.

Dass im Hochschulsektor nicht alles sau-
ber läuÚ, ist in der Ukraine ein oñenes Geheimnis. 
Nach einer Umfrage des Rasumkow-Zentrums von 
2013, die die OECD zitiert, sind mehr als drei Viertel 
der Ukrainer der Ansicht, dass der Hochschulsektor 
von Korruption durchdrungen ist oder dass diese 
weit verbreitet ist. Zwar ist die Korruption nicht an al-
len Hochschuleinrichtungen gleich ausgeprägt; es gibt 
auch einige Vorzeigeeinrichtungen. Und Korruption 
ist auch bei weitem nicht nur im Bildungssektor ein 
großes Problem, sondern auch in vielen anderen Le-
bensbereichen, wie zum Beispiel dem Gesundheits-
wesen. Trotzdem sind einige Studenten am Ende ihrer 
Lauüahn ernüchtert. 

Swetlana aus Charkiw ist eine von ihnen. 
Eigentlich heißt sie anders. Ihre langen blonden Haa-
re ringeln sich auf ihrem Norweger-Pulli. Sie erzählt 
leise, aber mit festem Blick. Sie hat Architektur stu-
diert und sei eine der Besten ihres Jahrgangs gewesen, 
erzählt sie und malt dabei Kreise und Linien auf ihren 
Block. Als Bachelor- und Masterstudentin sei die Kor-
ruption nicht so stark gewesen. Nur zweimal habe sie 

досягнення мети. «Оскільки на конференції за-
прошували тільки «потрібних» людей, а нам – ак-
тивній молоді про зустрічі навіть не повідомляли, 
я вирішив достукатися до влади у соцмережах». 
Активісти домоглися, чого хотіли – їх запросили 
до обговорення проекту реформи про стипендії. 

«Система стипендій, що зараз функці-
онує у вищій освіті, все ще не ідеальна. Та попри 
те вона краща, ніж та, яку пропонувало Мініс-
терство фінансів", – зізнається Микита Андрєєв. 
Справжнім здобутком «Молодіжної правоза-
хисної організації» хлопець вважає збільшення 
з 20% до 40% кількості студентів, що отримують 
стипендії. Також виросли й самі стипендії – з 700 
гривень до 1300. І збереглися кошти, що виділя-
ються з бюджету на стипендії. 

Утім, стипендії не єдина проблема ви-
щої освіти в Україні, впевнений політолог Андре 
Хертель. Доцент DAAD німецьких та європей-
ських студій при Національному університеті 
«Києво-Могилянська академія» зазначає: «Універ-
ситети не отримують достатнього фінансування, 
заробітні плати викладачів вкрай низькі – на ці 
гроші просто неможливо прожити. Звідси страж-
дає якість викладання. Крім того, освіта та наука 
все ще залишаються дуже різними. Ще з часів 
СРСР теорія обмежувалась університетом, а до-
слідженнями займалися інші інституції».

Найвищою заробітною платною для 
викладачів є 10.000 гривень. Цього не вистачає на 
нормальне життя, стверджує Андре. Тому викла-
дачі шукають додатковий прибуток. Наприклад, 
збираючи гроші на доступ до іспитів. «Та це не оз-
начає, що ви отримуєте хороший бал – ви просто 
отримуєте можливість скласти іспит».

«Ще одна структурна проблема в тому, 
що існує чимало університетів та інститутів в 
Україні», пояснює Андре Хертель. «Якщо скласти 
всі формальні і неформальні інститути в галузі 
вищої освіти докупи, результатом буде близь-
ко 1000 закладів по всій Україні. Це занадто». На 
думку політолога, Міністерство освіти повинно 
закрити частину з них, аби краще фінансувати 
існуючі, конкурентоспроможні. Але це непросто, 
оскільки ректори освітніх установ часто мають 
багато влади, а міністерство – мало впливу. 

Погане фінансування породжує коруп-
цію, це загальновідомий факт. Згідно з опитуван-
нями Центру Разумкова, у 2013 році більше 3/4 
українців вважають, що сектор вищої освіти дуже 
корумпований. На думку Микити Андрєєва, дуже 
вдала спроба подолати корупцію була здійсне-
на у 2008 році, коли вперше Міністерство освіти 
ввело зовнішнє незалежне оцінювання – ЗНО для 
абітурієнтів. Утім, корупція все ще залишається 
при вступі на магістратуру. 

Від корупції постраждала і Світлана – 
студентка, яка вчилася на архітектора та хотіла 
отримати ступінь доктора з цієї спеціальності для 
подальшої наукової діяльності та викладання. Але 
з дівчини вимагали великий хабар. (Ми змінили 
ім’я, аби не наражати її на небезпеку.) За словами 
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Світлани, вона дуже хотіла стати архітектором, 
вчилася завжди із наснагою та була найкра-
щою у групі. Кілька разів ще під час студентства 
їй все ж таки довелося давати хабарі. І не тому, 
що вона не знала предмет, а просто для допуску 
до іспиту. «Так само готовою я була і для захи-
сту докторської. Сама її досліджувала, сама пи-
сала роботу. Я розумію, коли вимагають хабар 
у людини, яка писала несамостійно та просто 
не знає, про що її робота. Але це не про мене 
– розповідає Світлана, – кожен на нашому фа-
культеті говорив про необхідність дати гроші 
спеціалізованій раді перед захистом. Сума була 
близько 5.000 євро. Я не погодилась».

На думку політолога Андре Хертеля, 
5.000 євро – занадто висока сума. «Я знаю біль-
ше інформації щодо 1.000 євро. Також нерідко 
трапляються випадки, коли кандидати роками 
чекають на захист докторської – адже не мають 
достатніх коштів для ради». 

Через корупцію в Україні Світлана 
хоче продовжити навчання та отримати сту-
пінь доктора в Європі. Реформи вищої освіти 
минулих років докорінно не змінять ситуацію, 
вважає дівчина. Адже змінюється «фасад», а 
система залишається тією ж. Микита Андрєєв 
більш оптимістично налаштований. Рік тому 
він був обраний студентами до «Національно-
го агентства з забезпечення якості вищої осві-
ти» і вже встиг проштовхнути реформу про 
стипендії. На меті в хлопця ще збільшити пов-
новаження студентського самоврядування та 
впровадити фінансування університетів, у за-
лежності від їх успішності. Місце в такому рей-
тингу вишів залежатиме від середньої заробіт-
ної плати випускників. «Я розумію, що цю ідею 
поки що впровадити вкрай важко. Але мені 
подобається робити те, що іншим здається не-
можливим. Найголовніше – мати однодумців». 

Geld an Professoren gegeben, aber immer zusammen 
mit dem ganzen Kurs. Doch bei ihrer Doktorarbeit 
sah es auf einmal anders aus. 2013 schloss sie den 
dreijährigen Doktorandenkurs ab. Die Verteidigung 
der Doktorarbeit sollte vor einem Komitee stattfin-
den, das sich aus verschiedenen Wissenschaftlern 
von mehreren Universitäten und Institutionen zu-
sammensetzte. »An unserer Fakultät hat jeder darüber 
geredet, dass man dem Komitee Geld geben muss. Es 
hieß, für Architektur liege die Summe bei 5000 Euro. 
Das war schlimm für mich. Ich war extrem frustriert.« 

Geschichten wie die von Swetlana kennt 
Politologe Härtel, der zum Bildungssystem in der Uk-
raine forscht. »5000 Euro erscheint mir als Summe zu 
hoch. Ich kenne eher Angaben bis zu 1000 Euro. Aber 
ich kenne etliche Fälle, in denen es genauso gelaufen 
sein soll. Die Promovenden warten jahrelang auf ihre 
Verteidigung, weil sie das Geld nicht haben.« Zwar 
habe es Reformprozesse gegeben, auch im Promoti-
onsrecht. Trotzdem werde es noch lange dauern, bis 
solche Praktiken wirklich beseitigt sind, sagt André 
Härtel. »Denn neue institutionelle Regelungen än-
dern selten die Kultur.« 

Swetlana hat sich dazu entschieden, ihre 
Doktorarbeit nicht zu verteidigen. Das war eine schwe-
re Entscheidung für die heute 32-Jährige, denn sie war 
ehrgeizig und hatte die Arbeit schon fertig geschrieben. 
»Ich kann letztlich nicht sagen, ob die Gerüchte stimm-
ten. Vielleicht wäre es sogar möglich gewesen, den Ti-
tel ohne Bezahlung zu bekommen. Aber dann hätten 
nachher alle von mir gedacht, dass ich bezahlt habe. 
Das wollte ich nicht.« Sie knetet ihre Hände. Sie würde 
sich wünschen, dass noch viel mehr Studierende sich 
wehren würden so wie sie. »Aber viele tolerieren sol-
che Praktiken.« 

Swetlana hat eine NGO für Denkmalschutz 
gegründet und arbeitet inzwischen freiberuflich für 
ein privates Forschungsinstitut. Es wird von einem 
privaten Sponsor aus Österreich finanziert und liegt 
in einer anderen ukrainischen Stadt. Dort hat sie bes-
sere Erfahrungen gemacht und hat den Eindruck, dass 
Korruption viel weniger verbreitet ist. Ihr Traum ist 
es, ihren Doktortitel in einem anderen europäischen 
Land zu machen. Ganz ohne Korruption. Swetlana 
wünscht sich, dass sich das System in der Ukraine än-
dert. »Wir müssen offener über Korruption sprechen. 
Und wir müssen aufhören, Korruption zu tolerieren 
und die Gesellschaft stärker über die Gefahren aufklä-
ren.« Ob das wirklich klappt, da ist sie skeptisch.

Nikita Andreew ist da optimistischer. Vor 
einem Jahr wurde er von Studenten in die  »Nationa-
le Agentur für Qualitätssicherung in der Hochschul-
bildung« gewählt. Die Agentur wurde im Zuge der 
Hochschulreformen gegründet. Studenten, Wissen-
schaftler, Mitglieder der Universitätsverwaltung und 
Arbeitgeber arbeiten dort gemeinsam an verbesserten 
Qualitätsstandards in der Hochschulbildung. Nikita 
setzt sich dafür ein, dass die Studierenden mehr Mit-
spracherecht haben und versucht, konkrete Verbesse-
rungen für ihre Ausbildung zu erreichen. Er kann sich 
sogar vorstellen, später in die Politik zu gehen. Nikita 
will das System von innen heraus verbessern. »Ich 
will Dinge verändern, von denen alle denken, sie sei-
en unmöglich. Ob das wirklich klappt, hängt davon 
ab, wie viele Mitstreiter ich habe,« sagt er.
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Nikita Andreew kämpft für mehr Mitspracherecht der Studierenden und setzt sich für 
die Qualitätssicherung an Hochschulen ein. 

Микита Андрєєв бореться за за ширшу участь студентів в прийнятті рішень і 
підтримує гарантування якості надання освіти у вишах.

»Ich will Dinge verändern, von 
denen alle denken, sie seien 
unmöglich. Ob das wirklich klappt, 
hängt davon ab, wie viele Mitstreiter 
ich habe.«

«Мені подобається робити те, що 
іншим здається неможливим. Най-
головніше – мати однодумців.» 
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AUF NACH  CHARKIW
ВПЕРЕД НА  ХАРКІВ

Die zweitgrößte Stadt 
der Ukraine ist bei ausländi-
schen Studierenden besonders 
beliebt. Von 160.200 Studenten 
im Jahr 2017 kommen 19.600 
aus dem Ausland. Besonders 
das Medizinstudium ist gefragt. 
Dabei spielen nicht nur die ver-
gleichsweise niedrigen Kosten 
eine Rolle. 

Харків є другим за 
розміром містом в Украϊні. 
Відносно низька ціна на нав-
чання у вишах приваблює й 
іноземних студентів. Ста-
ном на 2016/2017 роки за-
гальна кількість студентів 
у Харкові становить 160,2 
тисяч, 19,6 тисяч із них – 
іноземці. Медицина є безза-
перчним лідером серед обра-
них напрямів.

Francis Mutshaka 
Koumwanda, 
27 
Demokratische Republik  
Kongo, wird Buchhalter

Ich bin nach Charkiw gekom-
men, weil es eine gute Stadt für ein Studi-
um ist. Charkiw ist so international, ob-
wohl es am Anfang schwer war. Ich weiß 
nicht, ob ich unbedingt in den Kongo 
zurück möchte. Es ist einfach schwierig, 
dort Arbeit zu ãnden. Auf der anderen 
Seite fühle ich mich zuhause natürlich am 
wohlsten.

Франсіс Мутшака 
Камванда, 
27
Демократична Республіка 
Конго, вивчає  бухгалтерську 
справу

Мотивом для подорожі в 
Україну майже 7 років тому стало ба-
жання побачити світ, побачити жит-
тя за межами рідної країни. До того ж 
іноземні дипломи в Конго цінуються 
більше, ніж місцеві. У Харкові я почу-
ваюся комфортно, адже це інтернаці-
ональне місто. Вивчаю бухгалтерську 
справу в Харківському національному 
економічному університеті. Чи поїду 
додому?... Ще думаю, та вважаю, що 
дім – це єдине місце, де ти справді віль-
ний і в тебе все чудово. 

Text DE und Fotos: 
REBECCA BARTH 
Text UKR und Fotos: 
OLEKSANDRA KUCHER
Infografik: 
MARKO NOVAKOV

Текст нім. i Фото: 
РЕБЕККА БАРТ
Текст укр. i Фото: 
ОЛЕКСАНДРА КУЧЕР
Інфографіка: 
МАРКО НОВАКОВ

Anzahl ausländischer Studierender in 
ukrainischen Hochschulstädten im Studi-
enjahr 2016-2017
Quelle: Ministerium fur Bildung und Wis-
senschaft der Ukraine / Ukrainian State 
Center for International Education

Кількість іноземних студентів в 
університетських центрах України в 
навчальному році 2016-2017
Джерело: Український Державний центр 
міжнародної освіти (Міністерство освіти 
і науки України)
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Akila 
Sanjaya, 
27 
Sri Lanka, studiert Medizin

Ich studiere seit sechs Jahren 
in Charkiw. Im Endeñekt war es eine rati-
onale Entscheidung herzukommen: Es ist 
billiger. Am Anfang ist mir das Leben hier 
sehr schwer gefallen, weil ich die Sprache 
nicht konnte und einsam war. Mittlerwei-
le habe ich hier tolle Leute kennengelernt. 
Nächstes Jahr bin ich fertig und würde 
gerne nach Schweden oder Deutschland, 
um mir als wissenschaÚlicher Mitarbeiter 
meinen Master zu ãnanzieren.

Акіла 
Санджая, 
27
Шрі-Ланка, студент-медик

6 років тому я приїхав до 
України, бо з фінансових причин 
не міг навчатися в країнах Європей-
ського Союзу. Перший досвід України 
– холодно … дуже! І тут не поспереча-
єшся, адже клімат Харкова сильно від-
різняється від сонячної Шрі-Ланки. 
Напочатку мені було важко, заважав 
мовний бар’єр, але з часом я знайшов 
друзів. Навіть кілька років був голо-
вою університетського speaking club, 
сам влаштовував заходи задля допо-
моги адаптації для іноземців.

Ahmad 
Al-Saadi,  
24  
Saudi-Arabien, studiert Medi-
zintechnik

Ich bin Palästinenser und in 
Saudi-Arabien werden wir wie Menschen 
zweiter Klasse behandelt. Ich bin schon 
mit 17 weggezogen, in den Libanon. Da 
habe ich erst mal ziemlich viel Party ge-
macht und mein Studium nicht ernst ge-
nommen. Mein Vater meinte irgendwann, 
er gebe mir noch eine Chance, solange 
das Studium billig und einfach sei. Also 
bin ich nach Charkiw gekommen und ich 
liebe es hier. Ich möchte hier bleiben und 
mich irgendwie selbständig machen.

Ахмад  
Eль Сааді,  
24
палестинець з Саудівськоϊ 
Аравіϊ, майбутній 
біомедичний інженер

Протягом життя завжди 
люди ставилися до мене як до людини 
другого сорту. Тому в 17 років за гро-
ші батьків поїхав вчитися до Лівану. 
Натомість гуляв та влаштовував гучні 
вечірки. Тому тато вирішив, що треба 
відправити мене вчитися, де дешево 
та відносно нескладно. Отже, я у Хар-
кові, вивчаю біомедичну інженерію. 
Мені тут комфортно. Навіть маю не-
великий бізнес: відкрив лінгвістичні 
курси. Додому їхати не збираюся. 

Gizem 
Çatalaş, 
19  
Türkei, studiert Medizin

In der Türkei habe ich die Auf-
nahmeprüfung für Medizin leider nicht 
geschañt. Es gefällt mir hier, aber mit den 
Ukrainern habe ich wenig zu tun. Irgend-
wie sind sie so kühl und distanziert, es ist 
fast unmöglich, mit ihnen Kontakt auf-
zunehmen. Vielleicht, weil ich schwarze 
Haare habe und sie direkt  sehen, dass ich 
Muslima bin. Zum Glück ist meine Cousi-
ne auch hier, also bin ich nicht alleine. 
Nach meinem Studium möchte ich deãni-
tiv zurück in die Türkei.

Гізем 
Чаталташ, 
19
Туреччина, студентка-
медик

Мені не вдалося скласти 
вступний іспит до медичного універ-
ситету вдома. Тож я тут, в Україні. Хар-
ків мені подобається, проте ментально 
люди неблизькі мені. У майбутньому 
дуже хочу повернутися додому й пра-
цювати в Туреччині. 
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Diana 
Koshuchowa, 
22 
Kasachstan, studiert WirtschaÝ

Ich bin in Kasachstan nahe ei-
ner ukrainischen Gemeinde aufgewach-
sen. Es war immer schon mein Traum in 
der Ukraine zu wohnen. Eigentlich wollte 
ich hier Journalismus studieren, aber es 
gab nur ein Stipendium für WirtschaÚ. 
Mir gefällt es hier sehr. Besonders die 
jungen Leute ãnde ich toll, sie sind nicht 
so materialistisch wie die kasachische 
Jugend. Nach meinem Studium möchte 
ich nach Kiew ziehen und als Journalistin 
beim Fernsehen arbeiten. 

Діана 
Кожухова, 
22
Казахстан, вивчає 
економіку

Я народилася в Караганді і 
впродовж всього життя мріяла жити 
в Україні. Ходила до етнічної україн-
ської общини, носила вишиванку як 
повсякденний одяг, вільно розмовляю 
українською. У 2012 році закохалася у 
співака Олексія Смирнова, який брав 
участь в українській версії конкурсу 
X-factor. Це також вплинуло на мoє рі-
шення приїхати сюди.  Моя мрія – пра-
цювати в журналістиці, а саме в Києві, 
на телебаченні. 

Navid 
Malaeafard, 
22 
Iran, studiert Medizin

Ich bin seit zwei Monaten hier. 
Charkiw ist sozusagen meine letzte Chan-
ce. Im Iran habe ich es nicht geschañt, für 
das Medizinstudium zugelassen zu wer-
den. Andere Länder haben aus verschie-
densten Gründen nicht geklappt, zum 
Beispiel weil es zu teuer war. Mir gefällt es  
hier sehr gut. Die Uni ist toll und die Leute 
sind nett. Ich werde höchstwahrschein-
lich nicht in den Iran zurück gehen, aber 
wahrscheinlich auch nicht hier bleiben. 

Навід 
Малаифард, 
22
Іран, студент-медик

Я подавав документи до 
Угорщини, Німеччини, США, Туреч-
чини та Італії. Проте скрізь щось йшло 
не за планом. Двері не відкривалися. 
Так доля завела мене до Харкова. Спо-
чатку було важко – тут все інше: мова, 
звичаї, архітектура. Але від людей я 
у захваті та й університет цілком за-
довольняє. Додому їхати не планую. 
Хочу йти вперед і побачити інші кра-
їни: Канаду,  Німеччину, Швейцарію.

Dinh Thi Nhu 
Trang, 
23
Vietnam, studiert russische 
Literatur

Ich habe ein Stipendium und 
studiere seit vier Jahren in Charkiw. In 
Vietnam habe ich schon Russisch gelernt 
und wollte meine Sprachkenntnisse dann 
hier verbessern. Am Anfang musste ich 
mich echt an die Stadt gewöhnen. Es ist 
so kalt hier, aber mittlerweile geht es. Ich 
bin meistens mit anderen Vietnamesen 
zusammen. Im Wohnheim wohnen wir 
alle auf einer Etage. Nach meinem Studi-
um möchte ich nach Vietnam zurück und 
als Fremdenführerin arbeiten.

Дінь Тхі Нью 
Чанг, 
23
В’єтнам, студент-філолог

Закінчую останній курс ба-
калаврату в Харківському національ-
ному університеті імені В. Н. Каразіна 
на відділенні російської мови та літе-
ратури. Я ще не впевнена щодо вступу 
до магістратури, але після закінчен-
ня навчання планую повернутися на 
батьківщину. Вже тут опановую омрі-
яну професію: веду екскурсії Харко-
вом для іноземців. Проте все ж прагну 
бути гідом для туристів вдома.  

71



GEBLIEBEN, UM ZU  
GEHEN
ЗАЛИШИЛОСЯ       
ЙТИ Die Ukraine steht vor 

einem noch nie da gewesenen 
Brain-Drain. Schon heute arbei-
ten ukrainische IT-Fachkräfte 
freiberuflich für Firmen überall 
auf der Welt, die in ihnen ge-
fragte Arbeitskräfte sehen. Eine 
Generation zwischen post-sow-
jetischer Selbstverwirklichung 
und einem bewaffneten Kon-
flikt steht vor der Frage: Bleiben 
oder gehen?

У часи кризи,  револю-
ція інформаційних техноло-
гій, немов рятувальний круг, 
дозволила нам на хвилинку 
помріяти про альтернатив-
ний шлях. Проте реальність 
диктує своϊ правила: у пошу-
ках кращого життя велика 
кількість украϊнських спеці-
алістів усе частіше пов’язує 
своє майбутнє з Заходом. 

Text DE und Infografik: 
ANNA KLEIN
Text UKR: 
ARSEN MAMAYEV 

Текст нім. i Інфографіка: 
АННА КЛЯЙН
Текст укр. i Фото: 
АРСЕН МАМАЄВ

72



ODESSA, UKRAINE
Ein spärlich eingerichtetes WG-Zimmer 

in Moldavanka, Odessa. Ein zugiger Altbau im frü-
heren jüdischen Viertel der geschichtsträchtigen Ha-
fenstadt am Schwarzen Meer. Das WLAN ist schlecht, 
die Videoübertragung klappt nur mit der niedrigs-
ten Bildqualität. Das grelle Licht des Computerbild-
schirms erhellt die senfgelbe Tapete im Hintergrund. 
Das WG-Zimmer gehört Konstantin Sharandak und 
ist gleichzeitig der Arbeitsplatz des 24-Jährigen. Kon-
stantin ist Mitgründer eines Startups für browserba-
sierte Video-Konferenzen. Die Firma besteht aus ihm 
und seinem besten Freund. Wenn es nach den Beiden 
geht, soll sein Startup in einem Monat auf den Markt 
kommen. Das familienähnliche Arbeitsumfeld in 
Odessa ist ihm lieber als jeder IT-Großkonzern, sagt 
Konstantin. Sonst ãndet er nicht viel Gutes an sei-
nem Standort: Für IT-Produkte gäbe es im post-sow-
jetischen Raum so gut wie keinen Absatzmarkt und 
die ukrainische Regierung würde IT-Startups kon-
trollieren, sagt Konstantin. Unter dem Aspekt von 
Propagandabekämpfung würden die ukrainischen 
Sicherheitsbehörden Büros durchsuchen und Com-
puter beschlagnahmen, bestätigt auch die Nichtre-
gierungsorganisation (NGO)»Digital Ukraine«, die 
Startups unterstützt. Seit 2016 zählt die Organisation 
über 50 solcher Razzien. Zu einem Gerichtsprozess 
hat keine einzige Durchsuchung geführt.

Gründer haben es schwer in der Ukrai-
ne, so sieht das auch die Soziologin Oleksandra 
Deineko von der Nationalen Karasin-Universität in 
Charkiw: »Startups hier zahlen mehr Steuern als an-
dernorts und es gibt wenig Gründerunterstützung. 
Das schwächt im internationalen Wettbewerb.« Re-
formen wären dringend notwendig. Doch die Wirt-
schaÚspolitik der Ukraine wird heute noch von ei-
ner Generation gemacht, die in alten Mustern denkt, 
wonach alles in staatlichen Strukturen funktionieren 
muss. »Dabei ist eine NGO manchmal eízienter als 
fünf Ministerialgremien«, ãndet die Soziologin und 
entwirÚ eine düstere Prognose: »Die Abwanderung 

Україна подарувала світові низку та-
лановитих діячів культури та науки і невідомо, 
скільки ще провідних спеціалістів зроблять свій 
внесок до світової скарбнички під українським 
стягом. Єдина проблема в тому, що доволі часто 
люди роблять це за її межами.

Питання еміграції українських «міз-
ків» почало глобально турбувати суспільство 
лише у світлі подій 2014 року, але існує воно впро-
довж десятиліть. Хто знає, як би склалась доля 
сучасного кіно, не емігруй бабуся та дідусь Стіве-
на Спілберґа до США. Не варто навіть уявляти, у 
якому стані була б сучасна авіація без Ігоря Сікор-
ського, лауреата медалі ASME, найвищої нагороди 
Сполучених Штатів у галузі інженерії. У ХХІ сто-
річчі, із розвитком IT сфери, цей процес набрав 
шалених обертів – один за одним країну лишають 
спеціалісти. Так, кандидат соціологічних наук 
Олександра Дайнеко з Харківського національно-
го університету імені В. Каразіна зазначає:

Молодь – найпрогресивніша ланка 
суспільства. Те, що непритаманно  минулому 
сторіччю нашоϊ краϊни, не нове для більшості 
розвинених краϊн. Якщо у 20-х роках ХХ сторіччя 
основною причиною еміграціϊ для украϊнців були 
нескінченні переслідування і небезпека для жит-
тя, то сьогодні молодь шукає можливість побу-
дувати кар’єру та максимально самореалізува-
тись, заявити про себе.  

Статистика центру «Нова Європа» 
показує, що 76% українців віком від 16 до 29 ро-
ків жодного разу не були за кордоном. Власне, 
спираючись на ці дані, можна уявити, чому ще 
не почався процес глобальної еміграції. Людям 
нема з чим порівняти рівень життя та можливо-
сті для самореалізації. 

 Із введенням безвізового режи-
му, – продовжує Олександра, – у наступні 5 років 
можна очікувати суттєве відсоткове зростання 
еміграціϊ серед молоді. Адже молодь побачить рі-
вень життя, притаманний Західній Європі.

Щодо власних мотивів залишитись в 
Україні, то Олександра вирішила залишитись, 
адже прагне жити в Україні та розвивати наше 
суспільство. «Закінчивши університет з мої-
ми оцінками та відзнаками не було б проблем 
знайти грант чи робоче місце за кордоном, але 
я вирішила залишитись. Якщо людина хоче ре-
алізувати свій потенціал, то вона може зробити 
це будь-де». 

На жаль, бажанню переїхати до Євро-
пи чи США інколи сприяє й сам державний апа-
рат. Для людини, яка готова залишитись тут та 
сумлінно працювати в межах країни, фактично 
немає пристойних робочих умов. Підхід до ро-
боти з молоддю, яка у своїй більшості залучена 
в інтелектуальну сферу, як був, так і лишився до-
статньо архаїчним, з радянським присмаком. На-
віть попри всі намагання змінити це в останні три 
роки. Нагальним  завданням сьогодення є ство-
рення адекватної системи оподаткування старта-
пів та фрілансерів, сучасний підхід до кооперації 
з ними та відкриття відповідальних інстанцій. 

Вважати, що держава повинна робити 
щось за людину вкрай неправильно, особливо 
враховуючи її вік та фактор важкого впливу ра-
дянської пропаганди та радянського способу мис-
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Wann planen Sie, das Land zu verlassen?
Коли ви плануєте покинути країну?

Und für wie lange?
Та як надовго?

Welches Land würden Sie für die Ausreise wählen?
Яку країну Ви б обрали для еміграції?

Waren Sie schon einmal zwecks Ausbildung im Ausland?
Ви колись були за кордоном для отримання освіти?

Andere Antwort
Інша відповідь

Ja, ich war im Ausland
Так, я був за кордоном

Niemals, aber 
ich habe es vor
Не був, але 
планую побувати

Niemals und habe
es nicht vor
Ніколи не був і не
маю такого наміру

ПЛАТНЯ
GEHALT

ВІДСУТНІСТЬ ПЕРСПЕКТИВ ВДОМА
PERSPEKTIVLOSIGKEIT ENTKOMMEN

СТАБІЛЬНІСТЬ
STABILITÄT

КУЛЬТУРНЕ РІЗНОМАНІТТЯ
KULTURELLE VIELFALTREISEN

ПОДОРОЖ

ПІЗНАТИ СВІТ
ANDERE LEBENSWELT KENNENLERNEN 

МОЖЛИВОСТІ НАВЧАННЯ
AUSBILDUNGSMÖGLICHKEITEN

ARBEITSBEDINGUNGEN
УМОВИ ПРАЦІ WEISS NICHT

НЕ ЗНАЮ

GESCHÄFTSIDEE VERWIRKLICHEN
РЕАЛІЗУВАТИ БІЗНЕС-ІДЕЇ

MENSCHEN, DIE MIR WICHTIG SIND
ЛЮДИ, ЯКІ ВАЖЛИВІ ДЛЯ МЕНЕ

ІНШІ
SONSTIGES

РІВЕНЬ ЖИТТЯ НАСЕЛЕННЯ
LEBENSSTANDARDS
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In 10-20 Jahren
За 10-20 років

In 10 Jahren
За 10 років

In 5 Jahren
За 5 років

In 2 Jahren
За 2 роки

In 6 Monaten
За 6 місяців

Schwer zu beantworten
Важко відповісти

Keine Antwort
Немає відповіді
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Datenquelle: 
Jugendstudie »Ukrainian Generation Z«,  
New Europe Center, Friedrich-Ebert-Stiftung
Durchgeführt im Juli-August 2017 in allen 
Regionen der Ukraine (ohne Krim und Teile des 
Donezker und Lugansker Gebiets). 

Джерело: 
дослідження «Українське покоління Z»,  
Центр «Нова Європа», Фонд Фрідріха Еберта
Проведене в липні-серпні 2017 року у всіх 
регіонах України (за винятком АР Крим та 
окремих районів Донецької та Луганської 
областей).



junger, gut ausgebildeter Menschen wird so massiv 
zunehmen wie nie zuvor.« Deineko hat Umfragen 
ausgewertet und ãndet klare Worte, wenn sie die 
Gründe für die Abwanderung beschreibt: »Der Kon-
Ûikt im Osten des Landes verleiht dem Brain-Drain 
eine ganz neue Dynamik.« In den Umfragen haben 
die meisten Ukrainer im Alter von 14 bis 24 Jahren 
bei der Frage nach dem Motiv ihr Kreuz bei »Verbes-
serung der Lebensumstände« gemacht. Der statisti-
schen Kategorie fürs Träumen von einem besseren 
Leben. »Dabei geht es nicht in erster Linie ums Geld«, 
erklärt Soziologin Deineko. »Die meisten wollen 
sich selbst verwirklichen.«

So wie Konstantin, der sein Startup aus 
dem WG-Zimmer in Odessa betreibt. »Doch eigent-
lich gibt es für uns keinen Grund, hier zu bleiben«, 
sagt er. Mit seinem italienischen Pass könnte er je-
derzeit nach Europa auürechen. Doch Konstantin 
hat einen anderen Plan gefasst. Vor zwei Jahren, 
10.000 Kilometer entfernt.

SILICON VALLEY, 
KALIFORNIEN
Mountain View, Kalifornien, milde 16 

Grad, selbst im November. Hier hat der Suchmaschi-
nen-Weltmarktführer Google seinen Hauptsitz, den 
sogenannten Campus. Verglaste Fassaden spiegeln 
das weiche Sonnenlicht, immergrüne Gräser wiegen 
sich in der Brise. In der Stadt gibt es überall freies 
WLAN. Der Kontrast zu den verfallenden Altbauten 
in Odessa könnte kaum größer sein. 5G-Verbindung 
statt WG-Internet. Genau hier fasste Konstantin vor 
drei Jahren einen Plan. Zusammen mit einem Freund 
besuchte er damals den Google-Campus, inklusive 
Rundfahrt mit den bunten Campus-Rädern und Mit-
tagessen in Googles eigenem Restaurant, Kichererb-
sen-Curry. Genau hier entsteht Konstantins Wunsch, 
es eines Tages auf eigene Faust ins kalifornische Sili-
con Valley zu schañen, mit seiner eigenen Idee. »Das 
war ein Wendepunkt in meinem Leben«, erinnert 
sich der damalige Politik-Student. 

Seither ist dieser American Dream Kon-
stantins Motivation, sein eigenes IT-Produkt zu 
entwickeln. Und zwar in einem Land, wo es kaum 
staatliche Innovationsförderung gibt, kaum Grün-
derunterstützung, kaum Inkubatoren, Hubs oder 
Labs. Weil weder beim Staat noch auf dem osteuro-
päischen Absatzmarkt Geld dafür da ist. Konstantin 
bleibt in der Ukraine solange er muss. »Sobald wir 
mit unserem Startup expandieren können, bin ich 
weg«, sagt er. Momentan sucht das Startup Investo-
ren in Europa und den USA.

Umgekehrt sehen die meisten IT-Firmen 
dort vor allem eines in jungen Programmierern wie 
Konstantin: Billige ArbeitskräÚe. »Wir sind der Ex-
portschlager unseres Landes«, bemerkt er zynisch. 

Wie man das zum eigenen Vorteil wen-
den kann, zeigt das Beispiel von Artem, der seinen 
Nachnamen lieber nicht nennen möchte. Der 25-Jäh-
rige stammt aus Charkiw, ist hier aufgewachsen und 
hat Jura studiert. So wie schon der Vater und vor ihm 
der Großvater. Doch der Job im Justizministerium 
war nichts für den introvertierten Artem, der eher 
verkrampÚ wirkt, sobald er über sich selbst spricht. 
In einem Nebensatz erwähnt er, dass er sich inner-
halb eines Jahres selbst Programmieren beigebracht 
hat. So gut, dass er inzwischen als Entwickler seinen 

лення. Однак, якщо немає бажання допомогти, то 
хоча б не треба ставити палки в колеса. Так, укра-
їнці не можуть дочекатися повноцінної роботи 
PayPal уже кілька років (між іншим, творіння 
уродженця Києва Макса Левчина).

ОДЕСА, УКРАЇНА
Одеса славиться своїм колоритом та 

багатою культурною спадщиною, а 2015 року 
Південна столиця заявила про себе ще й у світі 
IT, коли американський гігант Snapchat вику-
пив одеську компанію Looksery за 150 мільйо-
нів доларів. 

Украϊнська податкова система не є 
ефективною і начебто створена, щоб заважа-
ти IT-спеціалістам. До неϊ нема довіри з відо-
мих для всіх причин. Я хочу бачити, куди йдуть 
моϊ податки. Не завадила б організація венчур-
них компаній та всіляких спільнот, – зазначає 
співзасновник одеського стартапу, Костянтин 
Шарандак.

Українські IT компанії поділені на 2 
основні категорії: аутсорсингові компанії, що 
продають вітчизняну робочу силу дешевше 
ринкових цін у Європу та США; і ті, які про-
понують нашим спеціалістам непогані умови 
для роботи та пристойну заробітну плату за 
українськими реаліями. Ще є вітчизняний ри-
нок, що знаходиться в стані тривалого хіатусу.

Основною мотивацією Костянтина 
зайнятися роботою в сфері IT стало триві-
альне бажання добре заробляти. В нашій роз-
мові він зізнався, що не хотів би працювати в 
Google, так як не любить корпоративні звичаї, 

дрескод та сотні незнайомих людей, 
а, натомість, віддає перевагу малим 
компаніям з сімейною атмосферою, 
як їхня. Якщо питання переїзду до 
США мотивується лише грошовими 
винагородами та нормальною сис-
темою оподаткування, то й Україні 
варто пошвидше вирішити ці про-
блеми аби не втратити інтелекту-
альний майбутній потенціал країни. 

КРЕМНІЄВА ДОЛИНА, 
КАЛІФОРНІЯ
Маунтін-В’ю – для більшості пере-

січних людей така назва не несе в собі ніякої 
інформації. Проте, дивлячись на неї крізь 
призму обізнаної у тек-сфері людини, це, без 
перебільшення, Мекка айтішника. Невелич-
ке місто у Каліфорнії з населенням менше 
100.000 в окрузі Санта-Клара. 

 Я вчився на політолога, – про-
довжує Костянтин, – але пов’язувати своє 
життя з цією професією не мав наміру. У 2013 
році під час поϊздки за програмою обміну това-
риш взяв мене до головноϊ будівлі Google в Ма-
унтін-В’ю. І я одразу зрозумів, чим хочу займа-
тися у майбутньому. 

Шукаючи спонсорів за кордоном, 
легко зрозуміти, чим закінчиться історія з по-
тенційним українським проектом. Дивлячись 
на приклад з Looksery, можливо, у майбутньо-
му про себе так заявить ще не один стартап з 
українським корінням. Одним із них може бути 
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Lebensunterhalt verdient. Er übersetzt die Ideen von 
Graãkern und Kommunikationsdesignern in Pro-
grammiersprache, in Code. Zeilen voller Zeichen, die 
dann ganze Webseiten, Programme und Apps erge-
ben. Momentan kommen die Ideen dafür nicht aus 
der Ukraine, sondern aus Deutschland. 

KÖLN, DEUTSCHLAND
Ein Jahr lang arbeitet Artem freiberuÛich 

von Charkiw aus für eine deutsche Kommunikati-
onsagentur in Köln. »Aber die Bezahlung ist deãnitiv 
ukrainisch«, sagt er. Einen genauen Betrag möchte er 
nicht nennen. In der Ukraine verdient ein Program-
mierer laut der GesellschaÚ für Entwicklung durch-
schnittlich 675 Euro im Monat, während deutsche 
Entwickler einen Stundenlohn von 70 Euro bekom-
men. »In der Ukraine haben wir zwar die Fähigkei-
ten, aber nicht die Marktposition«, resümiert Artem 
und führt das Beispiel von Steve Wozniak an. Der 
hochbegabte Apple-Mitgründer mit ukrainischen 
Wurzeln habe stets im Schatten des charismatischen 
Steve Jobs gestanden. Ungerecht ãndet Artem sein 
digitales Freelance-Einkommen nicht. Um in der 
Entwicklerbranche gefragt zu sein, braucht man Er-
fahrung – und um die zu sammeln, müsse man dank-
bar für jedes Angebot sein: »Ich bin einfach pragma-
tisch«, sagt er schulterzuckend. Er wolle eigentlich 
schon in der Ukraine bleiben, ja. Richtig überzeugt 
klingt das nicht. »Wenn man eine Familie gründen 
möchte, gibt es deãnitiv geeignetere Orte«, meint er 
und fügt hinzu: »Wo die ZukunÚ planbarer ist.« 

CHARKIW, UKRAINE
Momentan läuÚ es gut für ihn, er hat mehr 

AuÚräge, als er erledigen kann: »Ich bin froh, wenn 
ich mal wieder acht Stunden Schlaf bekomme.« Die 
blasse Gesichtsfarbe erklärt sich plötzlich nicht mehr 
nur durch das winterliche Wetter in Charkiw. Die 
viele Arbeit hält ihn auch davon ab, sich den Kopf zu 
sehr über die ZukunÚ zu zerbrechen. Vielleicht fürch-
tet Artem, dass eine öñentliche Aussage dazu seinen 
Marktwert als Programmierer beeinträchtigt. Oder 
er hat Angst vor dem Einzugsbescheid für einen Mi-
litäreinsatz, den in der Ukraine keiner Krieg nennen 
will. Als Reserveoízier kann ihm dieser Bescheid 
jeden Tag mit der Post ins Haus Ûattern. »Und es ist 
immer noch besser, ein ukrainischer Programmierer 
zu sein, als ein toter Programmierer«, sagt Artem. Es 
ist nicht klar, wie viel Angst tatsächlich in dieser Mi-
schung aus Zynismus und Zurückhaltung steckt. 

Viel gelöster wirkt der 25-Jährige dage-
gen, als er von einem befreundeten Programmierer 
erzählt, der ein Jobangebot von Facebook ablehnte. 
LebhaÚ wandern Artems Hände durch die LuÚ, als er 
beschreibt, wie der Bekannte diese sagenhaÚe Einla-
dung ausschlagen konnte. Facebook, der IT-Gigant mit 
entspannter Startup-Mentalität. Bay Area statt ostuk-
rainische Front. Und wieder Kalifornien. Ob er gehen 
würde? Artem hält es für besser, sich momentan nicht 
so viele Gedanken über die ZukunÚ zu machen. 

і одеський стартап, співзасновник якого має на-
мір повторити маршрут сучасного «чумацько-
го шляху». Особливо зважаючи на те, що умови 
для існування в Україні поки не покращують-
ся, а скоріш навпаки, впадають у «летаргічний 
сон». 

Я міг залишитись у Штатах неле-
гально, але  вирішив повернутися туди пізні-
ше, в якості кваліфікованого спеціаліста. Маю-
чи єврейське коріння, для мене не проблема хоч 
сьогодні залишити Украϊну, але спершу хочу 
все-таки розвинути свій проект, знайти за-
кордонних інвесторів та вивести продукт на 
європейські та американські ринки.

ХАРКІВ,
УКРАЇНА
Важливим плюсом укра-

їнських айтішників є той факт, 
що вони не потребують якихось 
особливих умов для навчання та 
становлення, як наприклад Артем, 
випускник Національного юридич-

ного університету імені Ярослава Мудрого та 
front-end розробник. Праця у сфері юриспру-
денції для нього була занадто нудною, незва-
жаючи на те, що в його родині цю традицію 
підтримували поколіннями. Потрапивши на 
ІТ-конференцію харків’янин Артем теж вирі-
шив кардинально поміняти своє майбутнє і 
свою професією.

Протягом року я пройшов усі можли-
ві онлайн-курси з програмування. Як на мене це, 
ймовірно, було навіть корисніше, ніж 5 років 
навчання в університеті.  

Українські імена пов’яза-
ні з величезними ІТ-проектами, як 
DepositPhotos, Viewdle, Jooble та ін-
шими. Стів Возняк, співзасновник 
Apple, має українське коріння, а уро-
дженець Фастова Ян Кум започатку-
вав усім відомий WhatsApp.

Заможні краϊни пропону-
ють ідею, а ми лише служителі. В нас 
є мізки, але немає місця на ринку IT.

КЕЛЬН, НІМЕЧЧИНА
Артем працює фрілансером на ні-

мецьку компанію, що базується в Кельні. По-
при співпрацю з європейською компанією, 
його заробітна платня скоріш українська. 
Хлопцю подобається ідея називати себе праг-
матичною людиною. В його сприйнятті, лю-
дина має бути вдячною за можливості, які їй 
дають. Він рухається поступово, отримуючи 
роботи навіть більше, ніж у нього є часу її ви-
конати. Це дає йому змогу забути про всі по-
літичні та соціоекономічні негаразди в країні. 

Раніше Артем мав намір лишитися 
тут, навіть навів приклад його товариша з Ки-
єва, який відхилив пропозицію працювати в 
Facebook, але наразі через негаразди в країні 
він частіше починає задумуватися, що лиши-
тися в Україні не є вдалим вибором.

Якщо захочеться завести сім’ю, то є 
безпечніші і передбачуваніші міста та краϊни 
для життя в них.
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DER STRASSEN- 
PHILOSOPH

«ДВІРНИК» З ФАРБАМИ
І ВАЛИКОМ
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«ДВІРНИК» З ФАРБАМИ
І ВАЛИКОМ

Es ist unmöglich durch 
Charkiw zu gehen, ohne Gamlet 
zu begegnen. Seine Straßenkunst 
ist bis in die hintersten Höfe ver-
teilt. Auch wenn ihn die Kunst 
nicht reich macht – Gamlet will 
seine Stadt nicht verlassen. 

Він прокидається об 
11 ранку, заварює собі каву, по-
вільно палить і починає готу-
вати сніданок. Після цього на-
сипає зерна на карниз, снідає 
і дивитися, як ϊдять голуби 
– це своєрідний ритуал. По-
тім він починає працювати, 
вмикаючи записи лекцій або 
аудіокниги з філософіϊ. Після 
роботи, о 5 ранку наступно-
го дня, він відкриває пляшку 
пива і дивиться «Південний 
парк». Так проходить типо-
вий день харківського худож-
ника Гамлета Зіньківського.

Text DE und Fotos: 
SOFIA DREISBACH 
Text UKR und Fotos: 
SVITLANA KHLESTOVA

Текст нім. i Фото: 
СОФІЯ ДРАЙСБАХ
Текст укр. i Фото: 
СВІТЛАНА ХЛЕСТОВА

Der Text auf Gamlets Brillenzeichnung besagt: 
»Ich versuche, die Wahrheit zu sehen.«

Я пытаюсь увидеть правду
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Якщо ви спробуєте загуглити «сучасне 
мистецтво в Харкові», за одним з перших посилань 
ви знайдете Гамлета – відомого стріт-артиста, 
«обличчя місцевоϊ арт-сцени», художника, який 
представляв Украϊну на Венеційській Бієнале у 2013 
році, автора, вартість робіт якого стартує від 
1,5 тисячі доларів. Зараз Гамлету 31 рік. Але його 
«шлях художника» розпочався 29 років тому. 

Гамлет, чому ти вирішив стати ху-
дожником? 
Я став художником через заздрість. 

Мені було два роки, а моїй сестрі – 4. Вона ро-
била малюнки, а мама вішала їх на мотузки для 
білизни. В 2 роки я зробив перший малюнок, 
приніс його мамі і попросив, щоб вона теж його 
повісила. Відтоді розпочався мій складний без-

Auf dem Gasherd steht eine Kanne aus wei-
ßem Emaille, aber Gamlet trinkt jetzt lieber Kräuterli-
kör. Es ist noch nicht spät, doch das Licht verschwindet 
früh in Charkiw im Winter. Das heißt, es ist okay, jetzt 
schon Schnaps zu trinken. Dazu raucht Gamlet Selbst-
gedrehte mit Zigarettenspitze. Er trägt vier Ringe an der 
rechten Hand, der dickste zeigt das Wahrzeichen von 
Charkiw, den Spiegelbrunnen, und trägt seine Initia-
len. GAZ, Gamlet Alexandrowitsch Zinkovsky.

»Ich wurde aus Neid ein Künstler«, sagt 
Gamlet. Und dann erzählt er, wie er mit zwei Jahren 
ein Bild malte, damit seine Mutter es an der Wäsche-
leine auæängen würde, genau wie das seiner älteren 
Schwester. Das Kunststudium später brach er ab, 
aber behalten hat er davon seinen neuen Namen, 
der seinen alten Vornamen vom Ausweis und den 

Jeder in Charkiw kennt die Zeichnungen von Gamlet Zinkovsky. Seine 
Straßenkunst ist in der ganzen Innenstadt verteilt.

Кожен мешканець Харкова знає малюнки Гамлета Зіньківського. Його 
вуличне мистецтво розкидане по всьому центру міста. 
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глуздий шлях художника.
Зараз його роботи не висять на мо-

тузках для білизни, але бажання продемонстру-
вати ϊх всьому світові, здається, залишилося. 
Для харків‘ян Гамлет – відома постать. Якщо 
ви живете в цьому місті, ви точно знаєте його 
або, щонайменше, бачили кілька десятків його 
стріт-арт робіт. Зазвичай це мінімалістичні 
малюнки з філософськими написами.

Також вони розкидані по всій Украϊні: у 
Києві, Маріуполі, Ізюмі, Одесі, Тернополі. До речі, 
за межами рідного міста Гамлет створює роботи 
украϊнською мовою. Втім, у наступному сезоні він 
планує перейти на державну мову і в рідному місті.

Чому ти став створювати роботи 
украϊнською? 
Бо я хочу жити в Україні. Я думаю, що 
зараз у мене вже є певні важелі серед 
вузького кола людей, і їм важливо, що я 
став підписувати роботи українською.

Про глобальні проблеми і 
любов, про сучасне мистецтво і побу-
тові конфлікти, – малюнки Гамлета 
про все, крім політики.  Чому в твоϊх 
роботах немає політики? 

Я що, божевільний? Ось, 
наприклад, у 2012 був великий скан-
дал: двоє київських пацанів зробили 
трафарет з обличчям Януковича та 
малювали цей портрет з червоною 
крапкою посередині. Потім їх злови-
ли, і, на мій погляд, їх величезний мі-
нус був у тому, що вони дали задньо-
го – почали вибачатися, говорити, що 

вони б так не вчинили, якби знали, що будуть 
такі наслідки... Я вважаю, що сама робота невда-
ла: «Хлопці, на що ви розраховували?» Що Яну-
кович раптом побачить цей портрет, у нього 
серце тьохне і він скаже: «Який я урод»? У чому 
сутність протесту? 

Існує легенда, що можна скласти екс-
курсійний маршрут «місцями Гамлета», при 
цьому не потрібно буде йти однією дорогою дві-
чі: щоправда, для цього слід знати всі маленькі 
вулички і провулки центру Харкова.

Скільки у тебе робіт у місті? 
Близько 80. Основна маса в центрі, 

тому що у мене немає машини. Розумієш, три 
квартали з відром 15 кг, із драбиною і  сумкою 10 
кг – і ти вже в принципі далеко не втечеш. Для сво-
їх робіт я вибираю, в основному, вкрай брудні міс-
ця. Я їх чищу. По суті, я ніби двірник, тільки у мене 
інші інструменти: не мітла, а валик із фарбою. 

Офіційні Департаменти міськради, 
відповідальні за імідж і культуру, залишаються 
осторонь. В усякому разі, так було завжди. Фарбу 
художник купує сам, місця обирає сам, так само 
як і теми своϊх робіт. Графіті в Украϊні, як і в ін-
ших краϊнах, нелегальне без відповідного дозволу. 
Зараз, незважаючи на відсутність взаємодіϊ з 
офіційною владою, проблем з правоохоронними 
органами не виникає. 

Графіті – це нелегально. Як ти вирі-
шуєш це питання? 
Раніше я постійно давав хабара, щоб 

мене відпускали. Такса була 200-300 гривень.

Geldkarten getilgt hat. Aus dem jungen Mann, der 
in der Kunsthochschule Shakespeare von herumlie-
genden Blättern vorlas, wurde Gamlet – die ukraini-
sche Version des Hamlet.

Heute ist Gamlet 31 Jahre alt und jeder 
in Charkiw kennt den Straßenkünstler, der sich an 
mehr als achtzig Plätzen in seiner Stadt verewigt hat, 
zum ersten Mal vor siebzehn Jahren. Er benutzt sel-
ten Farben, meist schwarz und weiß, zieht gerade 
Linien und schreibt seine BotschaÚen in Blockbuch-
staben. Auf die Wände verfallener Jugendstilhäuser, 
auf rohe Backsteinmauern in Hinterhöfen, auf die 
verbeulten Metalltore alter Garagen – aber nur im 
Sommer, der Winter ist zu kalt. »Ein Ort, um besser zu 
werden«, »Leichter sein« oder »Wenn der Himmel bis 
zur Erde reicht, sind wir alle Himmelsbewohner«. An 

»Ich versuche, die Wahrheit 
zu sehen.« 
Gamlet Alexandrowitsch Zinkovsky alias »Gamlet«

«Я намагаюсь побачити правду» 
Гамлет Олександрович Зіньківський
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Потім я зрозумів, що не потрібно соромити-
ся, а треба торгуватися. І я торгувався, як на 
ринку. Зараз, якщо якісь бабусі-активістки 
викликають поліцейських, вони приїжджа-
ють і кажуть: «О, Гамлет, привіт!» Роблять 
селфачі для дружин і їдуть. Одного разу авто-
граф взяли. 

У Парижі штраф за графіті – 70 ти-
сяч євро. Коли я малював там, страшно, зви-
чайно, було. Я вже закінчував роботу, біля 
мене зібралося чоловік 30, вони знімали все 
це на телефони. Під‘їхала поліція, і у нас від-
булася прекрасна розмова: «– У нас це неле-
гально. – Так, я знаю. – А що означає те, що ви 
намалювали?». Я пояснюю. «– А хто вам дає 
матеріали? – Ніхто. – Ти приїхав у Париж і сам 
купив фарбу, щоб зробити це? – Ну… так. – Це 
ж дорого для тебе. – Так, фарба у вас, у Парижі, 
в 10 разів дорожча, ніж в Україні». І вони були 
так шоковані, що дали мені 30 євро і поїхали. 
Це був той момент, коли я серйозно думав пе-
реїхати до Парижу. 

»Die ewige Flamme der gemeinschaftlichen Küche.«

«Вечный огонь коммунальной кухни»

eine weiß verputzte Mauer hat Gamlet eine Brille ge-
malt und in die runden Gläser Spiegel eingesetzt: »Ich 
versuche, die Wahrheit zu sehen.« Vor allem junge 
Frauen bleiben dort stehen und kontrollieren ihr Ma-
ke-Up. Manchmal zeichnet der Künstler sich selbst, 
eine schmale Figur mit kahlem Schädel, die Hände in 
den Hosentaschen vergraben, die Füße leicht einge-
dreht. Daneben steht einmal: »Je weiter du weg bist, 
desto kleiner bist du, das ist das Grundgesetz der Per-
spektive.« 

Gamlet ist kein Typ, der sich klein macht. 
Hätte er nicht so viele Prinzipien, er könnte in einer 
hübschen, renovierten Eigentumswohnung auf der 
Puschkinskaja wohnen, der Flaniermeile von Char-
kiw. Er müsste die Zigaretten nicht selbst drehen, 
seine Freunde nicht mehr gelegentlich nach Geld 
fragen, und er müsste nicht immer das Wasser in der 
Toilette abdrehen, damit in der Zwischenzeit nicht 
zu viel Geld den AbÛuss hinunterspült. Seine Mut-
ter nennt ihn einen Idioten wegen dieser Prinzipien. 
Gamlet sagt nur: Mama, nicht mit diesen Leuten, und 
meint damit den Mann vom Stadtrat, der will, dass 
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er Häuserwände für Geld bemalt. Leichtsinnig ist er 
nicht. Wenn er Familie hätte, Kinder, dann würde er 
es nicht darauf ankommen lassen. 

Gamlet mag sein Leben, wie es ist. Dass er 
morgens ausschlafen kann, wenn er spät ins Bett ge-
gangen ist, und dass er die Tauben vor dem Fenster 
füttern kann nach dem Aufstehen, mit Kañee und Zi-
garette in der Hand. Er schaut ihnen zu wie sie picken 
und picken, das ist für ihn wie Fernsehen. Gamlet 
weiß Dinge zu inszenieren. An der Magnetleiste in sei-
ner Küche kleben eine Schere und sieben Messer mit 
angelaufenen Klingen. Auf einem Messergriñ steht 
Ljubow, Liebe, in kyrillischen Buchstaben. Sein Geld 
verdient Gamlet nicht mit Straßenkunst, sondern 
mit anderen Projekten. Er zeichnet Bilder und Graã-
ken, fotograãert, plant Performances und ganz selten 
dreht er Videos. Trotzdem ist oÚ das Geld knapp. In 
seiner Wohnung gehören zwei Zimmer der Kunst, an 
den Wänden stehen Leinwände und der Dielenboden 
ist übersät mit Farbklecksen. 

Jetzt wird alles gut, dachte Gamlet vor vier 
Jahren, jetzt kommt der Durchbruch. Da war er zur 
Biennale in Venedig eingeladen, mit 27 Jahren, und 
durÚe den Pavillon der Ukraine mitgestalten. Aber 
als er nach zehn Tagen Italien zurück nach Hause 
kam, wollte niemand mehr seine Bilder kaufen. Die 
Leute dachten, er sei jetzt ein teurer Künstler. Geh 
doch nach Kiew, sagten viele, weil die europäischen 

До речі, на фарбу Гамлет витрачає до-
сить багато грошей. У Харкові на матеріали для 
однієϊ великоϊ арки йде близько 1,5 тисячі гривень.

Які твоϊ джерела доходу? 
Я продаю роботи і роздаю борги, а 

інше почекає. Все це – низка випадковостей. Бу-
ває, ти взагалі нічого не чекаєш від життя і диви-
шся на те, як у тебе останні 200 гривень перетво-
рюються на 150, 100 і так далі... Ти розумієш, що 
тобі позичать – просто боргів так багато, що ти 
відтягуєш цей момент, як тільки можеш. А потім 
бац – і з‘являється людина, яка купує у тебе ро-
боту. За вартістю картини в 1,5 тисячі доларів, 
продаж однієї  роботи – це сезон стріт-арту...

Чимало художників Харкова скар-
жаться на відсутність арт-ринку, на те, що тут 
фактично неможливо заробити на продажі своϊх 
робіт – яким би відомим автором ти не був. Гам-
лет зізнається: так, у Харкові його роботи не ку-
пують, хоча у місті зосереджена велика кількість 
грошей. Жартома чи серйозно, але Гамлет звину-
вачує в цьому салон «Porsche». Каже: люди просто 
купують машини, а не картини.

А ти не думав виϊхати з Украϊни, тому 
що художнику за кордоном простіше? 
Так, я збирався восени 2013 року пе-

реїжджати до Парижу, але трапився Майдан, і я 
зрозумів, що я не хочу покидати цю країну. Я був 

»Alles hat seine Zeit, sagte der Luftschiôkapitän.«

«Всему свое время – сказал Капитан дирижабля» 
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давно розчарований, а тут розчарування заміни-
лося протилежним почуттям: я повірив в Украї-
ну. Мені в Європі добре жити, а працювати – ні. 
Мені нема чого там робити – я не розумію, я не 
відчуваю середовище. Дивлячись на те, як жи-
вуть люди там – думаєш: так треба проводити 
старість, але немає хворобливого відчуття, що 
тут треба все змінювати. 

Коли читаєш про Гамлета в інтерне-
ті, одним із найбільш важливих фактів його біо-
графіϊ здається участь в украϊнському павільйоні 
на 55-ій Бієнале у Венеціϊ. Але якщо говорити з 
ним про це, художник стверджує: Бієнале – це ці-
каво, тільки от ϊϊ вплив на кар‘єру виявився біль-
ше негативним, ніж позитивним. 

Після виставки на Венеційській Бієнале 
мої продажі впали. Всі вирішили, що я, напевно, 
вкрай дорогий художник, тому не треба навіть 
питати. А потім почався Майдан... Кілька людей, 
які постійно купували мої роботи, стали допо-
магати армії. Я розумію, що допомога армії – це 
куди важливіше, ніж купити у мене картину. 

Що для тебе вершина кар‘єри художника? 
Скажімо так, я не дуже традиційний 

художник. Будь-хто, напевно, сказав би зараз: я 
хочу персоналку у «MoMA» у Нью-Йорку. Я ро-
зумію, що в моєму житті це або відбудеться, або 
не відбудеться. 

Kuratoren nicht bis nach Charkiw in die Provinz 
kommen. Aber Gamlet will nicht nach Kiew und 
auch nicht weg aus der Ukraine, das ist sein Land. Er 
hatte vor ein paar Jahren kurz von Paris geträumt, 
aber dann kam der Maidan und er erkannte, dass er 
nicht gehen will. »Ich war lange enttäuscht, aber das 
hat sich ins Gegenteil verkehrt: Ich glaube an dieses 
Land.«

Gamlet fallen viele Orte in Europa ein, 
an denen er gerne leben würde, aber die Heimat 
ist seine Inspiration: »Irgendwie ist die Ukraine ein 
bisschen versaut. Sie macht mich öÚer wütend als 
sie mich erfreut, aber genau das brauche ich.« Einmal 
wollte er zeichnen, in einem perfekten Portugal-Ur-
laub mit Freunden, mit atemberaubenden Sonnen-
untergängen – und dann konnte er nicht. »Das ist 
sicherlich zynisch, aber ich werde vom Schlechten 
angetrieben.« Er ist politisch, will aber kein politi-
scher Künstler sein. Trotzdem werden seine neuen 
Kunstwerke auf den Straßen von Charkiw auf Uk-
rainisch sein, bisher sind sie meistens auf Russisch. 
Wieso er das ändern will? »Weil ich in der Ukraine 
leben will.«

Charkiw ist ein guter Ort für Straßen-
künstler. Die Stadt ist groß genug, um sich auszuto-
ben, und klein genug, sodass die Kunst gefunden 
wird. Die Stadt ist besonders durch ihre vielen leer-
stehenden Häuser, mit ihren bröckelnden Fassaden 

»Frieden ist, wenn du zuhause sitzt.«

«Peace – это когда дома сидишь»

84



У 2013 та 2015 роках Гамлет створив 
проекти, які охопили кожен із 365 днів року, і за-
раз, у 2017, кожен день він робить по малюнку, 
колажу або фотографіϊ. Художник хотів би об‘єд-
нати ϊх у виставку, яка охопила б 10 років. Це має 
бути надзвичайно великий простір на 10 залів: в 
кожній залі по одному року. 

Яка на сьогоднішній день твоя най-
більш важлива робота? 
Проект «Поляроїди» був кращим. Ко-

жен день я малював невелику роботу і описував 
події, які відбувалися зі мною. Серія важко дала-
ся: був складний рік, який закінчився тим, що я 
розлучався. У проекті відбилося все це. 

Говорити з Гамлетом про майбутнє 
досить складно. Художник вважає, що багато 
подій його життя пов‘язані з сукупністю випад-
ковостей і збігів. Він часто посміхається і каже: 
«Мені цікаво, куди мене занесе плином життя». 
Я ставлю питання про дітей – Гамлет, здається, 
дивується і замислюється на кілька хвилин. 

А ти хотів би дітей? 
Коли-небудь – звичайно. Просто я ро-

зумію: на моїх очах стільки сімей розвалилося, 
тільки тому що у них не було фінансових мож-
ливостей.... У такій ситуації залишається тільки 
надія, що, можливо, дитина – це не найголовні-
ше, що я можу залишити у цьому світі. Але це 

«Alle jagen dem Ruhm hinterher, aber Slawa ist es egal.« (»Slawa« bedeutet
im Ukrainischen bzw. Russischen »Ruhm« und ist zugleich auch ein Vorname).

«Все гнались за славой, но Славе было пофиг»

und den klañenden Löchern. Gamlet sagt nie, wo ein 
neues Werk zu ãnden ist, aber seine Anhänger haben 
im Internet schon Karten gemacht, mit denen man 
ihm hinterherjagen kann. Am liebsten sind ihm die 
dreckigen Ecken, er will sie mit seiner Kunst heraus-
putzen. »Ich bin wie ein Hausmeister, nur ein paar 
Werkzeuge sind anders: kein Besen, sondern eine 
Walze mit Farbe.« Für die Arbeit braucht Gamlet 
fünfzehn Kilogramm Farbe, eine Leiter und sein Ma-
lerzeug.  

Früher musste er Bestechungsgeld zah-
len, wenn er von der Polizei beim Malen in der Stadt 
erwischt wurde. »Ich habe verhandelt wie auf dem 
Markt.« Meistens waren es dann zweihundert bis 
dreihundert Griwna, zwischen sieben und zehn 
Euro. Inzwischen hat er damit aufgehört. Wenn mal 
wieder eine Oma die Polizei ruÚ, wenn sie ihn malen 
sieht, kommt die zwar, sagt aber nur: »Oh, Gamlet, 
großartig!« Vielleicht machen die Beamten noch ein 
Foto für die Ehefrau, aber dann fahren sie wieder.
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»Leichter sein.«

«Быть легче»

поки дитини немає. Можливо, коли-небудь вона 
з‘явиться. Знаєш, мені колись батько сказав, що 
його життя вдалося, тому що я його син.

Гамлет – напрочуд приваблива люди-
на, і наприкінці нашоϊ розмови, мені здається, я 
знайшла причину цієϊ привабливості. Вся справа 
в тому, що він – абсолютно щасливий. У момент, 
коли розмовляєш з такими людьми, відчуваєш, 
що все відбувається так, як і має бути. 

Ти був завжди щасливим від того, чим 
займаєшся?
Звичайно ж, не завжди. Але в якийсь 

момент зрозумів, що я наданий собі настільки, 
що можу навіть роботу не шукати, а займатися 
улюбленою справою. І на мене звалилося по-
чуття щастя. 

І воно не проходить? 
Ні, не проходить. Я абсолютно щасли-

ва людина. Заради цього і варто жити. Зазвичай 
впарюється те, що ти будеш щасливий з новим 
«Лексусом». А потім ти бачиш пробку з цих но-
вих лексусів, порше і мерседесів, і, дивлячись на 
ці сумні обличчя, складно запідозрити їх у щасті. 

Ти ні про що не шкодуєш? 
Загалом, мені навіть шкодувати нема-

про що. У мене супер-класне життя, воно мені 
подобається: кожен день. Навіть, коли немає гро-
шей: немає грошей – але є багато тютюну, кава, 
продукти … Якщо все закінчиться – можу подзво-
нити друзям, вони приїдуть, позичать 200 дола-
рів. Я можу сидіти за столом, малювати і слухати 
лекції найрозумніших людей – і все …

86



87



НІША 
У ВЕЛИКОМУ МІСТІ

NISCHE 
IN EINER MILLIONENSTADT 

Im Keller, in einem großen Raum 
mit Panoramafenster oder in der Univer-
sität mit Wänden aus Waschbeton: Die 
Galerien von Charkiw sind so vielseitig 
wie die Stadt selbst. Drei Ausstellungsor-
te zeitgenössischer Kunst, in denen junge 
Menschen aus der Szene über Kunst und 
Geld erzählen. Ein Besuch. 

Харків – одне з найбільших 
міст Украϊни. Тут активно розви-
ваються освіта, бізнес, промисло-
вість. Щодо сучасного мистецтва 
– ситуація аж ніяк не безхмарна. 
Ми зустрілися з трьома молодими 
людьми, які працюють в цій сфері, 
і запитали, навіщо потрібне сучас-
не мистецтво, чому люди часто не 
приймають його, і що утримує ϊх 
від переϊзду до столиці.

Text DE: 
SOFIA DREISBACH   
Text UKR: 
SVITLANA KHLESTOVA

Текст нім. i Фото: 
СОФІЯ ДРАЙСБАХ
Текст укр.: 
СВІТЛАНА ХЛЕСТОВА
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Olena 
Kasperovych, 27
Yermilov Center
Wir arbeiten hier mit verschie-

denen Kuratoren aus der Ukraine und 
dem Ausland. Die Galerie ist relativ be-
kannt, weil sie am Freiheitsplatz ist. Des-
wegen kommen nicht nur Kunstkenner, 
sondern auch Besucher, die einfach neu-
gierig sind. Normalerweise zählen wir 
unsere Besucher nicht, aber bei einer Aus-
stellung waren es im Schnitt 340 pro Tag. 
Ich bin im Alltag von der Szene der zeitge-
nössischen Kunst in Charkiw umgeben, 
aber natürlich weiß ich, dass viele Leute 
sie nicht verstehen. Trotzdem denke ich 
im Moment nicht darüber nach, ins Aus-
land zu gehen – höchstens für ein zeitlich 
begrenztes Projekt.

Олена 
Касперович, 27
Центр сучасного 
мистецтва ЄрміловЦентр
Я працюю арт-менеджером 

в ЦСМ «ЄрміловЦентр» і як незалеж-
на кураторка. Я закінчила бакалаврат 
у Харкові, магістратуру – у Львові. Рік 
стажувалася і працювала в Італії. Зараз 
я не думаю про переїзд за кордон, але 
я б залюбки взяла участь в закордон-
ному проекті з фіксованим терміном. 
«ЄрміловЦентр» – один із найбіль-
ших виставкових майданчиків у Хар-
кові, відкрився 2012 року. Ми ведемо 
вибіркову статистику відвідуваності 
центру, і сьогодні наші виставки відві-
дають від 200 до 400 осіб на день. Я ду-
маю, наша галерея найбільш відвіду-
вана в Харкові, в тому числі і тому, що 
знаходиться на головній площі міста. 
Моя освіта і робота пов’язані з культу-
рою. Тож, на світ сучасного мистецтва 
я дивлюся зсередини, але проблема 
його прийняття в суспільстві, на мій 
погляд, існує. Пов’язана вона і з недо-
статнім рівнем  освіти в сфері сучас-
ного мистецтва і культури, і з малою 
кількістю галерей і арт-цетрів у місті. 
Ми частково намагаємося заповнити 
цю прогалину за допомогою лекцій і 
зустрічей із художниками.

Nastia 
Khlestova, 28
Städtische Galerie Charkiw
Wir sind sechs Mitarbeiter und 

zahlen keine Miete für die Räume. Alle 
zwei, drei Wochen haben wir neue Aus-
stellungen, aber wir können die Künstler 
leider nicht bezahlen. Unsere Direktorin 
war mit einem Programm in den USA 
und hat die vielen städtischen Galerien 
dort gesehen. Nach ihrer Rückkehr fragte 
sie bei der Stadt an und konnte die Ga-
lerie 1996 eröñnen. In Charkiw haben 
wir einen starken Zusammenhalt unter 
den Künstlern, auch wenn die Kunstsze-
ne nicht sehr groß ist. Viele Junge gehen 
wegen des Geldes nach Kiew oder ins 
Ausland. Ich habe mit meinem Partner 
ein Kunstprojekt gegründet, mit dem wir 
junge Künstler unterstützen.

Настя 
Хлестова, 28
Харківська муніципальна 
галерея
Я працюю в Харківській му-

ніципальній галереї, першій в Укра-
їні. Вона була заснована в 1996 році. 
Крім того, займаюся кураторською 
діяльністю. На мій погляд, у Харкові 
арт-сцена не надто велика, але над-
звичайно сильна. Чимало митців ви-
їжджають звідси, тому що більшість 
галерей не має грошей, щоб запла-
тити художникам. Також тут немає 
традиції колекціонування сучасного 
мистецтва. Для молодих художників 
склалася особливо складна ситуація: 
немає галерей або виставкових май-
данчиків, де були б представлені їхні 
роботи. Тому ми з партнером Анто-
ном Ткаченком заснували арт-групу 
під назвою «VIDSOTOK». Ми стали 
робити виставкові проекти за участю 
молодих авторів: в Харкові, Львові, ін-
ших містах. Зараз працюємо над орга-
нізацією резиденції для українських 
художників у Польщі. Іноді я думаю 
про виїзд за кордон, адже в Україні 
важко працювати в сфері сучасного 
мистецтва і отримувати за це гроші. 
Майже всі наші проекти фінансують-
ся за рахунок власних коштів, бо у нас, 
на жаль, немає інших джерел.

Boris 
Filonenko, 26
Galerie »Come In«
Moderne Kunst ist eine Art 

Subkultur. Wir sind ein kleiner Kreis in ei-
ner Millionenstadt und wollen die Gesell-
schaÚ mit der zeitgenössischen Kunst zu-
sammenbringen. In der westlichen Welt 
ist die Annäherung zwischen der Kunst 
und den Menschen erfolgreich. Künstler 
haben ihre Nische in der GesellschaÚ, sie 
machen Aussagen in ihrer eigenen Spra-
che und haben ganz eigene Freiheiten. In 
der Ukraine gibt es keine Strukturen der 
zeitgenössischen Kunst wie in anderen 
Ländern, wo es zwischen dem Künstler 
und Betrachter noch viele Figuren gibt, 
wie zum Beispiel den Kunstkritiker. Es ist 
wie ein Gebäude ohne Fundament, Fens-
ter oder Türen – es ist vorhanden, aber 
man kommt nicht hinein.

Борис 
Філоненко, 26
галерея Come in
Протягом останніх 3 років 

я – куратор харківської галереї «Come 
in». Також пишу тексти про комікси і 
сучасне українське мистецтво. Сучас-
не мистецтво – це свого роду субкуль-
тура. І така галерея як «Come in» – дуже 
маленький простір у великому місті, в 
якому воно скоріш не приймається, 
ніж навпаки. Ми беремо на себе функ-
цію примирення суспільства і сучас-
ної культури. Подібна ситуація не-
розуміння – нормальна в цілому. Але 
важливо, що в Західному світі збли-
ження мистецтва і не включеної в світ 
мистецтва людини все-таки успішно 
відбувається. Художники займають у 
суспільстві свою нішу. Вони створю-
ють висловлювання – не пряму заяву, 
а художню, яка володіє власною мо-
вою і рівнем свободи. В Україні, на мій 
погляд, повноцінна структура сучас-
ного мистецтва, де між художником 
і глядачем знаходиться значна кіль-
кість постатей (наприклад – постать 
арт-критика) не існує. І ми весь час 
перебуваємо в стані її конструюван-
ня. Вважаю Харків одним із найваж-
ливіших місць, де знаходиться жива 
сучасна культура, де працюють цікаві 
сучасні художники. І те, що я роблю, 
сформоване цим середовищем. Не так 
важливо, завдяки йому або всупереч.
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ПІД З ЕМЛЕЮ

Maidan-Proteste, Wirtscha¿s-
krise, konservatives Wertesystem: In 
einer Stadt, die nur 250 Kilometer von 
einem bewaÃneten KonÄikt trennen 
und wo im Winter schon um halb vier 
die Sonne untergeht, gibt es für junge 
Menschen mehr Grund zu Äiehen als zu 
feiern. Eine Flucht aus dem Alltag kann 
aber genau das sein: In der alternativen 
Musikszene Ændet Charkiws Jugend ei-
nen Ausweg aus dem grauen Alltag zwi-
schen verfallenden Monumentalbauten 
und post-sowjetischem Traditionalis-
mus. Ein Gespräch darüber, wie durch 
Elektromusik WertekonÄikte und Geo-
politik überwunden werden können.

Харків. Місто нагадує беш-
кетного брата, який завжди вики-
дає щось несподіване, іноді, навіть, 
може трохи шокувати, але все одно 
назавжди залишиться рідним. З 
листопада до лютого, починаючи 
з четвертоϊ години ранку, розчина-
ється відчуття різниці між днем 
та ніччю. Двісті метрів від центру, 
і місто починає видавати своϊ се-
крети у вигляді старезних будівель 
та напівзруйнованих доріг.  По до-
розі до Будинку художньоϊ та тех-
нічноϊ творчості, що ймовірно був 
зведений Олександром Гінзбургом 
ще на початку ХХ століття, лише 
ввечері чи вночі можна розрізнити 
ледь відчутні ритмічні звуки та ві-
браціϊ з ритмом у 130–135 ударів 
на хвилину. Якщо ти знайомий із 
місцем призначення, то, напевно, 
звуки пролунають у твоϊй голові, 
незалежно від ϊх наявності.
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Eine ausgediente Lagerhalle irgendwo unter 
dem Opernhaus in Charkiw. Drei Tage lang 
wird dieser Ort zur Bühne für das alternative 
Musikfestival namens Plan B. Eine Alternative 
für Musikgeschmack und Alltag, aber auch für 
die Sichtweise auf das Leben in der Ukraine 
allgemein.

Старий склад під будівлею оперного 
театру у Харкові. Протягом трьох днів це 
місце стає місцем проведення фестивалю 
Plan B. Альтернативний музичний смак та 
альтернативне повсякдення, а також інакший 
погляд на ситуацію в Україні.
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Igor, 27, ist Art-Director des 
Zhivot, einem alternativen Nachtclub, der 
in Charkiw als Institution gilt. Die Keller-
räume eines verfallenden Altbaus liegen 
direkt unter einem staatlichen Gemeinde-
zentrum aus der Sowjetzeit. 

»Die jungen Leute tauchen 
völlig ein in die Atmosphäre hier und ver-
gessen ihren Alltag, der durch Krieg und 
die Instabilität des Landes geprägt ist. 

Der Maidan war ein entschei-
dender Moment. Viele haben eine Ana-
logie gezogen, zwischen dem heutigen 
Kiew und dem Berlin der neunziger Jah-
re. Nach dem Fall der Berliner Mauer, in 
Zeiten sozioökonomischer Unsicherheit, 
wurden Raves sehr populär, weil die Ju-
gend nichts mit sich anzufangen wusste. « 

Ігор, 27 років, грає техно та 
працює арт-директором андеграунд-
ного клубу «Живот». Андеграундний 
у прямому сенсі, адже клуб розташо-
ваний під столітнім Будинком худож-
ньої та технічної творчості.

«Люди занурюються з голо-
вою у цю атмосферу та на деякий час 
забувають про жахи, що відбуваються 
навколо, а саме війну та економічний 
стан в Україні.

Рейв – це субкультура моло-
ді, яка має свої особливості. Скажімо, 
виявляється у дуже специфічному 
стилі одягу, специфічних інтересах і 
музика, зрозуміло, все це поєднує.» 
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Єва, 28 років, народилась та 
виросла у Харкові. У 2010 році пірнула 
у рейв-сцену і більше її не полишала. 
Працює програмістом та час від часу 
грає хаус на вечірках.

«Рейв для мене – це втеча 
від буденності. Ти проносиш музику 
крізь себе, забуваєш хто ти та де ти, а 
вранці залишаєш клуб зі старими та 
новими друзями.

Більшість відвідувачів «Жи-
воту» – креативні люди: художники, 
музиканти, діджеї, актори театру. 
Вони дуже хочуть якихось нових від-
чуттів: побачити, почути і відчути. 
Для багатьох це другий дім.»

Женя, 27 років, бармен у 
Харкові. Вже понад 10 років є постій-
ним відвідувачем гучних локальних 
техно-подій.

«Рейв для мене – втеча від 
звичайних речей, які ти робиш що-
дня. Ти уникаєш їх і стаєш частиною 
чогось нового, миттєвого настрою, 
якоїсь особливої атмосфери чи руху.»

Eva, 28, lebt in Charkiw und 
ist Resident DJ im Zhivot. Werktags pro-
grammiert sie Webseiten, am Wochenen-
de steht sie hinter den Turntabels und legt 
Housemusik auf.

»Für mich ist Rave eine Flucht 
aus der Alltagsroutine und der Realität. 
Das Bewusstsein geht völlig in der Musik 
auf. Ein guter Rave lässt mich vergessen, 
wer ich bin und wo ich herkomme. Und 
am nächsten Morgen komme ich mit 
neuen Freunden zurück. 

Unsere Generation ist aufge-
wacht. Wir interessieren uns plötzlich für 
die Welt um uns herum, für Geschichte, 
Politik, Kultur. Natürlich passiert eine 
Menge Mist und die Leute leiden auch, 
aber als GesellschaÚ haben wir begonnen 
uns insgesamt zu verändern.«

Zhenya, 27, arbeitet als Bar-
keeper in Charkiw. Nächstes Jahr möchte 
er nach Europa reisen, nach Italien oder 
Spanien vielleicht.

»Rave ist ein Ausweg aus den 
Konventionen des Alltags, an die man 
sich halten muss. Du kannst entkommen 
und Teil von etwas ganz Neuem werden, 
einer momentanen Stimmung oder einer 
ganzen Bewegung.«
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JUST DO IT
НОВІ ПРАВИЛА 
ГРИ

Seit den Protesten auf 
dem Maidan hat sich eine kriti-
sche ZivilgesellschaÝ in der Uk-
raine entwickelt. In einigen Be-
reichen ersetzt sie die Aufgaben 
des Staates. Gerade junge Uk-
rainer wollen mitgestalten und 
ihre Ideen für eine neue ukrai-
nische GesellschaÝ einbringen.

Подіϊ на Майдані по-
казали, що краϊна потребує 
змін. І впроваджувати ϊх 
буде молоде активне грома-
дянське суспільство Украϊ-
ни. Cеред них є двоє сту-
денток-юристок, які своєю 
діяльністю вже сьогодні змі-
нюють Украϊну на краще!

Unweit der Medizinischen Universität, 
hinter einer schweren Eisentür, beginnt Utopia. Es 
ist klein und nur schummrig beleuchtet. In zwei Kel-
lerräumen eines Wohnhauses haben ukrainische Ju-
gendliche ein Kulturzentrum eingerichtet. Hier treñen 
sich die Tierrechtsaktivisten um Ksenija Lesnaja regel-
mäßig. »Bunker« nennen sie die Räume, die sie jah-
relang besetzt hielten. Seit 2015 zahlen sie für Strom 
und Wasser. Heute ist der »Bunker« ein legaler Rück-
zugsort für mehrere zivilgesellschaÚliche Initiativen 
in Charkiw, die hier zu geringen Kosten Sport, Sprach- 
und Kunstkurse anbieten. Ksenija Lesnaja sitzt barfuß 
im Schneidersitz auf dem Boden, der großÛächig mit 
einer dicken roten Matte ausgelegt ist. In einer Ecke 
hängt ein Sandsack, denn normalerweise wird hier 
Kampfsport trainiert. Ein Gemälde mit den Wörtern 
»Freiheit«, »Gleichheit« und »Solidarität« ziert die 
sonst kahlen Wände. 

Die 18-jährige Lesnaja wirkt unscheinbar. 
Schüchtern mummelt sie sich in ihre Strickjacke im 
Ethnostil. Sie ist Vegetariern und Mitbegründerin der 
Tierrechtsgruppe »Ökologische Aktion Charkiw«. 
Die Eltern sind vom Lebensstil ihrer Tochter wenig 
begeistert. »Mittlerweile haben wir einen Konsens ge-
funden«, sagt Lesnaja, wiegt den Oberkörper zurück 
und wippt mit den Knien. Dieser Konsens besteht da-
rin, dass sie bei ihren Eltern ausgezogen ist und diese 
wiederum kein totes Tier mehr auÚischen, wenn die 

Альона вирішила пов’язати своє жит-
тя з юриспруденцією через яскравий приклад в 
її родині – тата. Батько завжди хотів, аби донь-
ка була сильною й незалежною особистістю і 
своїм прикладом завжди надихав її. Останні 10 
років він працює начальником юридичного від-
ділу районної ради. 

У 2014 році, вступаючи до Харківсько-
го національного юридичного університету імені 
Ярослава Мудрого, дівчина була сповнена надій. 
Образ впевненої людини, яка завжди стоїть на 
боці права і справедливості, не залишав її уяви. 
Університет та переїзд із рідного селища Велика 
Багачка, що на Полтавщині, до Харкова мав зміни-
ти її життя: велике місто – великі можливості. 

Трохи наївні сподівання завжди су-
проводжують процес дорослішання, проте 
Альона ніколи не була типовою дитиною. У 
середній школі, наприклад, вона – лідерка са-
моврядування, організовувала невеликі заходи 
для місцевих. Прагнула дівчина втілювати це й 
надалі в університеті. Проте вже з перших міся-
ців навчання розчарувалася в освітньому про-
цесі, бо її омріяний виш був скоріш схожий на 
продовження шкільної освіти. «Перший рік був 
низкою суцільних днів бабака: прокидаєшся, 
ідеш на пари, а там тебе зустрічає… сірість, безі-
ніціативність, нерухомий порядок «завчив-пе-
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Tochter zu Besuch kommt. »Meine Eltern sind mit mei-
nem Lebensstil auch nicht glücklich«, sagt eine  junge 
Frau mit langen Dreadlocks, die gerade hereinkommt. 
»Ach, das ist Mascha«, sagt Lesnaja, »meine Genossin.« 
Eigentlich heißt Mascha Maria Sajaz. Zusammen orga-
nisieren die beiden Demonstrationen gegen die Aus-
beutung von Tieren in Zoos und Zirkussen. Maria Sa-
jaz holt einen großen Delãnkopf aus Pappmaché aus 
dem Nebenzimmer und setzt ihn sich auf den Kopf. 
»Den hatten wir bei der Demonstration gegen das 
Delãnarium dabei.« Die beiden protestieren häuãg 
gegen nicht artgerechte Tierhaltung. Im Nebenzim-
mer stapeln sich Flyer, Au|leber und Plakate. »Für uns 
ist Umweltschutz und der Kampf für Tierrechte nicht 
vom Kampf für Menschenrechte zu trennen.« Sie träu-
men von einer solidarischen GesellschaÚ.

Wenige hundert Meter LuÚlinie entfernt 
sitzt Alyona Lukash in ihrem kleinen gelb gestriche-
nen Wohnheimzimmer der juristischen Universität. 
Mit dem selbstverwalteten Utopia der Tierrechtler 
kann sie eher wenig anfangen. »Ich kann es nicht lei-
den, wenn nur geredet oder protestiert wird«, sagt die 
21-Jährige. »Mir geht es darum, den Leuten zu zeigen, 
dass jeder etwas bewegen kann.« Lukash ist die Prä-
sidentin der Charkiwer Ortsgruppe von ELSA, der 
europäischen Vereinigung für Jurastudenten. Seit ei-
nem Jahr ist sie in dem Netzwerk aktiv. Im Studium 
habe sie sich zunehmend gelangweilt, sagt sie. »Es 

реказав-молодець». А той, хто має свою думку 
чи звичку критично мислити – не чекай тепла і 
привітності у відповідь». 

Такий стан речей геть не задоволь-
няв Альону. Саме тоді прийшло розуміння не 
просто недосконалості, а тотального неприй-
няття системи освіти. «Навчатися не має бути 
сумно!» – наголошує вона. Проте її реальне нав-
чання було саме таким … нудним і нецікавим.

Проблема в тому, що університет не 
давав можливості практикуватися, в реальних 
умовах втілювати теоретичні знання, бо суха 
теорія не задовільняє потреб сучасного сту-
дентства. Тоді Альона за прикладом подруги 
Ольги долучилася до Європейської Асоціаціі 
Студентів Права (далі – ELSA), де й зараз успіш-
но реалізовує свої прагнення. 

Ольга, навпаки, одразу була готова 
досягати усього своїми силами і особливо не 
сподівалась на університет і вищу освіту. Для неї 
взірцем людини із незламним стрижнем є дідусь. 
Після революції 2004 року на нього було заве-
дено ряд фейкових справ і він самотужки (бо 
послуги адвоката були надто дорогі) розбирав-
ся, захищався і врешті-решт переміг. На почат-
ку навчання дівчина одразу почала відвідувати 
позауніверситетські семінари, конференції для 
юристів, дізналася і долучился до ELSA. 

Die zwei Jurastudentinnen Alyona Lukash und Olha Berezina teilen 
sich im Studentenwohnheim dieses Zimmer und auch ein Projekt: Sie 
engagieren sich ehrenamtlich für Wohnungslose und bieten ihnen 
rechtliche Unterstützung an. 

Двоє студенток, що вивчають право - Альона Лукаш і Ольга 
Березіна, мають спільну кімнату в гуртожитку і спільний проект: 
вони надають безкоштовну юридичну допомогу бездомним.   
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ist ausschließlich Theorie und null Praxis. Man wird 
nicht auf den juristischen Alltag vorbereitet«, kritisiert 
sie. Lukash sitzt auf ihrem Bett, an der Wand hinter 
ihr hängt ein Regal voller Unterlagen, Schokoladen-
schachteln, Büchern zu Agrar- und WirtschaÚsrecht 
und einem Tischtennispokal, den sie gewonnen hat. 
Über ihrem Kop|issen hängt die ukrainische Flagge 
neben einem Spongebob Poster. 

»Manchmal lesen die Dozenten nur aus 
Büchern vor – warum soll man dahin gehen?«, pÛich-
tet ihre Mitbewohnerin und Kommilitonin Olha Be-
rezina bei. Die zwei teilen sich das kleine Zimmer, wie 
es im ukrainischen Wohnheim üblich ist. Die 20-jäh-
rige Berezina hat Lukash vor einem Jahr in die Orga-
nisation geholt. Die jungen Frauen versuchen mit ih-
rer Arbeit das zu ersetzen, was sie in ihrem Studium 
vermissen. »Wir müssen das kritische Denken in der 
GesellschaÚ fördern«, meint Lukash. »Ich kann das 
verschulte Bildungssystem, so wie es derzeit ist, nicht 
akzeptieren.« Daher vernetzen sie sich mit anderen 
Jurastudenten und Juristen, um sich mit der Praxis ver-
traut zu machen. Alyona Lukash koordiniert und or-
ganisiert verschiedene Workshops, zum Beispiel zum 
Thema Berufseinstieg. »Durch das Netzwerk konnte 
ich mich selber verwirklichen und bin viel selbstsi-
cherer geworden«, sagt Lukash. »Das möchte ich auch 
an andere Studenten weitergeben. Jeder kann einen 
Beitrag leisten.« Dabei geht es ihr aber nicht aus-
schließlich um die eigene Selbstverwirklichung. Ge-
rade arbeitet sie an einem Kooperationsprojekt mit 
der Organisation »Jugend für Frieden«, die sich in der 
Obdachlosenhilfe betätigt. Berezina und Lukash wol-
len Wohnungslosen und Menschen, die häuãg unter 
Diskriminierung leiden, rechtliche Unterstützung an-
bieten. »Ich sehe schon mein ganzes Leben, dass viele 
Menschen in der Ukraine ihre Rechte nicht kennen. 
Das möchte ich ändern«, sagt Berezina.

Seit den Protesten auf dem Kiewer Maidan 

Першим проектом для Ольги стала між-
народна конференція з права інтелектуальної 
власності, куди у якості глядачки прийшла й Альо-
на. Вона одразу долучилася до роботи – їй довірили 
організацію coñee break на конференції. Із такого 
маленького, проте важливого кроку, розпочалась 
їх плідна взаємодія. Вона була настільки щільною 
і постійною, що свою кімнату в гуртожитку дівчата 
називають міні-офісом. Тут і банери, і сертифікати, 
і десятки різних перепусток – словом усе, що необ-
хідно для керівниць проектів.

Серед набутих навичок для себе Альона 
та Оля відзначають уміння знаходити вмотивова-
них людей, які пливуть проти течії, не скаржаться 
на владу, а контролюють її діяльність. «Аби не втра-
тити себе – необхідно оточити себе однодумцями 
й рухатися разом до спільної мети». Саме так дівча-
та і вчинили: знайшли друзів і тепер розробляють 
спільні проекти, покликані підвищити рівень люд-
ської гідності серед населення. За останні два роки 
проведено понад 50 заходів, у яких взяло участь по-
над 1.000 людей.    

Наразі розробляється спільний проект 
ELSA та європейського руху «Молодь за мир», де 
студенти старших курсів юридичного університе-
ту долучаться до зустрічі з бездомними й допома-
гають їм юридично. Багато людей страждає, бо не 
знає своїх прав і як ними користатися. Є такі, кому 

Im Kulturzentrum Bunker werden nicht nur 
Proteste organisiert. Hier gibt es Platz für Kunst 
und Musik. Maria Sajaz und Ksenija Lesnaja sind 
fast jeden Tag dort, bereiten hier beispielsweise 
Protestaktionen gegen Massentierhaltung vor. 

В культурному центрі «Бункер» організовують 
не тільки протести. Тут є місце для мистецтва 
і музики. Марія Заєць і Ксенія Лєсная майже 
щодня приходять сюди, щоб, наприклад, 
організувати протест проти промислового 
тваринництва. 
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entwickelt sich eine zunehmend starke ukrainische 
ZivilgesellschaÚ. »Revolution der Würde« nennen die 
Ukrainer die Geschehnisse aus dem Winter 2013/14. 
»Ich möchte mit meiner Arbeit den Schwachen der 
GesellschaÚ ein Stück Menschenwürde zurückgeben«, 
sagt Lukash. Für diese Arbeit reicht das kleine Zimmer 
im Wohnheim häuãg aus. Nur noch unregelmäßig 
gehe sie zu Seminaren, denn für die Prüfung reiche es, 
den Stoñ aus den Büchern zu kennen.

Während die Jurastudentinnen aus dem 
Wohnheimzimmer heraus arbeiten, zieht es Ksenija 
Lesnaja auf die Straße. Für den Tierschutz organi-
sieren sie nicht nur Demonstrationen. Anfang No-
vember fand das erste »Vegan Day Fest« in Charkiw 
statt. Wochen und Monate verbrachten die jungen 
Frauen für die Vorbereitungen im »Bunker«. »Eigent-
lich wollten wir zuerst nur eine Demonstration ma-
chen«, erzählt Lesnaja. Letztendlich wurde daraus 
ein dreitägiges Programm mit einer Filmvorführung, 
veganem Essen, einem Beneãzkonzert für ein Tier-
heim und Workshops zum Thema »Veganismus« 
und »Sport ohne Fleisch«.

Auch das Angebot im »Bunker« soll noch 
ausgeweitet werden. »Hier entsteht gerade eine Klei-
dertauschbörse«, sagt Lesnaja und zieht einen Vor-
hang vor einem Regal beiseite, hinter dem ein unor-
dentlicher Berg Klamotten zum Vorschein kommt. 
Eine Bibliothek will sie hier auch noch einrichten, in 
ihrem kleinen Utopia, hinter der schweren Eisentür. 

потрібна інформаційна допомога: як відновити 
загублені документи тощо. Студенти, крім мож-
ливості використати свої знання на практиці, ма-
ють розуміти свою значущість для світу. Дівчата 
стверджують, що розширюючи власні обрії, від-
ходячи від егоїзму, люди розвиваються. А фор-
мат концентрації на собі – своїй меті, проблемах, 
задачах, не є продуктивним. Тож, якщо ти праг-
неш змін, тобі просто необхідно мислити ширше. 
І вони мислять. І мислять безоплатно, адже це во-
лонтерські проекти.

Дівчата кажуть, що їхній робочий день 
починається раннім дзвінком будильника і за-
кінчується пізнім торканням головою подушки. 
Менше часу на хобі та спорт, а Альона, напри-
клад, обожнює з дитинства футбол і мріє бути 
спортивною юристкою в «Динамо» Київ. У неї 
навіть над ліжком висить шарф вболівальниці з 
датою її народження.

Особливо болючим питанням для 
дівчат лишається реформа освіти. Зараз вони 
організовують відкриті лекції, семінари щодо 
просвітницької діяльності в цьому напрямі. І пе-
реконані, що відповідні закони, які приймаються 
в країні, будуть якомога швидше втілюватись в 
реальність. 
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(K)EIN LEBEN
ПІСЛЯ ВСЬОГО … 

Im Konflikt sind sie die 
Helden, die ukrainischen Sol-
daten, die ihr Land im Kampf 
gegen die sogenannten Separa-
tisten verteidigen. Doch zurück 
von der Front hat sich für die 
Heimkehrer so manches verän-
dert. Einige Veteranen fühlen 
sich von Staat und Gesellschaft 
im Stich gelassen. So wird die 
Rückkehr in den Alltag für sie 
am Ende selbst zum Kampf. 

«Найзапекліша бит-
ва чекає на тебе вдома», – 
стоϊть у статусі соціальних 
мереж багатьох ветеранів 
АТО. Як це можливо? Невже 
побувати на війні – це не 
найжахливіша річ?

Als Pavel im Oktober 2016 aus dem Kon-
fliktgebiet heimkehrt, ist der Kampf für ihn noch 
lange nicht vorbei. Jede Nacht der gleiche Traum. 
Wochenlang. Plötzlich tauchen Panzer vor ihm auf, 
ein zweistündiges Gefecht beginnt. Am Ende sterben 
acht Soldaten, zwölf sind verwundet. Eine Szene, die 
sich tief in sein Gedächtnis gegraben hat. Zwei Jahre 
lang kämpfte Pavel in der Region Donetsk im Osten 
der Ukraine. Als Freiwilliger zog er in den Konflikt, 
um sein Land zu verteidigen und für Gerechtigkeit zu 
kämpfen. Als Mann sei das seine Pflicht. Pavel, 30 Jahre, 
leise Stimme und schüchternes Lächeln, wirkt ganz an-
ders als man sich einen Soldaten vorstellt. Bevor er von 
seinen Erfahrungen erzählt, holt er immer wieder tief 
Luft. Vor dem Konflikt hat er in der Nähe von Donetsk 
Hunde trainiert, aber für den Verein möchte er heute 
nicht mehr arbeiten, weil sein Chef die russische Seite 
unterstützt. Als Binnenflüchtling zieht er nach seinem 
Einsatz gemeinsam mit seiner Familie aus dem Kon-
fliktgebiet nach Charkiw. Mittlerweile arbeitet er für 
die katholische Wohltätigkeitsorganisation Caritas.

In Charkiw sucht Pavel bei einem Psycho-
logen Hilfe. Zurück in der »friedlichen Welt« fühlt er 
sich überfordert: »Ich lief mit offenem Mund durch die 
Stadt und wusste nicht, was ich zuerst tun sollte – so 

У темній залі «Львівської майстерні шо-
коладу» сидить молодий чоловік. Його звати Вла-
дислав. Йому 25. Ніхто з відвідувачів не звертає 
на нього уваги й не здогадується, що 4 місяці тому 
він захищав їхні життя. Адже він – ветеран АТО.  

Руки обіймають філіжанку з теплою 
кавою, Влад розповідає мені про Донбас та по-
вернення додому. Демобілізувався парубок у 
кінці липня 2017 року. З собою привіз армій-
ський одяг та поранення. До речі, після війни він 
почав носити бороду. Адже в обличчі досі є два 
уламки від бомби, тому голитися йому боляче. 
Змінився не тільки його зовнішній вигляд, а й 
стиль життя. 

«Я почав по-іншому ставитися до 
побуту. У моїй оселі тепер завжди прибрано, 
кожна річ має своє місце. Більше не потребую 
розкоші чи чогось на кшталт цього. На війні ти 
дуже швидко звикаєш до мінімалізму. І я звик», 
– пояснює Влад.

Коли він повернувся додому, його пер-
шим бажанням було лягти у ліжко й геть нічого 
не робити, і знати, що ніхто не потурбує тебе 
(крім Мауса – кота, якого він врятував від голоду).

Потроху Влад починає помічати змі-
ни у своєму внутрішньому світі. Йому здається, 
що він став правильнішою людиною. Раніше не 
любив літературу, а зараз читає Ніцше. Незва-
жаючи на те, що має освіту психолога, чоловік, 
разом зі своїми друзями-ветеранами, відкрив не-
величку кав’ярню кілька тижнів тому.

«Постійна праця допомагає мені бо-
ротися з труднощами. Треба постійно щось ро-
бити та бачити результат, щоб якось реабіліту-
ватися».

Text DE und Fotos: 
LENA VON HOLT
Text UKR: 
KATERYNA GLAZUNOVA

Текст нім. i фотографії: 
ЛЄНА ФОН ХОЛЬТ
Текст укр: 
КАТЕРИНА ГЛАЗУНОВА
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DANACH
ЖИВИЙ

Seit einem Jahr ist Pavel aus dem 
Konfliktgebiet in der Ostukraine 
zurück. Zu Hause in Charkiw 
kämpft er noch immer - mit sich 
selbst. Alpträume quälen ihn 
jede Nacht. Trotzdem würde er 
weiterkämpfen, aber er will seine 
Familie nicht alleine lassen. 

Уже рік як Павло повернувся із 
лінії фронту на Сході. Вдома у 
Харкові він продовжує воювати 
– з самим собою. Щоночі йому 
сняться жахіття. Незважаючи на 
це, він залишився би на фронті 
і далі, але не хоче покидати 
родину на самоті.  

 »Ich lief mit oáenem Mund durch die 
Stadt und wusste nicht, was ich zuerst 
tun sollte – so viele Möglichkeiten, so 
viele Probleme.«

 «Спочатку здається, ніби ти – дити-
на-Мауглі. Всюди хочеться піти, все 
скуштувати.»  

101



Vladislav kann sich nur unter 
größten Schmerzen rasieren. Unter 
seinem rechten Jochbein stecken 
zwei Kugeln. Eine Operation kann 
er sich nicht leisten. Im Sommer ist 
er aus den Kampfgebieten zurück 
gekommen. Weil er sich schämte, 
hat er sich keine psychologische 
Hilfe geholt.

Владислав відчуває сильний біль 
під час гоління. В його обличчі під 
правою вилицею залишились два 
уламки від снаряду. Операцію він 
собі дозволити не може. Влітку 
він повернувся із зони бойових 
дій. Владислав не звертався за 
допомогою до психолога, тому що 
соромився. 

 »Es fühlt sich an wie in einer anderen 
Welt. Ich fühl mich fremd hier.«

 »Я звик до цього, до байдужості. Я 
пішов на війну з власної ініціативи, 
тому мені не потрібне визнання.«    
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viele Möglichkeiten, so viele Probleme.« Bei seinem 
Einsatz war das einfacher, dort gab es nur drei Orte, 
zwischen denen er entscheiden konnte: die Toilette, 
die Küche im Camp, die Front. Das Adrenalin, die So-
lidarität unter den Soldaten. Er mochte dieses Leben. 
Am liebsten wäre er gleich wieder zurück. Während 
die Front in diesen zwei Jahren zu seinem Alltag wird, 
entwickelt sich der Alltag im Frieden für ihn zum ei-
gentlichen Kampf. Der Psychologe kann Pavel nicht 
helfen. »Die zitieren doch nur Sätze aus ihren Büchern 
und wissen gar nicht, was wir im Krieg durchgemacht 
haben.« Die Träume seien irgendwann von selbst ver-
schwunden, die Zeit hat ihm geholfen. 

Laut Angaben des ukrainischen Innenmi-
nisteriums haben sich seit 2014 über 500 Veteranen 
das Leben genommen. Genau wie Pavel würde es 
vielen Veteranen schwer fallen über Gefühle zu spre-
chen. Deshalb würden nur wenige von ihnen das An-
gebot nutzen, erklärt Alexei Tarannik von der »Union 
der Veteranen der Antiterroristischen Operation« in 
Charkiw. Die Organisation hilÚ Veteranen dabei, sich 
wieder in die GesellschaÚ zu integrieren. Finanziert 
wird ihre Arbeit vor allem von ausländischen StiÚun-
gen. »Die Soldaten haben viel für ihr Land getan, aber 
es entschädigt sie dafür nicht. Nicht jeder kann damit 
umgehen«, versucht Tarannik die Zahlen zu erklären.  
Dazu bietet sie ihnen medizinische und psychologi-
sche Beratung, Unterstützung bei der Job- und Woh-
nungssuche sowie Sprachkurse und Fortbildungen 
an. Denn das sind oÚ die großen Schwierigkeiten 
von Kriegsveteranen: Posttraumatische Belastungs-
störung, Familienprobleme, Gewalt, Arbeitslosigkeit, 
Obdachlosigkeit – die Liste der Probleme ist lang, die 
Liste der Hilfsangebote nicht lang genug. 

Vorsichtig streicht Vladislav über seinen 
Bart. Noch immer stecken zwei Kugeln unter seiner 
Haut, etwas unterhalb seines rechten Jochbeins. Sich 
zu rasieren bereitet ihm Schmerzen. Seit Monaten war-
tet er auf das Geld von der Regierung, die mit umge-
rechnet 600 Euro für die Operation au|ommt. Aber 
das Geld, so Vladislav, würde ohnehin nicht reichen. 
Dazu kommen Probleme mit seinen Nieren, die Näch-
te in der Kälte haben an seiner Gesundheit gezerrt. Erst 
vor vier Monaten ist der 25-Jährige zurück nach Hause 
gekommen. Jetzt sitzt er in einem Café in Charkiw und 
erzählt, wie es ihm seitdem ergangen ist. Viele Monate 
lang hat er in der Region Donetsk gekämpÚ. Er liebe 
sein Land, deshalb wollte er unbedingt verhindern, 
dass Fremde es wegnehmen. Jetzt muss Vladislav erst 
einmal wieder gesund werden, in der Zeit werden sei-
ne Kameraden die Stellung halten. 

Es ist der 9. August 2014 als Vladislav in 
den Bus steigt und in den Kampf fährt. Er hat gerade 
sein Psychologie-Studium beendet, damals ist er noch 
fast ein Kind. Inzwischen sei er nachdenklicher gewor-
den, würde sogar Nietzsche lesen. Als Psychologe will 
er nicht mehr arbeiten. Erst vor ein paar Tagen hat er ge-
meinsam mit anderen Veteranen ein Café eröñnet. Ve-
teranen erhalten bei ihm einen Rabatt auf ihren Kañee. 

Aber der KonÛikt hat ihn auch aggressiv ge-
macht. Nicht nur Vladislav hat sich in der Zeit, in der er 
für sein Freiwilligenregiment gekämpÚ hat, verändert. 
Zurück im Alltag ist für ihn nichts mehr, wie es war: »Es 
fühlt sich an, wie in einer anderen Welt. Ich fühl mich 
fremd hier.« In Donetsk, im KonÛiktgebiet, hatte er al-

І додає, що війна – це наркотик, тому 
бувають часи, коли Влад потребує її. Особливо, 
коли виникають непорозуміння з друзями чи 
суспільством. 

«У тих, хто повертається звідти, завж-
ди підвищене почуття справедливості. Тому 
важко адекватно реагувати на деякі слова чи дії. 
Одного разу, коли я їхав у метро, якийсь дід по-
чав кричати «Слава Росії!» Мені довелося пояс-
нити йому, що так робити не можна».

На жаль, таке трапляється часто. Водії 
громадського транспорту не хочуть визнавати 
ветеранських пільг, а оточуючі – розуміти, що 
змінити автомат на проїзний квиток дуже не-
просто. Держава також не допомагає: Влад все ще 
чекає на грошову компенсацію після поранення. 

«Я звик до цього, до байдужості. Я пі-
шов на війну з власної ініціативи, тому мені не 
потрібне визнання. Проте підтримка не була б 
зайвою. Але я соромлюся піти до психолога або 
на тематичні зустрічі. Взагалі, у майбутньому не 
хочу, щоб хтось знав, що я був учасником АТО».

Інший мій герой, навпаки, пишається 
тим, що він був на Сході. Його звати Павло. 30 
років. Хоча й повернувся додому 23 жовтня 2016 
року після дворічного перебування в зоні АТО, 
але досі не може звикнути до мирного життя.

«Там, де я воював, є тільки три місця, 
куди можна піти: кухня, туалет і місце для того, 
щоб стріляти. А тут, у Харкові, стільки рестора-
нів, театрів... Спочатку здається, ніби ти – дити-
на-Мауглі. Всюди хочеться піти, все скуштувати. 
Досі дивує, що за 250 км війна, а тут – суцільна 
«битовуха».

Павло іноді замислюється про повер-
нення на лінію вогню. Сумує за відчуттям, коли 
знаєш, що позаду є той, хто прикриє твою спи-
ну. Але тут його тримає маленька донечка, якій 
нещодавно виповнилося 2 роки. 

Він не вважає, що вчинив подвиг. Для 
нього це просто чоловічий обов’язок – захища-
ти не тільки свою родину, а й Україну й, можли-
во, цілий світ. Коли я питаю його, чи було страш-
но, він, ледь стримуючи сльози, відповідає… «ні».

«Після повернення додому я бачив 
війну у снах. Найчастіше до нашого табору при-
їжджали ворожі танки. Вони починали стріля-
ти… І я прокидався…».

Потім він усміхається й каже, що зараз 
спить спокійно. Наголошує на тому, що головне 
– це власний настрій та розуміння того, що війна 
залишилася там…, а тут – нове життя. 

Найголовніша річ для Павла – це ро-
дина. Зізнається, що раніше ставив друзів вище 
за дружину, але все змінилося. 

«Була ситуація, коли я потребував гро-
шей. Ніхто з колишніх друзів не допоміг мені. 
Але, дякувати Богові, знайшлася людина, яка 
дала мені гроші й нічого не вимагала натомість. 
А друзі… Вони лише відповідали: «Ми не проси-
ли тебе йти на війну…».

Ще одним місцем, де чоловік отримав 
підтримку, стала «Спілка ветеранів АТО». Спо-
чатку він приймав участь у їхньому проекті «60 
на 40» (якщо ветеран хоче придбати квартиру, 
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Vladislavs Erinnerungsstück: Von seiner Mutter bekam er vor seinem Einsatz im Konfliktgebiet 
dieses Buch geschenkt. Darin: Sätze von ukrainischen Politikern, Schriftstellern und Philosophen. 

Пам’ятна річ для Владислава: перед тим, як вирушити на фронт, він отримав від своєї мами 
подарунок – цю книжечку. У ній – вислови українських політиків, письменників, мислителів. 

 »Ich weiß, dass es richtig war zu kämp-
fen. Auch wenn es um dich herum nie-
manden gibt, der das verstehen kann.«

 «Я вірю в те, що люди зрозуміють, що 
учасники АТО захищають їхні життя, 
що вони почнуть цінувати це, що нам 
не потрібні винагороди, а тільки чи-
сте мирне синє небо над головою.» 
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les, was er brauchte. Dort ging es ihm gut, obwohl es 
nichts gab. Nach seiner Rückkehr fühlt er sich von sei-
nen Freunden nicht mehr verstanden. Ihr Leben blieb 
unverändert. Ein Leben in Frieden, an das er sich erst 
einmal wieder gewöhnen muss. Dafür bleibt keine Zeit. 
Er muss Geld verdienen. Beim Arbeitsamt sagt man ihm 
dann, dass man für Veteranen wie ihn keinen Job habe. 

Obwohl den Veteranen per Gesetz ver-
schiedene Leistungen zustehen, beispielsweise kos-
tenlose medizinische und psychologische Behandlun-
gen, werden diese nur selten genutzt, erklärt Tarannik. 
Einerseits, weil der Staat nicht auseichend Kapazitäten 
hat, andererseits, weil viele Veteranen gar nicht wis-
sen, was ihnen überhaupt zusteht. Das größte Pro-
blem sei, dass die Veteranen nur ihren Kameraden 
vertrauen. Staat und GesellschaÚ dagegen würden sie 
misstrauen. In der Region Charkiw haben 5.000 von 
insgesamt 13.000 Veteranen in der »Union der Vetera-
nen« Hilfe gesucht. Viele versuchen, allein mit dem 
Trauma umzugehen. Tief sitzt das stolze Männerbild 
in der ukrainischen Armee. Damit kämpfen die Kriegs-
heimkehrer am Ende auch gegen sich selbst. 

Als Pavel mit seiner Familie nach Charkiw 
kommt, sucht er nach einer UnterkunÚ – ohne Erfolg. 
Er ãndet Hilfe bei der »Union der Veteranen«, die ihm 
eine Wohnung vermittelt, für die er nur 60 Prozent des 
Kaufpreises zahlen muss. Den Rest übernimmt der 
Staat. Direkt nach dem Einsatz fehlt es ihm an Geld. 
Doch auf die Unterstützung seiner Freunde konnte 
er sich damals nicht verlassen. »Niemand hat dir be-
fohlen in den Krieg zu gehen« – die Worte hörte er in 
den vergangenen Jahren immer wieder. Pavel, der sich 
heute selbst in der Organisation engagiert, um ande-
ren Veteranen zu helfen, wünscht sich von der Regie-
rung, dass sie stärker für ihre Soldaten sorgt. Immerhin 
seien sie es, die das Land verteidigen und ohne die der 
KonÛikt längst verloren wäre. Von der GesellschaÚ 
ist Pavel enttäuscht: »Es macht mich traurig, aber ich 
weiß, dass es richtig war zu kämpfen. Auch wenn es 
um dich herum niemanden gibt, der das verstehen 
kann.« 

держава бере на себе 40% від вартості). Потім – сам 
долучився до написання програм для таких, як він. 

«У нас з іншими ветеранами є чати у 
Вайбері та Телеграмі. Кожен може написати, 
чого потребує, і йому буде надано необхідну 
допомогу».

Він додав, що серед учасників АТО іс-
нує проблема недовіри до навколишнього світу. 
Лише одиниці відвідують спеціальні зустрічі й 
ще менше – кабінети психологів. 

«Із 13000 ветеранів у Харківський об-
ласті до нас звернулися лише 5000», – зазначає 
Олексій Таранник, керівник районного відділу 
«Спілки ветеранів АТО». 

До речі, він залюбки каже, що також 
був на війні та розповідає про діяльність своєї 
організації.

«Ви думаєте, що всі ветерани знають, 
що мають якісь пільги? Ні. Тому ми розповідає-
мо їм про те, що вони мають права на безкоштов-
ну медицину, землю. Також ми створюємо різні 
проекти. Наприклад, у 2016 році на безкоштов-
ну реабілітацію до Литви відправили 22 ветера-
нів. Але найголовніше – це те, що ми намагаємо-
ся навчити ветеранів нових професій, аби вони 
могли адаптуватися».

І він, і інші герої кажуть, що призвича-
їтися до міста, у якому про війну знають лише з 
газетних шпальт та телевізійних програм, над-
звичайно важко.

«Ти почуваєшся чужим. Це не твоє, не 
те, що було раніше. Там, у Донецьку, у мене було 
все, а зараз? Та ще й оточуючі не розуміють, що 
люди, які виїхали з Донбасу – це лише заручни-
ки ситуації. Чую лише: «Навіщо ти сюди при-
їхав?» – згадує Павло.

Та попри всі негаразди, через які вони 
прийшли, та які ще чекають їх попереду, кожен 
із них вірить у краще майбутнє та має власне по-
бажання Україні.

«Наша головна проблема – корупція. 
Треба позбутися її. А ще – прокинутися нарешті 
від СРСР», – із сумом і майже пошепки каже Влад.

«Я вірю в те, що люди зрозуміють, що 
учасники АТО захищають їхні життя, що вони 
почнуть цінувати це, що нам не потрібні винаго-
роди, а тільки чисте мирне синє небо над голо-
вою. І особливо хочу, щоб ми об’єдналися – ста-
ли єдині» – посміхається Павло і я разом із ним.
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Sie waren auf dem Weg 
nach ganz oben. Die ukraini-
schen Fußballclubs erkämpÝen 
sich im neuen Jahrtausend ihren 
Platz in den wichtigen Spielen – 
und holten sogar den UEFA-Eu-
ropapokal in die Ukraine. Doch 
dann kam 2013 der politische 
Umbruch. Geldgeber setzten sich 
ins Ausland ab. Es begann ein 
Fußballclubsterben. Auch der 
Traditionsverein Metalist Char-
kiw verschwand von der Bild�ä-
che. Doch das wollten die Fans 
nicht akzeptieren und gründeten 
einen neuen Verein. 

Він народився ще у 
1925 році. Вдягнув жовто-си-
ню форму, харківські фут-
больні бутси та почав не-
впинно перемагати. За його 
плечима чимало нагород – по-
чинаючи з місцевих змагань, 
закінчуючи чвертьфіналом 
Ліги Європи. Проте мова піде 
не про ФК «Металіст», а про 
його учнів. Інколи, як кажуть, 
вони навіть перевершують 
своϊх учителів.  
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Sonntag Nachmittag, 16 Uhr, 2. Stock im 
Metalist-Stadion. Saisonabschlusskonferenz vor der 
langen Winterpause im Presseraum. Rund 80 Fans 
und Journalisten sind gekommen. Einige Stühle 
bleiben leer. Es ist kalt in dem großen Raum. Viele 
lassen ihre Fanschals und Jacken an. Ein alter Mann 
erhebt sich langsam von seinem Stuhl. Mit seinem 
weißen Zopf, dem Bart und der komplett schwarzen 
Kleidung sieht er fast aus wie ein Kirchen-Patriarch. 
Er greift zum Mikrofon. »Ich habe keine Frage, eher 
eine Anmerkung. Ich bin schon alt. Ich hoffe, ich lebe 
noch lang genug, um Metalist wieder in der Europa-
league spielen zu sehen.« Die Parole ist klar – zurück 
nach Europa. Das wünschen sich viele Fans. 

Einer der neuen Clubchefs sieht das re-
alistischer. Sergej Storozhenko hat lange Erfahrung 
im Business, war ehemaliger Vizepräsident des uk-
rainischen Fußballverbands und weiß: »Ein Club 
muss mindestens drei Jahre in der Liga spielen, bevor 
es nach Europa geht.« Und der FC Metalist 1925 hat 
gerade erst angefangen sich aufzustellen. Vor einem 
Jahr wurde der neue Club gegründet. Als Ersatz für 
den Traditionsverein. Einst als Werksmannschaft ei-
nes Eisenbahnwerks gegründet, wurde der alte Club 
in der Saison 2015/2016 final für bankrott erklärt. 
Dem Besitzer, Oligarch Sergej Kurtschenko, wurden 
enge Verbindungen zum ehemaligen Präsidenten Ja-
nukowytsch nachgesagt. Nach der Maidan-Revoluti-
on soll sich Kurtschenko nach Russland abgesetzt ha-
ben, die Spielergehälter konnten nicht mehr gezahlt 
werden, zurück blieb ein heruntergewirtschafteter 
Verein. Sogar die Politik fing an sich einzumischen, 
wollte den Verein zurückholen. Anfang Oktober 
2017 teilten der Generalstaatsanwalt der Ukraine, 
Jurij Luzenko, und Justizminister Pawlo Petrenko 
den Fans auf einer Pressekonferenz in Charkiw mit: 
»Der Verein geht zurück ans Volk. Wir wollen versu-
chen ihn wieder in den Staatsbesitz zu überführen.« 
Momentan existiert der alte Verein nur noch auf 
dem Papier. 

Weil die Fans ihren Club vermissten 
und die Lücke füllen wollten, nahmen sie 2016 ihr 
Schicksal selbst in die Hand, gründeten einen neuen 
Verein: den »FC Metalist 1925«.  Anton Ivanov war 
von Anfang an mit dabei. Auf der Konferenz begrüßt 
er jeden per Handschlag. Man kennt sich aus alten 
Fanclubzeiten. Heute ist er der Marketingdirektor. 
»Wir durften nicht den alten Namen nehmen, nicht 
das alte Logo nutzen. Sonst hätten wir die Schulden 
des alten Vereins komplett übernehmen müssen. 
Uns rief schon ein ehemaliger Spieler aus Brasilien 
an. Der wollte von uns sein fehlendes Gehalt haben.« 
Anton selbst hat auch neun Jahre lang für den alten 

Революція та політичні зміни 2013 
року вплинули на всі сфери життя України. 
Не оминули вони й світ футболу – багато 
спонсорів назавжди виїхали з держави. Про-
блема фінансування та великі борги стали 
причиною, чому харківський ФК «Металіст» 
де-факто зник. Колишній власник клубу Сер-
гій Курченко, який після Майдану переїхав до 
Росії,  мав тісні зв’язки з тодішнім президентом 
України Януковичем. Це, на жаль, не могло не 
вплинути на долю «Металіста». 

Проте шанувальникам спорту було 
байдуже до олігархічних ігор та грошових 
махінацій. Фанати прагнули хліба й футболу. 
Вони мріяли відродити улюблену команду, 
тож доклали чимало зусиль аби реінкарнувати 
клуб. У липні 2016 року в новому тілі з’явилася 
футбольна душа під назвою «Металіст 1925».  

На прес-конференції новостворе-
ного клубу розповідали про минулі матчі та 
майбутні плани. Прийшло на неї близько 80 
фанатів. У якусь мить мікрофон взяв посиві-
лий чоловік, одягнений у чорне. З динаміків 
пролунав впевнений голос: «Ви, футболісти, 
можете соромитися тут, але не на полі! Я вже 
старий, але сподіваюсь побачити «Металіст 
1925» у Лізі Чемпіонів». Один з організаторів 
клубу Сергій Стороженко розділяє настрої 
фанів. Але доповнює: «Клуб повинен мати 
принаймні три роки, перш ніж вийти на євро-
пейський рівень». 

У заході взяли участь чотири моло-
дих гравця команди. Вони навіть червоніли, 
коли їх щось запитували. «Клуб завжди дося-
гає своєї мети. Сам я з Донецька. Тепер «Мета-
ліст 1925»  –  це мій дім. І я пишаюсь тим, що 
граю тут», – сказав 22-річний нападник Єгор 
Чегурко. 

Директор з маркетингу Антон Іва-
нов був із новим «Металістом» відпочатку: 
«Нам не дозволили взяти старе ім’я, викори-
стати старий логотип. Інакше нам довелось би 
повністю виплачувати борги старого клубу». 
Перетворення старого в нове, удосконалення 
створеного – процес важкий. «Деякі люди вза-
галі не вірили у «Металіст 1925». Не вірили, 
що новий клуб матиме успіх. Старий «Мета-
ліст» не грає, але досі існує. Зараз у нас працює 
чимало людей, пов’язаних зі старим «Металіс-
том». Але з кожною нашою перемогою до нас 
приєднуються фанати старого клубу. І вони 
довіряють нам. Це довгий процес, але у нас 
справи йдуть краще, ніж у «Дніпра». У них теж 
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Здорово, коли бюджет команди не залежить від однієї людини, якому 
жінка в якийсь момент може сказати: «Ти витрачаєш гроші не на мене, а 
на якийсь футбол! Краще дай гроші мені!» Тоді команда втрачає власника, 
зникає й сам клуб.

Verein gearbeitet. Zunächst im Ticketing, dann als 
FanclubbeauÚragter. Auch ihm schuldete der Verein 
Geld. Anton ging sogar vor Gericht. Seine Fanliebe 
zu Metalist hat das nicht gebrochen. »Ich war drei 
Jahre alt, als mein Vater mich zum ersten Mal mit ins 
Stadion nahm. Seitdem bin ich treu dabei.«

Anders sieht das bei vielen anderen Fans 
aus. Der neue Club musste wieder ganz unten an-
fangen, sich zunächst in der Amateurliga beweisen. 
Spiele auf niedrigstem Niveau in einem Stadion, das 
für die EuropameisterschaÚ 2012 gerade neu auf 
40 000 Plätze ausgebaut wurde. Da bleiben einige 
Fans zuhause. »Wir haben ein großes Problem mit 
der Mentalität«, gesteht einer der Fans auf der Pres-
sekonferenz und fügt hinzu »Ich wünsche mir end-
lich einen großen ãnanziellen Sponsor.« Immerhin 
ist der Club bereits nach einem Jahr in die zweite 
Liga aufgestiegen. Zur Winterpause steht Metalist auf 
Platz zwei der Tabelle. Die Sehnsucht der Fans wird 
klar formuliert: Ausländische Topspieler müssen 
nun zur Verstärkung des Kaders her. 

Die Clubführung sieht das anders. »Glaubt 
nicht immer alle Gerüchte über Brasilianer, Afrikaner 
und irgendwelche Verträge. Wir wollen unsere eige-
nen Spieler auüauen«, betont Sergej Storozhenko. 
Das aktuelle Team besteht fast nur aus ukrainischen 

два клуби, старий і новий, але ситуація гірша» 
– наголошує Антон. 

Також проблемою є те, що шану-
вальники переходять до конкурентного 
клубу «Шахтар». Його рідна арена – у Доне-
цьку, але зараз вони грають на стадіоні «Ме-
таліста 1925». Їхні гравці популярні серед 
харків’ян, тож деякі фанати приєднуються до 
донецького клубу.

Антон Іванов погоджується з цим. 
«Шахтар» – сильний конкурент. «Вони витрача-
ють 10.000 євро на маркетинг, а я одну тисячу. 
Тим не менш, глядачів у нас іноді навіть більше».

Поки що у «Металіста 1925» немає 
іноземних гравців. Але вже підписаний контр-
акт з двома бразильцями, які гратимуть після 
зимової перерви. «Наші футболісти не отри-
мують, вони заробляють, – зазначає Антон. – 
Гравці живуть лише на свою заробітну плату, 
грають професійно і не повинні мати іншої 
роботи. Якщо футбол – то виключно футбол. 
Після закінчення кар’єри, будь ласка, займай-
теся іншими справами. У наших гравців стан-
дартна заробітна плата, як у звичайних людей 
в Україні. Це раніше вона значно відрізнялась 
від пересічних громадян».
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Spielern. Sie kommen aus der Metalist-Jugendaka-
demie, die es noch von früher gibt. Auf der Presse-
konferenz wirken die vier anwesenden Spieler fast 
wie eine SchulmannschaÚ, werden sogar rot, wenn 
sie etwas gefragt werden. Der Verein bietet diesen 
Jungs eine Perspektive. Als Proã-Spieler liegt ihr Ge-
halt knapp über dem eines Durchschnittukrainers. 
200-300 Euro pro Monat plus Tor- und Assistbonus. 
»Metalist ist Geschichte pur. Der Club erreicht immer 
seine Ziele. Ich komme aus der Gegend von Donezk. 
Jetzt ist Metalist mein Zuhause«, erklärt der 22-jähri-
ge Stürmer Yehor Chehurko. »Ich bin stolz, hier spie-
len zu dürfen.«

Die Idee von einem Großsponsor hält 
Marketingdirektor Anton Ivanov für riskant: »Es ist 
besser, wenn ein Club viele Geldgeber hat. Man soll-
te sich nicht auf eine Person verlassen. Im nächsten 
Jahr beschwert sich sonst seine Frau: Warum gibst 
du dein Geld nur für den Fußball aus und nicht für 
mich? Und weg ist der Sponsor, der Club verschwin-
det.« Das neue Metalist-Prinzip: 18 unterschiedliche 
Besitzer. Personen, Firmen und die Fans. Die Ultras 
besitzen 15 Prozent des Clubs, haben Geld gesam-
melt für den Neuauüau. »Die Ultras sind wichtige 
Unterstützer. Sie verbinden den alten Verein mit 
dem Neuen«, erklärt der Marketingdirektor.

Ziel ist es, die Fans wieder zu ihrem Club 
zurückzubringen. Dafür lässt sich Anton Ivanov eini-
ges einfallen. Die Namen der ersten 300 zahlenden 
Mitglieder des Clubs wurden zum Beispiel auf die 
Trikots gedruckt. Besonders hart für echte Meta-
list-Fans: Konkurrenzverein und Erstligist Schachtar 
Donezk, dessen eigene Arena im KonÛiktgebiet im 
Osten des Landes liegt, bestreitet nun seine Heim- 

Головним ідеологом «Металіста 
1925» Антон Іванов вважає Сергія Сторожен-
ка: «У нього ця ідея була давно, і він постійно 
прагнув зібрати навколо себе людей, хто б 
його підтримав. Поступово з’явилося 18 влас-
ників. Хтось має 15%, хтось – 1%. Але у клубі 
всі рівні. Люди, компанії, фанати. Наприклад, 
«Ultras» зібрав гроші на перебудову». Функці-
онує вже й фан-клуб «Металіста 1925». Наразі 
вже є 462 члени, які платять за онлайн підпис-
ку. Імена перших 300 фанатів уже надрукова-
но на футболках гравців.  

Саме «Ultras» з’єднує старий клуб із 
новим. Цікаво, що сам Антон починав свою 
кар’єру зі створення спільноти, опозиційної 
до «Ultras». Адже фани старого «Металіста» 
були проти феєрверків та бійок на полі.

Чому Антон Іваненко зараз працює 
з колишніми опонентами? На це питання він 
відповідає, не замислюючись: «Це частина 
моєї роботи. Я почав працювати тут у 2007 
році, і до сьогодні «Металіст» – усе моє жит-
тя. Вперше я прийшов сюди на матч із татом, 
коли мені було всього 3 роки. У старшій шко-
лі став приходити на ігри сам. Деякий час був 
главою офіційного фанклубу. А потім мене 
запросили працювати безпосередньо до «Ме-
таліста». Спочатку займався розповсюджен-
ням квитків, потім працював у відділі рекла-
ми. Займався організаційними моментами та 
постійно подорожував із командою».

Для «Металіста 1925» добре те, що у 
клуба не один власник. І хоча чимало клубів 
дискутують на цю тему, Антон переконаний, 
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 »Es ist besser, wenn ein Club viele Geldgeber hat. Man sollte sich nicht auf eine 
Person verlassen. Im nächsten Jahr beschwert sich sonst seine Frau: Warum 
gibst du dein Geld nur für den Fußball aus und nicht für mich? Und weg ist der 
Sponsor, der Club verschwindet.«

und Championsleaguespiele im Metalist-Stadion. 
Das bringt dem Stadion zwar Geld und Zuschauer, 
aber man hat auch die Sorge, dass erfolgsverwöhn-
te Fans zu Schachtar abwandern. Das weckt Anton 
Ivanovs Ehrgeiz: »Schachtar ist ein guter Konkurrent. 
Die geben im Marketing 10 000 Euro aus, ich einen. 
Trotzdem haben wir in der zweiten Liga manchmal 
mehr Zuschauer.«  Einen ersten Erfolg konnte der 
neue Verein bereits verzeichnen: Im Derby gegen 
Dnipro wurde kürzlich der Zuschauerrekord in der 
zweiten ukrainischen Liga gebrochen. »Wir machen 
jetzt alles Schritt für Schritt. Wir haben beste Aussich-
ten. Zwei Teams werden im Juni aufsteigen in die 
erste Liga. Wir werden dabei sein«, da ist sich Anton 
Ivanov sicher. »Und dann können wir den Blick wie-
der auf Europa lenken.«

що це здорово: «Здорово, коли бюджет коман-
ди не залежить від однієї людини, якому жін-
ка в якийсь момент може сказати: «Ти витра-
чаєш гроші не на мене, а на якийсь футбол! 
Краще дай гроші мені!» Тоді команда втрачає 
власника, зникає й сам клуб. Зараз команда 
має 6–7 спонсорів». 

Антон впевнений у майбутньому 
«Металіста 1925»: «Шоу тільки починається. 
Ми будемо крок за кроком йти вперед. По-
вернемо всіх фанатів старого «Металіста», які 
зараз не з нами. Для початку потрапимо до 
Першої ліги. А там і … Прем’єр ліга і …  знову 
європейські кубки». 
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СПІВРОБІТНИКИ   РЕДАКЦІЇ
DIE   REDAKTION

Тіна  
Сровіг
31, Кельн

... Ніколи не доводилося настільки часто 
запевняти свій інтернет-браузер, що 
вона не робот. Вона не робот.

Карина 
Сулейманова
20, Кіровське

Отримала незабутній досвід синхронно-
го перекладу трьома мовами одночасно. 
Робила все, аби герой та журналістка з 
Німеччини порозумілися.

Арсен 
Мамаєв
23,  Харків

Найскладнішою частиною роботи було 
підійматися два дні поспіль після вечі-
рок. Пояснювати, чому в нас так багато 
елітних іномарок, було трошки легше.

Олександра 
Кучер
20, Харків

Протягом проекту навчилася кільком 
хитрощам у колежанки Ребекки - тепер 
точно знає, що запитати та як, аби діз-
натися секрети інтерв’юйованого. Тож… 
cтережіться!

Karyna 
Suleimanova
20, Kirovskоe

… machte unvergessliche Erfahrungen im 
Simultandolmetschen in drei Sprachen 
gleichzeitig, damit der Held und die 
Journalistin aus Deutschland einander 
verstehen konnten. 

Arsen 
Mamayev
23, Charkiw

... empfand als schwierigsten 
Arbeitsteil das frühe Aufstehen nach 
durchgearbeiteten oder gefeierten 
Nächten. Zu erklären, warum es in der 
Ukraine so viele Luxusautos gibt, war ein 
bisschen einfacher.

Oleksandra 
Kucher
20, Charkiw

... hat im Laufe des Projekts ein paar 
Tricks der Deutschen übernommen. 
Nämlich was und wie zu fragen ist, um 
dem Interviewpartner Geheimnisse zu 
entlocken. Also … aufpassen! 

Верена
Ламмерт
33, Кельн

... зірвала оплески як єдина німецька 
журналістка на прес-конференції україн-
ського ФК «Металіст 1925».

Alona  
Riazantseva
20, Severodonetsk

... hätte nie gedacht, dass sie auf Englisch 
scherzen kann. Und manchmal sogar 
deutsche Witze verstehen kann. 

Альона 
Рязанцева
20, Сєвєродонецьк

Ніколи не думала, що навчусь жартувати 
англійською мовою. А інколи розуміти 
навіть німецькі приколи …

Tina  
Srowig
31, Köln

… musste ihrem Internetbrowser noch nie 
so häufig versichern, dass sie kein Roboter 
ist. Sie ist kein Roboter.

Verena
Lammert
33, Köln

… wurde höchstpersönlich als einzige 
deutsche Journalistin auf der Presse-
konferenz beim ukrainischen Fußballclub 
FC Metalist 1925 mit Applaus begrüßt. 

Anna 
Klein
24, Augsburg

… fühlte sich die ganze Woche über »Lost 
in Translation«, bis sie auf einem Festival 
in einer Kellerhalle festgestellt hat, dass 
für die Ukraine gilt: Je lauter die Musik, 
desto besser versteht man sich.

Анна 
Кляйн
24, Аугсбург

... весь тиждень відчувала труднощі з пе-
рекладом, поки не побувала на фестива-
лі у підвальній залі. Тоді вона зрозуміла, 
що чим голосніша музика, тим легше 
зрозуміти один одного.

Rebecca 
Barth
25, Berlin

… hat Jugendliche in einem selbst-
verwalteten Kulturzentrum getroffen. 
Fast hätte sie sich wie zuhause in Berlin-
Kreuzberg gefühlt, hätten die jungen 
Frauen keinen fließenden Mix aus Russisch 
und Englisch gesprochen.

Ребекка
Барт
25, Берлін

... зустріла молодь лівих поглядів в 
одному з культурних центрів. Вона 
майже відчувала себе як удома в Берлі-
ні-Кройцберзі, якби вони під час бесіди 
не змішували дві мови – російську та 
англійську.

Illustrationen: 
OLESIA FESENKO 

Ілюстрації: 
ОЛЕСЯ ФЕСЕНКО
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Катерина 
Глазунова
19, Макіϊвка

Під час проекту помітила, що німець-
кі студенти дуже люблять симетрію. 
Особливо у фотографіях. А ще вивчила 
декілька слів німецькою.

Олеся 
Фесенко
19, Алчевськ

Малювала обличчя на цих сторінках, тож 
прошу не загортати у них рибу!

Світлана 
Хлестова
25, Луганськ-Харків

До проекту ніколи не розмовляла впро-
довж восьми днів одночасно чотирма 
мовами.

Марко 
Новаков
22, Красноград

Точно знає, наскільки холодно працюва-
ти у Вільчі та як швидко плине час, коли 
робиш інфографіку.

Kateryna 
Glazunova
19, Makiivka

... hat im Laufe des Projekts bemerkt, 
dass die deutschen Studenten besonders 
gerne alles symmetrisch anordnen, vor 
allem Fotos. 

Olesia
Fesenko
19, Alchevsk

... malte auf diesen Seiten Gesichter, 
deshalb eine kleine Bitte – nur keinen 
Fisch einwickeln!

Svitlana 
Khlestova
25, Lugansk-Kharkiv

... hat noch nie zuvor acht Tage lang 
gleichzeitig vier Sprachen gesprochen.

Marko  
Novakov
22, Krasnograd

... weiß ganz genau, wie kalt es in Wiltscha 
ist und wie schnell die Zeit vergeht, wenn 
man an Infografiken arbeitet.

Das Trainerteam
Rico Drochner, 32, Arnsgrün
Anastasia Volobuyeva, 39, Kiew
Anorte Linsmayer, 34, Leipzig
Klaus Neuburg, 40, Köln 

Das Trainerteam weiß seit diesem Seminar, wenn es in der Ukraine um Pizzabestellungen 
für 20 hungrige Journalisten geht, kann es passieren, dass der Lieferdienst die Wartezeit 
von drei bis vier Stunden für völlig normal hält. Bevor die erste Pizza in den Ofen 
geschoben wird, kommt allerdings erstmal der Fahrer vorbei und holt das Geld als 
Vorkasse ab. 

Тренерська команда
Ріко Дрохнер 32, Арнсгрюн
Анастасія Волобуєва, 39, м. Киϊв
Анорте Лінсмайер 34, Лейпціг
Клаус Нойбург, 40, Кельн 

Тренерський штаб завдяки проекту тепер знає,  що коли справа доходить до замов-
лення піци для 20 голодних журналістів, модже трапитися так, що служба доставки 
змусить чекати від 3 до 4 годин. А перш ніж перша піца потрапить у піч, водій спочат-
ку приїде та забере гроші заздалегідь.

Sofia 
Dreisbach
25, München

… hatte während des Gesprächs mit dem 
Straßenkünstler Gamlet einen Ohrwurm 
von »Love hurts«, weil über seinem Herd 
ein Messer hängt, auf dessen Griff steht: 
любовь, Liebe.

Софія 
Драйсбах
25, Мюнхен

... згадала під час розмови з вуличним 
виконавцем Гамлетом  мелодію «Love 
Hurts», тому що тоді в нього на шиї висів 
ніж з написом на руків'ї: «Любов».

Ariane  
Dreisbach 
25, München 

… kam vor ihrem Besuch in Wiltscha nie 
der Gedanke, dass ein Friedhof nicht nur 
verwaisen, sondern auch zu klein werden 
kann.

Аріане 
Драйсбах
25, Мюнхен 

… до її  візиту у Вільчу їй ніколи не здава-
лося, що кладовище може бути не тільки 
занедбаним, а й замалим.

Lena  
von Holt
25, Wien

… hat im Laufe der Recherche von ihrer 
Teampartnerin gerade so viel Russisch 
gelernt, dass sie sich am Ende des 
Seminars ein Bier bestellen konnte. Was 
braucht man mehr: Moschna paschalusta 
pivo!

Лєна  
фон Хольт
25, Відень

... у ході роботи над проектом настільки 
навчилася російській, що наприкінці 
програми сама замовила собі пиво. Що 
ще вам потрібно: Moschna paschalusta 
pivo!

Roland 
Müller
31, Bonn

… erfuhr nach dem Gespräch mit 
Erzbischof Ihor am eigenen Leib, dass die 
Kirche dringend junge Menschen braucht.  
Denn er stand beim Verlassen der Kirche 
vor einer verschlossenen Tür und musste 
eine Viertelstunde warten, bis ihn jemand 
aus dem Gebäude ließ.

Роланд 
Мюллер 
31, Бонн

... дізнався після розмови з архієпис-
копом Ігорем, що православна церква 
має гостру потребу в молодих людях. 
Адже йому довелося чекати 15 хвилин за 
зачиненими дверима у церкві, доки їх не 
відчинили.
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»Das allergrößte Magazin für die allergrößten Artikel«
Gamlet

«Самый большой журнал для самых большых статей»
Гамлет

Das Magazin-Cover zeigt einen Teil der 
Siegesgöttin Nike des Unabhängig-
keitsdenkmals »Fliegende Ukraine«. 
Das Denkmal auf dem Verfassungsplatz 
in Charkiw wurde im August 2012 
anlässlich des 21. Jahrestages der 
staatlichen Unabhängigkeit eingeweiht. 
Zuvor befand sich an dieser Stelle ein 
Monument zur Ausrufung der Sowjet-
macht in der Ukraine, das im Jahr 2011 
demontiert wurde. Am 28. April 2015 
ergänzten Aktivisten mittels Kranwagen 
eine mit Klebeband fixierte ukrainische 
Flagge an dem Unabhängigkeitsdenk-
mal, die sich bis heute dort befindet.

Titelfoto: Rico Drochner

Обкладинка часопису показує 
фрагмент богині перемоги Ніки на 
пам'ятнику незалежності «Україна, 
що летить». Пам'ятник на майдані 
Конституції в Харкові був урочисто 
відкритий в серпні 2012 року з нагоди 
21-ї річниці Незалежності держави. До 
того на цьому місці знаходився мону-
мент на честь проголошення Радян-
ської влади в Україні, демонтований у 
2011 році. 28 квітня 2015 року акти-
вісти за допомогою крану додали до 
пам'ятнику незалежності закріплений 
клейкою стрічкою прапор України, 
який і досі там знаходиться.

Фото на обкладинці: Ріко Дрохнер
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