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Ідея карнавалізації

У 1966 році Юлія Крістева, болгарськии�  
та французькии�  філософ, представи-
ла гуманітарним наукам росіи� ського 
лінгвіста, раніше невідомого в західних 
краї�нах. Й� ого звали Міхаї�л Бахтін. Одра-
зу після виступу Кристевої� на конферен-
ції�, ідеї� Бахтіна отримали поштовх, що 
призвело до виникнення нової� наукової� 
школи під назвою Школа Бахтіна або 
Бахтініада. Було дві основні книги – 
«Проблемы поэтики Достоевского»1 та 
«Творчество Франсуа Рабле и народная 
культура средневековья и Ренессанса»2 

– які, серед іншого, представили концеп-
цію «великого часу» (як загадкового 
та ідеалістичного часу великих ідеи�  та 
значень), хронотопу (часово-просторова 

теорія синергії� мови та дискурсу), Меніп-
пової� сатири (як здатність висміювати 
образи та ситуації�) та карнавалізації� (як 
ідеї� впливу середньовічного карнавалу 
на культуру та сучасне суспільство). 

Ця стаття досліджує сучасні наи� більш 
значимі програми політичної� сатири на 
телебаченні та в соціальних мережах в 
Росії� та Украї�ні, які висміюють політичні 
режими та видатних політиків, культур-
них діячів, але водночас роблять внесок 
у відновлення радянських наративів. 
Це і є феномен карнавалізації� карна-
валу (контр-карнавалізація)3 4. Термін 
«карнавалізація карнавалу» вперше був 
використании�  користувачем LiveJournal 
на ім’я cautious_man; в двох публікаціях 
у LiveJournal автор досліджує оцінку 

КАРНАВАЛІЗАЦІЯ   КАРНАВАЛУ 
Волга Дамарад

Інститут політичних досліджень ім. Юхана Шютте,
Тартуський університет (Естонія)

Ця стаття представляє історичний огляд сатиричних матеріалів 
та видань часів СРСР (як телевізійних, так і друкованих) та сучасних 
телевізійних програм політичної сатири. Особлива увага приділяється 
існуючим російським телепередачам та російськомовним політичним 
програмам, популярним в мережі Facebook та на YouTube («Держитесь 
там», «Laisvės TV», Lithuania, та  «Заповедник», DW, Німеччина). Ідея 
карнавалізації Бахтіна була використана для прикладу відтворення 
радянських наративів в сучасній політичній сатирі, обраній для аналі-
зу («карнавалізація карнавалу»).

1 М. Бахтин, Проблемы поэтики Достоевского. 1963. Работы 1960-х-1970-х., Русские словари. Языки 
славянскои�  культуры: Москва 2002, т. 6.

2 М. Бахтин, Франсуа Рабле в истории реализма. 1940. Материалы к книге о Рабле. 1930-1950-е гг. 
Комментарии и приложения, Языки славянских культур: Москва 2008, т. 4(1).

3 cautious_man, Карнавализация карнавала, часть 1, “Livejournal”, 2013,  
[https://eot-su.livejournal.com/865442.html].

4 cautious_man, Карнавализация карнавала, часть 2, “Livejournal”, 2013,  
[http://cautious-man.livejournal.com/41906.html].
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карнавалу пост-перебудови, ілюструю-
чи и� ого явищем альтернативного озву-
чування та гумористичного перекла-
ду популярних голлівудських фільмів 
(відомого як «гоблінівськии�  переклад»), 
діяльністю популярної� росіи� ської� 
рок-групи «Ленінград», лідером якої� є 
Сергіи�  Шнуров (відомии�  як «Шнур»), 
та сатиричним вигаданим росіи� ським 
блогером під іменем Лев Натанович 
Щаранськии� , якии�  пародіює колишнього 
радянського дисидента (Натана Шаран-
ського). Всі ці приклади мають характе-
ристики карнавалізації�, запропонованої� 
Бахніним, але в іншому розумінні. Ідея 
карнавалізації� карнавалу в телепрогра-
мах політичної� сатири підкреслювати-
меться в ціи�  статті. 

Характеристики карнавалізації

Природа карнавалізації� є багатовимір-
ною; вона здебільшого представлена в 
літературі, естетиці, культурніи�  антро-
пології� та семіотиці. Аналізуючи робо-
ти Федора Достоєвського та Француа 
Рабле, Бахтін звернув увагу на дихото-
мію – трагічні події� стоять поряд з весе-
лощами та радістю; смерть и� де поряд з 
життям, віи� на – з миром, а небеса з адом.

Історично, карнавал відкриває сезон 
традиціи� них свят перед літургіи� ним 
періодом Великого посту та включає 
різноманітні святкування, щоб дати 
відчуття соціальної� єдності (вулич-
ні паради, покази мод та музичні шоу, 
публічні виступи, яскраві декорації�, 
костюми, танці, боді-арт, маскаради, 
цирк, пародії�, конфетті, тощо). Карна-
вали традиціи� но популярні в краї�нах 
з широкою присутністю Католицької�, 
Євангелічно-Лютеранської�, Протестант-
ської�, Методистської�, Англіканської� 
та Православної� церков. З релігіи� ної� 
точки зору, карнавали передують Вели-
кому посту (Велика Чотиридесятниця), 
якии�  характеризується постом (суворі 
обмеження в ї�жі та поведінці) та часом 

«тиші», в якии�  віруючі «відтворюють 
страждання Христа під час знаходження 
в пустелі протягом 40 днів». 

Антропологічне пояснення полягає в 
тому, що карнавал є зворотнім ритуа-
лом, якии�  супроводжується яскравістю 
кольорів, звуків, емоціи� , для закликан-
ня весни та пори родючості. Карнавали, 
як правило, святкуються взимку, коли 
селяни переживають нестачу ї�жі, і це 

для них є останньою можливістю пої�сти 
вдосталь, щоб вижити, поки виросте 
нова ї�жа. Бахтін характеризує карнавал 
як «світ навпаки», де сміх перемагає 
страх, та страхи минулих років спалю-
ються в карнавальних вогнищах. Сміх 
відіграє ключову роль оскільки допо-
магає відпустити ті страхи (з релігіи� ної� 
точки зору – за скоєні гріхи і за те, що 
вони не будуть відпущені; з антрополо-
гічної� – що буде недостатньо ї�жі, щоб 
вижити, родюча пора не настане, погода 
буде поганою, тощо). Бахтін підводить 
підсумки двома основними елемен-
тами концепції� карнавалізації� – видо-
вищністю (це має бути видовище, що 
зачаровує, притягує увагу публіки) та 
застосуванням особливої� мови (зазви-
чаи�  простонародної�, з вульгарними та 
непристои� ними виразами). Політична 
сатира повинна відігравати таку ж роль 
– політична арена та суспільство навпа-
ки, вказання на соціологічну слабкість 
та провокування соціальної� моральної� 
реформи.

«Політична сатира повинна 
відігравати таку ж роль –  
політична арена та 

суспільство навпаки, вказання 
на соціологічну слабкість 
та провокування соціальної 
моральної реформи



56 UA: Ukraine Analytica ·  1 (11) укр, 2018

В радянські часи, політична сатира 
підлягала жорсткіи�  цензурі. Було забо-
ронено публікувати у ЗМІ карикатури, 
що представляли політичних лідерів та 
Партію в цілому в негативному світлі, 
які могли зруи� нувати ї�хніи�  «священнии� » 
образ. Таке ж правило застосовувалось 
до телебачення, коли воно стало загаль-
нодоступним для «звичаи� ної� радян-
ської� сім‘ї�». Сатиричні романи «Дванад-
цять стільців» (1928) та «Золоте теля» 
(1932) Іллі Ільфа та Євгена Петрова, 
«Три товстуни» (1927) Юрія Олеші були 
зовсім новим жанром для радянських 
людеи�  та представляли більше соціаль-
ну сатиру. Пізніше, радянська диктатура 
знищила будь-яке публічне виявлення 
сатири, навіть «беззубу» та толерантну 
до політичного режиму. Соціальна сати-
ра, що включала будь-які метафори або 
натяки на критику політичних лідерів 
або правлячого режиму, була злочином. 

Політичні друковані комікси відомої� 
радянської� творчої� групи «Кукринік-
си», які друкувались в сатиричному 
радянському журналі «Крокодил», були 
дуже популярними. Група складалась з 
професіи� них художників та графічних 
дизаи� нерів, робота яких пізніше була 
відзначена високими урядовими наго-
родами. І�хні роботи здебільшого крити-
кували іноземних лідерів – Адольф 
Гітлер, Беніто Муссоліні, Генріх Гіммлер, 
Й� озеф Геббельс та Франсіско Франко, та 
ї�хні карикатури були «санкціоновані» 
партією.

Дуже популярнии�  тоді та зараз, «Клуб 
веселых и находчивых» (КВН) впер-
ше вии� шов в ефір у 1961 році, під час 
«відлиги» Хрущова. КВН – це радянське 
сатиричне телешоу у формі змагань 
між різними командами. Кожна коман-
да отримує оцінку за заздалегідь 

підготовлені сценки та смішні відпо-
віді на запитання ведучого. Ще одним 
прикладом є «Фитиль» – радянська 
сатирична програма у формі коротких 
фільмів, яка вперше вии� шла в ефір у 
1962 році. «Фитиль» в народі називали 
«офіціи� ними анекдотами радянської� 
влади», маючи на увазі, що всі жарти 
підлягали цензурі. І «КВН», і «Фітіль» 
в дуже м’якіи�  формі висміювали часи 
Хрущова, соціальні проблеми, та більш 
жорстко – «загниваючии�  захід» та 
«міжнароднии�  імперіалізм». 

7 березня 2017 року Центр передового 
досвіду НАТО із стратегічних комуніка-
ціи�  опублікував доповідь з політичних 
питань під назвою СтратКом Сміється: 
В пошуках аналітичної� бази5, де сценки 
«КВН» були проаналізовані детально. 
Вчені зробили висновок, що програма 
КВН використовувалась як інструмент 
спрямованої� маніпуляції� населенням 
шляхом використання таких технік 
як віктимізація груп; консервативні, 
сексистські та етнічно упереджені стере-
отипи; внутрішньо- та зовнішньо групо-
ві повідомлення (Росія проти інших) та 
прославлення образу «Батька краї�ни» (в 
особі нинішнього Президента Росії�). 

В середині 1980-х політична сатира на 
телебаченні отримала деяку свободу 
в порівнянні з попередніми роками. 
«КВН» став більш відкритим у полі-
тичних жартах та висміюванні, але це 
не була гостра сатира у порівнянні з 
«Spitting Image» (Велика Британія, 1984-
1996 рр.), «That Was the Week That Was» 
(Велика Британія, 1962-1963 рр.), «Extra 
3» (Німеччина, 1973 – до сьогодення), 
«Hurra Deutschland» (Німеччина, 1989-
1991 рр.), або «Le Bébête Show» (Франція, 
1982-1995 рр.). Першими радянськими 
естрадними гумористами були Аркадіи�  

5 Z� . Ozolin� a, I. Austers, S. Denisa-Liepniece, J. S�k� ilters, S. Struberga, M. Kyiak, StratCom Laughs: In Search of an Analyt-
ical Framework, NATO Strategic Communications Centre of Excellence (NATO StratCom COE): Riga 2017.
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Раи� кін, Роман Карцев, Віктор Ільченко 
та Михаи� ло Жванецькии� , які розпоча-
ли кар‘єру у 1960-х рр. та до 1980-х рр. 
здобули широку популярність у СРСР. 
Михаи� ло Задорнов розпочав кар‘єру 
коміка саме в цеи�  час. Сатиричні зама-
льовки окремих гумористів або групо-
ві виступи характеризувались легкою 
сатирою щодо соціальних та політичних 
питань. Місцева політика критикувалась 
з обережністю. В тои�  же час, ї�хніи�  гумор 
користувався такою популярністю, що 
вони збирали концертні зали та були 
дуже популярними в кінці Перебудови 
та на початку періоду існування нових 
незалежних держав. Політики відвідува-
ли концерти цих гумористів; вони були 
дуже бажаними на телебаченні та ї�зди-
ли з великими турами по краї�нах коли-
шнього СРСР та закордон (здебільшого 

до краї�н з великою кількістю росіи� сько-
мовних іммігрантів, таких як краї�ни 
Балтії�, Ізраї�ль та США). Деякі з них були 
відзначені владою та стали «придворни-
ми блазнями», які розважали політиків 
під час корпоративних свят. Михаи� ло 
Задорнов залишив багато вкраи�  шові-
ністських та антисемітських афоризмів 
та прославився завдяки монологам, що 
починались зі слів «Й все-таки, амери-
канцы тупые…».

Отже, усталеної� традиції� справжньої� 
політичної� сатири в краї�нах колишнього 
Радянського Союзу не було. Радянська 
сатира була скоріш «продовженням» 
програми Партії�, метою якої� було спря-
мувати повідомлення, прии� нятні для 
Партії�.

Сучасна політична сатира на 
російському телебаченні

Може здатися, що з розпадом СРСР в 
ЗМІ та політичному середовищі поча-
лась нова ера політичної� сатири. Але 
насправді це не так. Гумористи, які були 
популярними наприкінці періоду «Пере-
будови» стали цінуватись ще більше. 
З’явилось декілька нових телевізіи� них 
програм політичної� сатири, але ї�хніи�  
гумор повторював стару радянську 
модель – не торкатись внутрішньої� 
політики або обережно ставитись до 
місцевих політиків та робити сатирич-
нии�  наголос на висміюванні іноземних 
лідерів та краї�н. 

Першою широковідомою щотижневою 
телевізіи� ною програмою політичної� 
сатири була передача «Куклы», яка 
виходила в ефір на росіи� ському каналі 
«НТВ» з 1994 по 2002 рік, а потім закри-
лась через тиск Кремля (відома справа 
«НТВ» 2000-2003 року символізували 
кінець незалежних ЗМІ в Росії�). Пере-
дача «Кукли» була створена за мотива-
ми британської� телепередачі «Spitting 
Image» – сатиричної� лялькової� вистави, 
що висміювала політиків та відомих 
людеи� . Сценарії� для передачі «Кукли» 
писав Віктор Шендерович – популяр-
нии�  росіи� ськии�  комік та письменник. 
Сценарії� були наповнені фольклорни-
ми жартами та паралелями з масовою 
культурою, як сучасною, так і радян-
ською. Шендерович сказав, що коли 

6 Д. Гордон, Шендерович о причинах закрытия программы “Куклы”, 2007,  
[https://www.youtube.com/watch?v=97zeajCyGS4].
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Путін прии� шов до влади, представники 
Адміністрації� Президента зустрілись з 
командою каналу «НТВ» та вимагали 
від керівництва каналу: (1) припинити 
обговорення політичної� корупції�; (2) 
змінити інформаціи� ну політику щодо 
Чеченської� віи� ни; а також (3) прибрати 
«першу особу» (тобто Президента Путі-
на) з передачі «Кукли»6. Після декіль-
кох серіи�  без «першої� особи», але про 
«першу особу», шоу закрили.

У 2002-2003 рр. передачу «Кремлевский 
концерт» транслювали на росіи� ському 
телеканалі «TVS» – приватна мережа, 
яка була закрита Міністерством преси 
Росії� у 2003 році. Головнии�  редактор 
Євген Кисельов оголосив про відсутність 
фінансування, і канал припинив тран-
сляції�. «Концерт» був анімаціи� ною сати-
ричною та гумористичною музичною 
телепередачою, що висміювала внутріш-
ню та міжнародну політику Росії�. Герої� 
передачі – здебільшого росіи� ські політи-
ки – співали старі віи� ськові, радянські та 
сучасні поп-пісні із зміненими текстами, 
які згадують політичні події� та процеси 
тих часів. Тексти були досить безневи-
нними порівняно з дуже політизованим 
змістом передачі «Кукли», а сама програ-
ма не мала великого значення для медіа 
простору та не вплинула на соціальну 
поведінку. У 2002 році росіи� ська журна-
лістка Качкаєва в радіопередачі на Радіо 
Свобода оцінила «Концерт» як «менше 
сатири та більше вульгарності»7, а також 
зазначила, що у «висміюванні Лукашен-
ко» небагато сатири.

«Мульт личности» – росіи� ська аніма-
ціи� на гумористична телепередача на 
Першому каналі (Первыи�  канал), яка 

транслювалась з 2009 по 2013 рік. Серії� 
були по 2-3 хвилини та, як правило, 
включали до чотирьох герої�в. Перелік 
герої�в був досить великим та включав 
місцевих та іноземних політиків, спортс-
менів, відомих людеи� , бізнесменів, 
художників, публічних діячів, а також 
вигаданих персонажів, таких як секре-
тарка колишнього Президента Барака 
Обами або особистих охоронців Коро-
леви Єлизавети. Серії� не завжди були 
пов’язані з певною політичною подією та 
сатирично показували скоріше вигадані 
ситуації�. «Мульт личности» був більш 
захоплюючою версією передачі «Крем-
левскии�  концерт», Віктор Шендерович 
прокоментував8, що передача «Мульт 
личности» не була «сатиричною», 
оскільки «не торкалась жодних політич-
них больових точок», більш того, це було 
скоріше «прямим PR» правлячого режи-
му. Шендерович зазначив, що передача 
«Мульт личности» була сатирою лише 
«формально» – мала ознаки сатири, але 
не політичної� сатири як форми соціаль-
ного протесту. Така сатира створюються 
для вихвалення місцевих герої�в (росіи� -
ських політиків) та висміювання інозем-
них політиків, з особливою увагою до 
очільників Украї�ни та Білорусі.

Росіи� ська версія «Comedy Club» – гумо-
ристична передача – транслюється з 
2005 року на росіи� ському телеканалі 
«TNT», одному з наи� популярніших кана-
лів в Росії�, яким володіє «Газпром медіа 
груп». Це політичні сатиричні зама-
льовки про поточну ситуацію у краї�ні 
та за ї�ї� межами, про політичних лідерів, 
але, як зазначив Шендерович, це лише 
«формально» сатира. Наприклад, в одно-
му з епізодів, що вии� шов у вересні 2017 

7 A. Качкаева, Как телевидение подсказывает нам, какие проблемы считать острыми, а какие – не стоящими 
внимания?, “Радио Свобода,” 2002,  
[https://www.svoboda.org/a/24204081.html].

8 Т. Фельгенгауэр, Особое мнение с Виктором Шендеровичем, “Радио Эхо Москвы”, 2010,  
[https://echo.msk.ru/programs/personalno/646853-echo/].
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року, гумористи представили замальов-
ку про те, що більшість світових лідерів 
(таких як Ангела Меркель та Кім Чен Йн) 
є агентами спеціальних служб Росії�, як і 
колишніи�  агент КДБ Президент Путін9. 
Важливо зазначити, що Президент Росії� 
Путін є прихильником актора Д. Грачева, 
якии�  раніше виконував роль Президен-
та Путіна; більше того, «по телебаченню 
бачили, як Президент Путін сміявся з 
и� ого виступів».10

«Прожекторперісхілтон» –  росіи� ське 
телевізіи� не ток-шоу, що транслюється 
на Першому каналі з 2008 року. В пере-
дачі чотири ведучих, які запрошують 
на кожну передачу по одному гостю 
для обговорення поточних політичних, 
економічних та соціальних проблем з 
газет, журналів та Інтернету. Ток-шоу 
напівімпровізоване. Гумор підлягає 
суворіи�  цензурі та не торкається сери� оз-
них політичних проблем. Аналіз епізоду, 
що вии� шов 23 грудня 2017 року,11 пока-
зав, що ведучі разом з гумористом та 
телеведучим Максимом Галкіним обго-
ворювали досить аполітичні питання, 
які не матимуть «політичних наслідків», 
такі як зростання міжнародного попиту 
на росіи� ські надувні танки, новии�  лого-
тип Світового чемпіонату з шахів та 
правила поведінки в Москві. Передача 
закінчується адаптованою піснею «Пять 
минут», яка вперше була виконана в 

кінострічці «Канавальная ночь» (1956) 
та стала популярною. Це свідчить про 
культурні зв’язки, внутрішні або міжна-
родні, які зв’язують глядачів передачі 
з культурною спадщиною Радянського 
Союзу. Разом з цим, ведучі виконують 
запит суспільства на такі пісні.

Московськии�  журналіст та аналітик 
сучасної� молодіжної� культури та ЗМІ 
Росії�, Юріи�  Саприкін, зазначив, що «полі-
тичної� сатири в Росії� немає. Ви мене 
просите згадати авторів сатири, але я 
таких не можу пригадати».12

Російськомовна політична сатира 
за межами Росії

В кожніи�  з краї�н Балтії� з радянських 
часів проживає значна росіи� ськомовна 
меншина. Росіи� ськомовні громадяни, 
які недостатньо володіють мовою, щоб 
дивитись місцеве литовське, латвіи� ське 
та естонське телебачення, як правило, 
дивляться росіи� ські телеканали, які 
раніше перекладались в таких краї�-
нах. Телеканали, які підтримує Кремль, 
такі як наи� популярніші – Росія 24, RT, 
Первыи�  Канал, РЕН ТВ, TNT, НТВ – як 
правило, порушують міжнароднии�  
кодекс стандартів журналістики, засто-
совують методи маніпуляції� та психо-
логічного впливу (Украї�на13, краї�ни 
Балтії�14). Для попередження впливу 

9 Камеди Клаб, Гарик Харламов, Дмитрии�  Грачев – Путин, Ким Чен Ын и Ангела Меркель (выпуск 13, серия 
31), 2017,  
[https://rutube.ru/video/997e4afbbf36e2625034a8362b36a03a/].

10 A. Ferris-Rotman, Primetime Politics: How the Kremlin Shapes Russian Television, “Foreign Affairs”, 12 жовтня 2017,  
[https://www.foreignaffairs.com/articles/russian-federation/2017-10-12/primetime-politics?cid=int-lea&pg-
type=hpg].

11 Прожекторперисхилтон (выпуск 2, серия 9), 2017, “Первыи�  канал”,  
[https://www.youtube.com/watch?v=5Rfx-Ap_88E].

12 Э. Йбрагимова, Есть ли политическая сатира в России, или чем запомнился Михаил Задорнов, “Deutsche 
Welle”, 2017,  
[https://goo.gl/9jq].

13 D. Dutsyk, R. Shutov, P. Burkovskyi, S. Chernenko, Counteraction to Russian Information Aggression: Joint Action to 
Protect Democracy, Telekritika: Kyiv 2015.

14 Fortress Russia: Political, Economic, and Security Development in Russia Following the Annexation of Crimea and Its 
Consequences for the Baltic States, The Centre for East European Policy Studies: Riga 2016.
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наративів росіи� ського телебачення 
(таких як, «прибалти – фашисти», і т.п.) 
від загострення відношень між прихиль-
никами про-Кремлівських наративів 
та прихильниками більш ліберального 
підходу (як громадянами, так і  резиден-
тами), кожна краї�на знаи� шла власнии�  
спосіб спілкування з росіи� ськомовним 
населенням та ї�хнього залучення до 
громадського життя.

Росіи� ськомовнии�  канал під назвою ETV+ 
був створении�  в Естонії� як «незалежнии�  
інформаціи� нии�  та розважальнии�  теле-
канал»15. Близько 25% ефірного часу 
на громадському телебаченні в Латвії� 
(LTV716, телеканал, що замінив росіи� -
ськии�  РТР) – росіи� ськомовні; фінансово 
вони не можуть дозволити собі транслю-
ватись довше, ніж декілька годин на день. 
Громадське телебачення в Литві застосо-
вує такии�  самии�  підхід, як і фінськии�  наці-
ональнии�  громадськии�  мовник YLE, якому 
доводиться транслювати передачі росіи� -
ською мовою, але з самого початку ї�хнє 
міжнародне наповнення було здебільшо-
го відтворенням інформації� міжнародних 
ЗМІ та інформаціи� них агенціи� . Литов-
ськии�  суспільнии�  мовник – LRT Televizija 
– транслює росіи� ськомовнии�  контент, 
але здебільшого це ретрансляція17 міжна-
родних ЗМІ, таких як Deutsche Welle, BBC, 
Radio Polsha, Радіо Свобода, тощо. Заступ-
ник директора LRT Televizija Рімваи� дас 
Палецкіс каже, що «планів розширювати 
росіи� ськомовне мовлення немає».18

«Держитесь там» – це «сатиричне шоу 
з прибалтіи� ським акцентом», створене 
в Литві. Першии�  відео-ролик вии� шов 
в ефір у лютому 2017 року на YouTube 
та був опубліковании�  у Facebook 
(станом на 10 січня 2018 року, 31 тися-
ча переглядів). Програма випускається 
каналом Laisvės TV – «першим незалеж-
ним онлаи� н каналом у прямому ефірі 
в Литві»19. Андреас Тапінас, ведучии�  
програми «Держитесь там», пояснює, що 
це першии�  телеканал, що фінансується 
повністю за рахунок глядачів та аудито-
рія якого маи� же така ж, як у державно-
го телеканалу (наразі Laisvės TV заи� має 
4 місце на литовському медіа ринку). 
Росіи� ськомовна передача «Держитесь 
там» направлена, як на місцеве насе-
лення, так і на росіи� ськомовне населен-
ня краї�н Балтії� та краї�н, де росіи� ська 
мова розповсюджена. В середньому 
телепередача триває приблизно трид-
цять хвилин та має принаи� мні 20 тисяч 
глядачів на YouTube. Передача широ-
ко застосовує посилання на радянські 
жарти, кінострічки та графіку, та іноді 
вульгарні вислови. 

Аналіз випуску програми від 28 грудня 
2017 року20 виявив згадки радянської� 
мультиплікаціи� ної� казки Александра 
Роу разом із старими висловами Путі-
на, старою радянською піснею «Учат 
в школе» (1973) радянського компо-
зитора М. Плятковського, яку раніше 
співали на День знань; мультфільмом 

15 О нас, “ETV+”, 2018,  
[https://etvpluss.err.ee/l/moi_etvpluss].

16 Русское вещание, “LTV7”, 2018,  
[https://ltv.lsm.lv/lv/ltv7_ru/].

17 Novosti, “LRT”, 2018,  
[http://www.lrt.lt/ru/novosti].

18 О. Антоненко, Литва: прибалты, которые снова любят русских, “BBC”, 09 січня 2018,  
[http://www.bbc.com/russian/features-42607671].

19 Laisvės TV is creating TV Show, 2018,  
[https://www.patreon.com/laisvestv].

20 Итоги года и универсальное поздравление , “Держитесь там”, 2017, Season 2, Episode 17,  
[https://www.youtube.com/watch?v=TE7s-iA71u8&feature=youtu.be].



61UA: Ukraine Analytica ·  1 (11) укр, 2018

«Чебурашка» (1969), тощо. Ведучии�  
передачі «Держитесь там» розповідає про 
стан справ (якщо щось особливе відбу-
вається) в краї�нах колишнього Радян-
ського Союзу – в цьому випуску – у Росії�, 
Білорусі, Казахстані та Украї�ні, а також, 
невеликии�  сюжет про американського 
Президента Дональда Трампа. В програмі 
краї�ни колишнього Радянського Союзу 
представлені так, ніби вони и�  досі об’єд-
нані, висміюючи певні події� та осіб. 

1 січня 2018 року на росіи� ськомовному 
каналі ETV+ Андреас Тапінас представив 
росіи� ськомовному населенню Естонії� 
пародію на новорічну промову Прези-
дента21. У зверненні Тапінас висміяв 
соціальні проблеми росіи� ськомовного 
населення в Естонії�, посилаючись на 
залишених співвітчизників, які живуть 
в промислових містах Сілламяе, Кохт-
ла-Яве, Й� ихві, та групуються в історич-
но росіи� ськомовних раи� онах Таллінна 
– Ласнамяє та Коплі. Висміюються дуже 
специфічні проблеми, зрозумілі лише 
росіи� ськомовному населенню або росія-
нам, які живуть в Естонії� та пам’ятають 
радянське минуле. Наприклад, Тапінас 
каже «Даваи� те теперь загадаем желание 
и воплотим мечты, но перед этим нужно 
немного выпить «Советского шампанс-
кого», а сверху еще чего-нибудь покре-
пче, закусить мандарином и попытаться 
не заснуть в оливье»22. Це був наи� більш 
типовии�  сценаріи�  святкування Нового 
Року в радянські та пост-радянські часи.

У листопаді 2017 року німецькии�  суспіль-
нии�  міжнароднии�  мовник «Deutsche 
Welle» представив нову сатиричну пере-
дачу «Заповедник», яка транслюється 

росіи� ською та грузинською мовами. 
Передача виходить у YouTube та публі-
кується у Facebook. Станом на 10 січня 
2018 року вии� шло вісім випусків. Кожен 
випуск триває 13 хвилин та містить 
розмови між політично обізнаними 
тваринами в чарівному лісі – Ворона 
Вероніка, Заєць Сєва, Вовк Гарік та Сова. 
В середньому аудиторія кожного випус-
ку складає 40-50 тисяч осіб, а першии�  
випуск, якии�  вии� шов 5 листопада 2017 
року, подивились 90 тисяч глядачів. 
Герої� випусків, як правило, міжнарод-
ні політичні лідери, наи� частіше це  
В. Путін, Д. Трамп, А. Меркель, Т. Меи� ,  
П. Порошенко, А. Лукашенко, Е. Макрон 
та Кім Чен Йн. Сценаристи використову-
ють багато вульгарних висловів (зокре-
ма, зображуючи росіи� ського міністра 
закордонних справ С.Лаврова) та постіи� -
но згадують наи� кращі та широковідомі 
радянські кінострічки, мультипліка-
ціи� ні фільми, пісні, жарти та анекдоти. 
Наприклад, епізод, що вии� шов 24 груд-
ня 2017 року23, викликає спогади про 
стрічки «Карнавальная ночь» (1956), 
«Белое солнце пустыни» (1970), «Трое 
из Простоквашино» (1978) та «Чародеи» 
(1982) – відомі та дуже популярні радян-
ські фільми.

Вважається, що Інтернет створює 
безмежні можливості для різноманіт-
ної� політичної� сатири. «Держитесь там» 
і «Заповедник» неросіи� ські політичні 
сатиричні передачі, що транслюються 
онлаи� н. Більше того, передача «Держи-
тесь там» створена групою людеи� , 
робота яких підтримується за рахунок 
глядачів. Це свідчить про попит на ї�хніи�  
розважальнии�  продукт в тіи�  формі, в 

21 Новогоднее обращение “Президента России В.В. Путина”. Андрюс Тапинас, “ETV+”, 2018,  
[https://etvpluss.err.ee/v/meelelahutus/elkapluss/b467fa01-a607-4b89-89a8-266034c1cdfa/novogod-
nee-obrashchenie-prezidenta-rossii].

22 Ibid.
23 Новогодние ремейки с Путиным, Трампом, Меркель и другими, “Заповедник”, Episode 8, 2017,  

[https://www.youtube.com/watch?v=FagEgHtRNv4].
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якіи�  вони и� ого створюють. Другоряд-
на аудиторія передачі «Заповедник» 
– це росіи� ськомовне населення, що 
живе закордоном. Якість сатири, вико-
ристання мови та візуальних матеріа-
лів, постіи� не звернення до радянських 
кінофільмів та пісень робить ї�х цікави-
ми або для росіян, що живуть в Росії�, 
або для радянського покоління, яке 
пам’ятає ці речі. Населення молодого 
та середнього віку (20+/45+ років), яке 
проживає в Росії�, або говорить росіи� -
ською мовою, але живе закордоном, 
вимагає більш дотепної� політичної� 
сатири, в них немає позитивних або 
негативних спогадів.

Висновки

Джеи� мс Баларді, журналіст BBC, в стат-
ті «Ми живемо в золотому сторіччі 
сатири?»24 захищає ідею, що політична 
нестабільність в США та Великіи�  Брита-
нії� сприяли розвитку наи� вищого рівня 
політичної� сатири. Наи� цікавіші сати-
ричні телепрограми створюються в США 
та висміюють американську внутрішню 
політику. Наи� популярніші з них: «Last 

Week Tonight with John Oliver» (5,7 млн 
YouTube підписників), «The Daily Show 
with Trevor Noah» (2,7 млн), «Saturday 
Night Live», в якому Алек Болдуін паро-
діює Президента Трампа (кожен випуск 
має від 2 до 14 млн переглядів), «The 
Colbert Report» (аудиторія варіюється 

від 4 тис. до 2 млн) і «Real Time with 
Bill Maher» (1,3 млн підписників на 
YouTube). 

В оригінальніи�  статті, опублікованіи�  
в LiveJournal, яка стала передумовою 
цього аналізу, і яка згадується вище при 
представлені концепції� карнавалізації� 
карнавалу, зазначено, що пострадянська 
політика створила умови для «спон-
танної� карнавалізації�, яка природно 
протиставлялась ліберальним західним 
цінностям». Автор (cautious_man) харак-
теризує анти-карнавалізацію через  
відмову від радянського минулого, але 
водночас, переосмислення та нове усві-
домлення тих, хто в опозиції�, олігархів 
та способу сприи� няття Заходу. 

По суті, гостра політична сатира росіи� -
ською мовою відсутня, як на телебачен-
ні, так і в Інтернеті. Проаналізовані сати-
ричні телепередачі або ведуть дискурс 
«добро» («ми» – варварські росіяни або 
цивілізовані європеи� ці) проти «зла» 
(«інші» – Захід, професіи� ні/некваліфі-
ковані політики, тощо), або відтворю-
ють «хороші, добрі, знаи� омі» радянські 
жарти та анекдоти. «Держитесь там» і 
«Заповедник» повинні були висміювати 
політичнии�  режим Росії� з и� ого недолі-
ками, такими як корупція, пропаганда, 
численні порушення прав людини, тощо. 
Але навпаки, ці передачі відіграють таку 
ж роль, що и�  передачі під час Перебудо-
ви, такі як «Фітіль» або монологи Задор-
нова. Гостра сатира привертає увагу та 
спонукає критично мислити, а отже, 
це карнавалізація карнавалу, а не сам 
карнавал. 

Стаття представляє лише огляд існую-
чих росіи� ськомовних передач політич-
ної� сатири в регіоні; необхідно провести 

«По суті, гостра політична 
сатира російською 
мовою відсутня, як на 

телебаченні, так і в Інтернеті

24 J. Ballardie, Are We Living in a Golden Age of Satire?, “BBC”, 10 березня 2017,  
[http://www.bbc.com/news/entertainment-arts-39217855].
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подальше дослідження із використан-
ням методів семіотичного тлумачення 
та кодування для визначення наративів 
та повідомлень, представлених в цих 
передачах. Створення та відтворення 
повідомлень, які суттєво покладають-
ся на ностальгічні мотиви може мати 
небезпечнии�  результат. Можна припу-
стити, що результати детального дослі-
дження наративів та дискурсу можуть 
виявити, що таки телепередачі політич-
ної� сатири використовуються як страте-
гічнии�  комунікаціи� нии�  інструмент для 
створення необхідного образу краї�ни, 
маркування ї�ї� відповідним чином та 
узаконення державної� політики. 

Волга Дамарад – член Центру дослідження 
євразійських держав в перехідному періоді 
(EAST-Center). Вона має досвід в сфері 
міжнародного публічного права, прав людини, 
громадської політики, демократії та розвитку 
громадянського суспільства в Східній та 
Центральній Європі та на Кавказі. Після 
отримання ступеню Бакалавра міжнародного 
права, Магістра права в сфері прав людини 
та закінчення двох професійних однорічних 
курсів з Європейської інтеграції, дипломатії 
та міжнародних відносин, вона працювала в 
Міжнародному республіканському інституті 
(IRI). Наразі, Волга навчається в Інституті 
політичних досліджень ім. Юхана Шютте, 
Тартуського університету (Естонія).


