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Den hvide garde

Prosa

Kun min fælle kan
slå mig ihjel: digte

Døde sjæle

af Mikhail Bulgakov

af Nikolaj Gogol

af Mikhail Bulgakov

af Aleksandr Pusjkin

Petersborg
fortællinger

Brødrene Karamazov
af F. M. Dostojevskij

af Nikolaj Gogol

af Osip Mandelstam

UKRAINERE

Mesopotamien

af Sergij Zjadan
(Сергій Жадан)

Og midt i alt dette
går frontlinjen
af Sergij Zjadan
(Сергій Жадан)

FILM
Leviathan
Andrey Zvyagintsev
Spillefilm - drama - 2014

Kolyas hus er eksproprieret mod hans
vilje. Lillebyens almægtige borgmester
vil for enhver pris bygge et prestigefyldt
center, og bruger alle midler for at
knække Kolya, hvis hidsighed ikke bliver
mindre af at bunde vodkaflasker. Kolya
er på et nulpunkt og bevæger sig hastigt
mod minusskalaen!

Grå bier

af Andrej Kurkov

God ven af
liget
af Andrej
Kurkov

Gartneren
fra Otjakov

af Andrej Kurkov

Den ukrainske
dagbog

af Andrej Kurkov

HVIDERUSSER OG NOBELPRIS

MEDIER
Meduza:

https://meduza.io/

New Times - Novoe vremja:
https://newtimes.ru/

Tidsskrift med samme titel i Ukraine:
https://nv.ua/
Ukrainske aviser med engelske versioner:
Krigen har ikke et
kvindeligt ansigt af

Secondhand-tid af
Svetlana Aleksijevitj

Svetlana Aleksijevitj

Bøn for Tjernobyl af

Svetlana Aleksijevitj

https://www.pravda.com.ua/
https://kyivindependent.com/

Ukrainsk TV, for eksempel:
https://suspilne.media/
https://hromadske.ua/

MODERNE RUSSERE

Ukrainsk PEN med engelsk side og forslag
til videre læsning:
https://war.pen.org.ua/

BBC:

https://www.bbc.com/russian

Deutsche Welle:
https://www.dw.com/ru/
Radio Liberty (https://www.rferl.org/) har
nu redaktion i Prag og sender på en række
sprog:
Vi blev stjålet
af Ljudmila
Petrusjevskaja

Augustmennesker
af Sergej Lebedev

Ved glemslens
rand

af Sergej Lebedev

https://www.rferl.org/navigation/allsites

Sluga naroda:
Inden Zelenskyj blev Ukraines præsident,
var han blandet andet kendt som hovedrolleindehaver i TV-serien ’Sluga Naroda’,
der betyder ’Folkets tjener’. Her spiller
Zelenskyj en ung historielærer, der af sine
elever bliver opstillet til præsidentvalget –
og helt utroligt vinder!
Det er en morsom og vittig historie, som
her kan ses med engelske undertekster på
Youtube. Foretrækker man tyske undertekster, kan man se den på Arte:
https://www.arte.tv/de/videos/104351-002-A/
diener-des-volkes-1-23/

En opritjniks dag

Her med engelske undertekster:

af Vladimir Sorokin

https://youtu.be/GZ-3YwVQV0M

Aleksej Navalnys Youtubekanal:
Se fx. filmen om Putins palads med
engelske undertekster:

BALTERE

https://www.youtube.com/channel/UCsAw3WynQJMm7tMy093y37A

The Insider
En meget interessant nyhedsside med
undersøgende journalistik. Ligesom
Meduza arbejder journalisterne i Riga.
Har en stor engelsk version:
https://theins.ru/en
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Metropol
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HISTORIE

Rød sult

af Anne Applebaum

Krigen i Ukraine
af Jens Malling

Ukraines historie

af Andreas Kappeler

Bloodlands

af Timothy Snyder

Bag den kolde
krigs tåger

af Samuel Rachlin

Krigen indeni:
skæbnefortællinger fra krigen
i Ukraine
af Matilde Kimer

Nu kan du se film fra Ukraine fx:
• Navalny - en russiske oppositionsleder og systemkritiker
Aleksej Navalnyj er både detektiv og mordoffer i en
sindsoprivende modig doku-thriller om attentatet på sig
selv. En af årets største og vigtigste film.
• Novorossiya - Spritny film fra de ukrainske østfronter i
Donetsk og Luansk, hvor Rusland sammen med pro-russiske separatister allerede havde ført krig mod Ukraine i
otte år inden Putins fulde invasion i februar 2022.

cphdox.dk
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