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Кінець романсу 

Щоб побудувати «фінсько-російський культурний міст», на сцену виходили відомі 

зірки естради. Поряд з музикою просували бізнес і політику. Співпрацю не сповільнила 

дедалі агресивніша силова політика Росії 

СPСР вже ледве тримався купи, коли 28-річна Ленінградка Єлєна Путіна прибула до 

Руоколагті 1989 року. Приблизно за два роки до того вона зустрілася в готелі рідного 

міста з констеблем з міста Іматра. Пара почала зустрічатися і одружилася. 

Переїхавши до Фінляндії, Путіна почала вивчати фінську мову, викладати гру на 

фортепіано та давати концерти як піаністка. Невдовзі вона отримала постійну роботу в 

парафії міста Іматра як церковна музикантка. 

Незнайома для широкої публіки музикантка почала поступово нарощувати 

транскордонну мережу, яка за кількадесять років по тому звела її з впливовими 

політиками, високопосадовцями, підприємцями і послами.  

Історія Путіної свідчить про те, як до культурної співпраці між Фінляндією і Росією було 

і є заведено вплітати економічні та політичні інтереси. Мелодії про пристрасні 

поцілунки і гіркі сльози заховали під собою сумнівні бекграунди партнерів, з якими вона 

співпрацювала.  

Єлєна Путіна сидить у кав’ярні спа Іматри. Я мушу поставити оте очевидне питання. 

Путіна відповідає, що єдине, що пов’язує її з президентом Росії, є однакові прізвище і 

рідне місто.  

Путіна розповідає про своє життя.  Вона каже, що до того, як приїхати до Фінляндії, вона 

працювала в ленінградській державній установі як естрадна артистка. Перед тим вона 

вивчала музику в різних навчальних закладах.  

«Я була однією з десяти, які з-поміж тисячі претендентів потрапили у віці 8 років на 

навчання до Ленінградської консерваторії». 

Розмова вирує, і теми змінюються раз за разом. 

Одна річ повторюється в розмові. Музика, вона у «кожній клітині» Путіної. Найбільшою 

її пристрастю є романси, тобто сумовиті, російські пісні і традиційна циганська і 

козацька музика.  

На роботі в церкві міста Іматра бувало часом так, що у неділю замість Служби Божої 

відбувався концерт, на якому Путіна виконувала романси, а ще ішов продаж компакт-

дисків її гурту «Романтика». Подобалося це не всім парафіянам.  
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Путіній вдалося переконати міських керманичів у своїй візії, яка полягала в тому, щоби 

звести фінляндський і російський народи за допомогою улюбленої для обох народів 

музики в жанрі романсу.  

Путіна розповідає, що побудова «культурного моста» почалася у 2002 році з великого 

конкурсу пісні в Петербурзі «Весна романсу».  

«Мене запросили взяти участь. Я здобула перемогу на конкурсі, виконавши пісню, яку 

написав Карі Літманен».  

Щоправда, організаторка конкурсу, відома петербурзька артистка Галіна Ковзель, має 

іншу думку щодо цього.  

«Путіна не брала участь у конкурсі у статусі конкурсантки, а отже вона звісно ж не могла 

здобути жодного призу», - Ковзель написала електронною поштою. Це був конкурс 

композиторів. Пісня Літманена була однією з п’ятьох творів, які здобули почесну 

відзнаку.  

«Але мало значення і те, як виконувала твір співачка», - виправдовується Путіна. 

У кожному разі наступного року в Іматрі вже відбувся перший фінсько-російський 

концерт музики в жанрі романсу. Далі така подія почала відбуватися щороку.  

Іматра давала гроші і дозволяла використовувати своє ім’я в назві події. Телекомпанія 

Yle і місцеве петербурзьке телебачення почало транслювати концерти. Зв’язки Путіної 

були корисними: Yle ще за кілька років до того випустило документальний фільм 

«Життя з Єлєною». 

За словами Тимо Суомі, режисера, який працював на Yle, російські пісні, як наприклад 

«Московські вогні», просякнута тугою за втраченим коханням, знаходили відгук у 

публіки. Yle вимагало, щоби програма концертів і виконавці були високого рівня.  

І справді, на сцені виступали відомі російські і фінські співаки, оркестри та диригенти, 

такі як Ярі Силланпяа, Томі Метсякето і Йоганна Русанен. І з Росії – «Терем-квартет», 

улюблений ансамбль президента Владіміра Путіна. Відомо, що Путін запросив його 

виступити тоді, коли він хотів презентувати російських музикантів Федеральному 

канцлеру Німеччини Ґерхарду Шредеру і прем’єр-міністру Італії Сильвіо Берлусконі.  

Звичайно ж, на концертах завжди виступала і мати події - Єлєна Путіна, вбрана у пишні 

концертні костюми. 

 

«Терем-квартет» — улюблений гурт 

Владіміра Путіна 

 

 

 

 



Поступово статус події підвищувався. У 2009 році серед публіки в Іматрі був посол Росії 

і 23 народних депутати з місцевої Петербурзької думи. 

«Вони приїхали на запрошення міста», - каже Путіна. 

Влада, очолювана Владіміром Путіном, вже виявляла ознаки автократії, але у Фінляндії 

ще панував чималий оптимізм щодо Росії, і іматрянці думали, що вони сприяють 

економічному розвитку міста під крилом музики. 

У 2008 році Путіна почала працювати в муніципалітеті і створила товариство 

«Romanssimusiikin edistämisyhdistys» («Товариство просування музики в жанрі 

романсу», далі – RMEY). За словами Путіної, товариство виникло за бажанням міста, бо 

організація концертів не вписувалась у функції органу місцевого самоврядування.  

Пропаганда русской культуры. Назва товариства є на первинному російськомовному 

сайті, який тепер уже видалений. Метою діяльності заявлено:  

Головною метою товариства є поширення російської культури в Південній Карелії, у 

Фінляндії і на міжнародному рівні за допомогою музики романсу.  

На фіномовному сайті формулювання інше: 

Метою є просування музики романсу в Південній Карелії, у Фінляндії і на міжнародному 

рівні.  

Путіна пояснює різницю тим, що переклад фінського тексту російською мовою було 

погано зроблено. 

Працюючи в муніципалітеті, Путіна мала змогу сконцентруватися на проєктах, 

пов’язаних з музикою у жанрі романсу, і на розширенні діяльності товариства. Це стало 

можливим завдяки щедрій підтримці від працедавця, від муніципальної організації у 

сфері розвитку і від Спілки Південної Карелії.  

За даними газети «Etelä-Saimaa», Іматра витратила в період 2008-2014 року на фінсько-

російські проєкти музики романсу приблизно 650 000 євро бюджетних коштів. Cтаном 

на цей момент Міністерство освіти і культури надало підтримку товариству загалом на 

суму близько 170 000 євро.  

В ті часи місто Іматра і товариство взагалі тісно контактували. Про це свідчить, 

наприклад, те, що завідувач господарством міста вів фінансові справи товариства 

паралельно зі своєю посадою.  

У 2015 році в концерті «Наш романс» 

брали участь диригент Ганну Нор'янен 

і співаки Пентті Гіетанен і Мікко 

Леппілампі. У нижньому ряду, зліва, 

диригент Юкка Рантамякі, співачка 

Паула Койвуніемі, засновниця заходу 

Єлєна Путіна та розважальний 

мультитаскер Пяйвіе Пюйсало 

 

 



У 2011 році містечко на східному кордоні вже не давало достатнього розмаху, і гала-

концерт перенесли до Санкт-Петербурга. Паралельно з концертом було вперше 

організовано фінсько-російський бізнес-семінар - коштом міста Іматра і, як стверджує 

Путіна, за його бажанням. Серед гостей були депутати, чиновники, міністри та 

підприємці.  

До цих подій почали долучатися росіяни, які підтримували силову політику Кремля, 

наприклад, Віталій Мілонов, ультра-ортодоксальний, ультра-націоналістичний, 

гомофобний політик. Завдяки йому з’явилися, зокрема, закони, які забороняли в Росії 

розповідати неповнолітнім про гомосексуалізм. Мілонов є членом Петербурзького 

місцевого парламенту і на цей час також російської Думи. Він зміг завдяки своїм 

зв’язкам роздобути від Петербурзького муніципалітету фінансування для фінсько-

російських музичних заходів в жанрі романсу.   

 

 

Ультранаціоналіст Віталій 

Мілонов використовував свої 

зв'язки для отримання 

фінансування на заходи 

романсу 

 

 

 

«Мілонов в цьому відіграє важливу роль, хоч загалом він геть бовдур», - каже тодішній 

мер Іматри Пертті Лінтунен.  

У 2015 році виник скандал внаслідок заяв Югана Бекмана, фіна, який підтримує 

Мілонова і Кремль. Мілонов і Бекман звинувачували Фінляндію у поганому поводженні 

з російськими родинами і вимагали, щоб це було припинено. Україна тим часом 

заборонила Мілонову в’їзд до країни в 2017 році, коли він порівняв владу України з 

терористичною організацією ІГІЛ і заперечував легітимність існування України.  

В Іматрі дехто дивувався з того, що місто бере дуже активну участь в романсових 

проєктах, а також з того, як маленьке товариство RMEY спромагається весь час 

розширювати свою діяльність. 

З другого боку, багато хто каже, що щиро вірив у те, що культурна співпраця допоможе 

Росії демократизуватись.  

Коли силова політика Кремля лише посилювалася, дехто дистанціювався від товариства. 

У 2014 році Росія захопила Крим і допомогла створити проросійські сепаратистські 

території на Донбасі, сході Україні.  

Для одного з тих, хто тривалий час брав участь у діяльності товариства, останньою 

краплею стало те, що 2014 року російські музиканти, які приїхали виступити на заході 

товариства RMEY в Іматрі, заявили палку підтримку захопленню Криму.  



«Тоді я побачив, чим це є насправді», - каже людина, яка не хоче називати своє ім’я через 

те, що місто маленьке.  

У 2010-х роках гала-концерти відбувалися здебільшого в Музичному палаці і Палаці 

«Фінляндія» в Гельсінкі. Іматра припинила фінансувати ці події, і 2014 року робота 

Путіної на посаді в муніципалітеті закінчилася. 

Коли знадобилися нові людини для підтримки , на допомогу прийшов ветеран індустрії 

розваг Пяйвіе Пюусало.  

«Пані Путіна сконтактувалася зі мною і запитала чи можу я долучитися до цього з 

міркувань маркетингу. Я був тоді на пенсії вже майже 10 років і в мене не було нічого 

іншого, окрім часу», - каже Пюусало.  

 

 

 

Пяйвіе Пюусало — ветеран сфери 

розважального бізнесу 

 

 

 

Пюусало працював в період 2014-2018 рр. маркетинговим директором товариства та 

ведучим концертів.  

У розслідуванні «Helsingin Sanomat» оприявнилися й інші публічні особи в середовищі 

романсового товариства. 

Бізнесмен Кай Паананен, занесений до санкційного списку США проти Росії, брав 

участь у бізнесових заходах, а також фінансував організацію романсового заходу.  

Паананен, який був посередником в операціях з російською нафтою, є близьким другом 

та довготривалим бізнес-партнером мільярдера Геннадія Тимченка, який належить до 

близького кола президента Путіна.  

«Пяйвіе Пюусало звернувся до моєї фірми, яка займається торгівлею з Росією», - 

розповідає Паананен електронною поштою для Helsingin Sanomat. За його словами, для 

компаній, що провадять торгівлю з Росією, було природнім фігурувати на культурному 

заході на кшталт романсового концерту.  

 



 

 

Бізнесмен Кай Паананен 

фінансував романсові заходи  

 

 

 

 

Компанія Паанена “SET Group” надавала підтримку події на суму 15 000 євро щороку. 

Часом бувало так, що гроші надходили на рахунок товариства від його двох естонських 

компаній.  

«У Фінляндії санкції ускладнювали рух коштів на підприємствах, і у заходах брали 

участь естонські виконавці», - обґрунтовує Паананен для Helsingin Sanomat. 

Романсовою музикою захопився також бізнесмен та народний депутат Гаррі Гаркімо 

(партія «Рух тепер»). Гаркімо, Паананена та Тимченка поєднують дві речі: хокейний 

клуб “Йокерит”, який виступав у російські лізі “КХЛ” та палац, відомий під назвою 

“Гартвал-Ареена”. 

«Пяйвіе прийшов на зустріч і попросив долучитися до діяльності», - каже Гаркімо.  

У 2016 році Гаркімо проспонсорував товариство на суму 5 000 євро через свою 

компанію «Hjallis Promotions». Гаркімо також брав участь у бізнес-форумах, а крім того 

двічі з перервою виконував функції ведучого концертів.  

 

Геннадій Тимченко належить до найближчого 

оточення Владіміра Путіна 

 

 

Коли гала-концерт було організовано в Санкт-Петербурзі у 2016 році, дохід було 

пожертвувано російському фонду, який допомагав дітям, хворим на рак. Концерт 

проспонсорували російські компанії «Петромир» та «Сургутекс».  

«Петромир» є багатогалузевою компанією, партнерами якої є Міністерство оборони РФ, 

Міністерство надзвичайних ситуацій Росії та Адміністрація Президента. Пісенна 

академія, яка належить компанії, співпрацювала з Єлєною Путіною.  

«Сургутекс» - компанія, яка займається експортом нафти і в якій Геннадій Тимченко мав 

у власності понад половину до 2012 року.  



Кай Паананен, що він не знає, чому саме «Сургутекс» став спонсором романсових 

заходів.  

«Сургутекс» став спонсором через Кая Паананена», - каже зі свого боку Путіна.  

Того самого року правління Спілки Південної Карелії поїхало на збори до Петербургу. 

Поїздку спланували так, щоб правління потрапило також на гала-концерт товариства 

RMEY і на бізнес-форум.  

«Я взагалі нічого не знав про це до того, як голова Спілки Матті Віялайнен домовився 

про нашу поїздку до Петербургу. Матті або Єлєна спонукали мене виступити з 

вітальною промовою на семінарі, бо спілка якось спонсорувала цей семінар», - каже 

народний депутат та голова правління провінції Юкка Копра  (Національна коаліційна 

партія).  

 

Юкка Копра є депутатом 

парламенту від Національної 

коаліційної партії   

 

 

 

 

Спілка Південної Карелії оплатила вечері романсових семінарів і надала дозвіл 

товариству Путіної використовувати в маркетингу логотип спілки безкоштовно.  

«Задля статусу», - пояснює Йоганнес Мойсіо, начальник, відповідальний за міжнародні 

зв’язки спілки.   

«Товариству було легше домогтися того, щоб з Росії до Фінляндії приїжджали посадовці 

ще вищого рангу». 

Як і місто Іматра, Спілка Південної Карелії тісно співпрацювала з товариством. Мойсіо, 

працюючи у спілці, вже не один рік виконував також функції скарбничого в RMEY. 

За словами Мойсіо, Віялайнен порекомендував йому долучитися до діяльності, а згодом 

Путіна попросила його стати членом правління товариства. Це «здалося доброю ідею» з 

погляду туризму в провінції. Мойсіо наголошує, що він добровільно відмовився у спілці 

від участі у справах, пов’язаних з наданням фінансової допомоги товариству.   

Народний депутат Копра став цінним контактом для Путіної, адже він мав вплив, 

зокрема, як голова Групи дружби з Росією у парламенті Фінляндії.  

«Можливо, непогане знання російської мови справило враження на Путіну», - 

висловлює гадку Копра. 



Путіна попросила Копру організувати наступний бізнес-семінар і запросити туди членів 

російської Думи. Гвардія учасників побільшала у 2017 році, коли в ній з’явилися 

московські парламентарі.  

Копра – не перший голова парламентської Групи дружби з Росією, який брав участь у 

бізнес-семінарах романсового товариства. 2013 року у заході в Петербурзі брав участь 

Ееро Гейнялуома (соціал-демократ).  

У помпезному Маріїнському палаці Гейнялуома сипав похвали співпраці між країнами 

разом з головою Петербурзької думи та членом найбільшої партії «Єдина Росія» 

Вячеславом Макаровим. 

«Кожне десяти фінське підприємство мріє інвестувати в Петербург, і фінські міста 

змагаються за те, хто співпрацюватиме  з культурною столицею», - сказав Гейнялуома, 

як зазначено в газеті «Діловий Петербург».  

На бізнес-форумах з’являлися впродовж років багато високопосадовців: колишній ПМ 

Еско Аго (партія «Центр»), Міністр зовнішньої торгівлі Кай Мюккянен (коаліційна 

партія), Посол Росії в Фінляндії Павєл Кузнєцов, директор зі зв’язків з громадськістю 

«Фортуму» Арто Ратю.  

Коли гала-концерт «Велетні романтики» було організовано в 2019 році в Гельсінкі, на 

сцену палацу «Фінляндія» вийшов оперний співак Пентті Гіетанен разом з переможцем 

конкурсу «Голос Росії» Петром Захаровим. 

 

Актор і співак Мікко Леппілампі співав з Єлєною 

Путіною на концерті в Санкт-Петербурзі в 2013 році. 

Леппілампі був членом товариства «Romanssimusiikin 

edistämisyhdistyksen» (RMEY) 

 

 

 

 

 

Естрадні зірки Діандра і Кюесті Мякіматтила виконували пісні, а вів концерт Мікко 

Леппілампі. З Росії вчергове приїхав улюблений квартет Владіміра Путіна «Терем».  

Шанована артистка Путіна перемогла, зокрема, на визначному міжнародному 

конкурсі музики романсу в Санкт-Петербурзі, було зазначено в рекламному тексті 

заходу.  

Повноваження з організації бізнес-семінару і з його фінансування в той час перейшли 

до муніципалітету Гельсінкі.  

В розслідуванні HS знову оприявнився тісний зв'язок між органом, який надавав 

фінансування з бюджету, та товариством Путіної.   



Ідею з проєктом романсової музики представила муніципалітету власна його 

працівниця, Оуті Яппінен, спеціальний менеджер з міжнародних справ. У 

документальному фільмі «Життя з Єлєною», який вийшов у 1999 році на Yle, видно як 

Путіна навчає Яппінен, яка  вивчала тоді музику, грі на фортепіано. Від 2013 року 

Яппінен є членкинею правління товариства RMEY та координаторкою заходів.  

«Мої начальники знали, що я є активною членкинею товариства, і вони знали про 

бекграунд товариства. Всі деталі фінансування не обговорювали докладно, але місто 

знало про фінансування від компанії Кая Паананена «SET Group», - каже Яппінен.  

Після паузи, пов’язаної з коронавірусом, наприкінці 2021 року поновилися заходи з 

романсовою музикою.  

Виступи Діандри, Валттері Торикки, Юкки Перко та Мікко Леппілампі можна було 

дивитися на «Alfa-tv», куди трансляції перейшли з «Yle».  

Ситуація на сході України була напружена, і Україна звинувачувала Росію в підготовці 

нападу. 

Утім в листопадовому вечорі відносини між Фінляндією і Росією були теплими.  

«Музика здатна об’єднати нас усіх», - сказав міністр закордонних справ Пекка Гаавісто 

(партія «Зелених») під час вступного слова, яке він виголосив разом з послом Росії 

Павєлом Кузнєцовим.  

У районі Каласатама на бізнес-форумі, темою якого було Балтійське море, зібралося 

близько ста людей. Місто заплатило за організацію близько 73 000 євро.   

Серед гостей знову були авторитетні спікери: мер Югана Вартіайнен (коаліційна партія), 

міністр зовнішньої торгівлі Вілле Скіннарі (СДП), президентка Тар’я Галонен, а також 

мажоритарний власник компанії «Cargotec» Іллка Герлін.  

Фонд Герліна «Baltic Sea Action Group Foundation» (далі - BSAG) та Фінське агентство з 

довкілля (Syke) підтримали захід.  

Присутнім знову був одіозний парламентар Мілонов.  

Працівниця Гельсінського муніципалітету Оуті Яппінен каже, що вона не хоче 

коментувати запрошеного фінським парламентом Мілонова. 

«Я досить мало можу вплинути на те, хто приїжджає сюди з Росії як візаві 

парламентської Групи дружби з Росією».  

Народний депутат Юкка Копра зі свого боку каже, що «одіозність» Мілонова стала 

зрозуміла йому вже пізніше.  

«Я радше вважав його таким собі нестриманим на язик персонажем  і не здогадувався, 

що це все є систематичним. Мене дратує, що мені взагалі довелося спілкуватися з цим 

суб’єктом».  

У програмі семінару про Балтійське море співрозмовником Іллки Герліна поставили 

заступника директора Російського агентства «Россотрудничество» Павла Шевцова.  



Це агентство є знаряддям «м’якої сили» Міністерства закордонних справ Росії. Його 

функцією є створення позитивного іміджу країни за кордоном.  

Останніми роками риторика агентства стала жорсткішою, зокрема, тому, що Кремль мав 

відчуття, що Росія програла пропагандистську війну в подіях, які спричинилися до 

революції в Україні в 2014 році.   

За словами Оуті Яппінен, запросити Шевцова попросило Посольство Росії.  

«У ситуації, яка була станом на минулу осінь, ми не бачили перешкоди для того, щоб 

запросити його серед представників інших російських державних органів».  

Замість Ілкки Герліна в заході врешті взяла участь його дружина Саара Канкаанринта, 

яка теж є засновницею фонду.  

А як взагалі фонд взявся співпрацювати з Єлєною Путіною?  

«Без особливого бажання», - каже Герлін.  

Місто неодноразово сконтактовувалося з ним, і врешті-решт Герлін зустрівся з Яппінен 

та Путіною.  

«В мене виникло почуття, що тут не все гаразд», - каже Герлін.  

Фонд співпрацював з містом в проєктах, пов’язаних з Балтійським морем, близько 15 

років, і семінар підтримували численні інші фінські організації. За словами Герліна, 

неучасть BSAG здавалося б дивним.  

«Якщо хтось просить поговорити про справи Балтійського моря, я вважаю, що це наше 

завдання».  

З Росії на семінар приїхали політики, працівники Посольства, представники відомства 

водного господарства Санкт-Петербурга. Від них не було користі фонду», - каже Герлін. 

Навпаки, присутність таких політиків, як Мілонов, може, за словами Герліна, бути 

шкідливою.   

Як каже Герлін, це типова ситуація, що його ім’я хочуть використати як принаду.  

«Треба бути дуже уважним стосовно того, з ким контактуєш і з чим пов’язуєшся. Можна 

сказати, що у цьому випадку ризик справдився. Але безпосередньої шкоди не було 

завдано, бо зміст семінару був доволі поверховим».  

Феномен романсової музики можна вважати невеликим дивом. За дорогими гала-

концертами і бізнес-семінарами на високому рівні стояли фактично лише невідома 

широкій публіці Путіна і її малюсіньке товариство. У RMEY є з десяток членів.  

«Це рідкісний проєкт в тому сенсі, що фінансування надходило і з Росії. У традиційних 

проєктах, пов’язаних із транскордонною співпрацею, майже 100 відсотків фінансування 

надходило з Фінляндії», -  каже колишній виконавчий директор організації з розвитку, 

яка діє в муніципалітеті Іматри, Акі Кескінен.  

Загальні річні доходи RMEY від грантів, спонсорства, касових зборів становили щороку 

близько 130 000 – 200 000 євро. Крім того, сума російського спонсорства становила 

близько 100 000 євро на рік.  



Багато хто з опитаних каже, що за «дивом» стоять зв’язки Путіної з культурним життям 

Петербургу, які сягають ще совєтських часів. І цілеспрямованість.  

«Ми ледве встигали завантажити в автомобіль апаратуру з попереднього заходу, як 

Єлєна говорила вже про наступний рік», - каже колишній режисер «Yle» Тимо Суомі.  

«Не можна сказати, щоб Єлєна була занадто сором'язливою. Якщо вона має відчуття, що 

знайшла добру ідею, вона може презентувати її, не стримуючись», - описує народний 

депутат Копра.  

Єлєна Путіна наголошує, що вона нікого не змушувала нічого робити. «Я лише 

презентувала свою ідею та питала, чи цікавить вона».   

Чи були проєкти, пов’язані з романсовою музикою, м’якою силою? Чи просував Кремль 

паралельно з музичними заходами власну ідеологію і шукав в Фінляндії тих, хто 

надаватиме їй підтримку?  

«Можливо, це було з боку Росії м’яким впливом, але в цьому не бачили нічого 

особливого. Це був певною мірою цілком позитивний культурний обмін», - каже Акі 

Кескінен.  

Віце-професорка Гельсінського університету та Інституту національної оборони Катрі 

Пюнненіемі вважає, що це явище є типовим для діяльності у Фінляндії. До культури 

періодично долучають державну та економічну складові.  

«Скидається на те, що у Фінляндії діють насамперед в інтересах бізнесу, замість того, 

щоб фокусуватися на підтримці громадянського суспільства Росії. Можливо, це свідчить 

про безнадійність ситуації».  

Пюнненіемі бачить в цій діяльності не так інформаційний вплив Росії, як насамперед 

політику Фінляндії щодо Росії.   

«На так звані справи, покликані сприяти розвитку діалогу, витратили кошти платників 

податків і підприємств, не питаючи, хто від цього виграє і з ким врешті-решт маємо 

справу».  

«Особливо було неприємно те, що Мілонову дозволили набути того статусу, в якому він 

перебував», - каже Пюнненіемі.  

Це явище не обмежується заходами романсової музики. На музичному фестивалі в 

Міккелі виступали з-поміж прихильників Владіміра Путіна насамперед диригент 

Валерій Гергієв, але ще й віолончеліст Сергій Ролдугін, кум дочки Путіна і завідувач 

фінансовими справами Путіна. Спонсорами виступали «Газпром», а також банки 

«Сбербанк» і «ВТБ».    

Війна стала кінцем романсу. Концерт, щоправда, знову готується, але партнерів 

шукають в Україні і в країнах Балтії.  

Путіна не вважає можливим, що Кремль використав її товариство як знаряддя 

інформаційного впливу. Вона обґрунтовує свою думку тим, що товариство мало змогу 

самостійно складати програму концертів. Щодо програми бізнес-семінарів, за неї 

відповідали фінські партнери.  



«І це ніколи не була громадська діяльність на низовому рівні, а музичні заходи високого 

рівня», - нагадує Путіна. 

«Доводилося мати справу з тими колами, які реально можуть щось зробити».  

За словами Путіної, тут йдеться про музику, дружбу між країнами і благо Фінляндії.  

«Ми справді вірили, що робимо добрі справи».  

Однак Кремль ставав весь час дедалі автократичнішим. Хіба це не турбувало? 

Путіна глибоко зітхає.  

«Мудрі люди це помічали, а я – ні».  

Домівка, в якій народилася Єлєна Путіна, міститься в Чернігові, на півночі України. 

Коли їй був 1 місяць, вона переїхала звідти разом з родиною до Ленінграда, але в 

дитинстві проводила літо в своєї бабусі в совєтській Україні.  

Росія бомбардує історичне місто від самого початку великої війни. Сотні людей 

загинуло, і місто дуже понівечене.  

«Мені важко спати, і отут у моєму серці є рана», - каже Путіна і тримається за серце.  

«Це що, поганий сон?», - запитує вона.  

Путіна не хоче вимовляти ім’я Владіміра Путіна. Вона називає президента вбивцею. На 

знак протесту Путіна перейшла на прізвище свого чоловіка. Вона хоче тепер бути 

Єлєною Кеттунен.  

 


