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А ме ри ка нець �рюс �ил ден про жив 16 днів се ред прос тих ро сіян у не ве ли ко му міс теч ку, за 70 кі ло мет -
рів від Єка те рин бур гу. �а сло ва ми �ил де на, ця міс це вість на се ле на ко лиш ні ми кар ни ми зло чин цями, нар -
ко ма на ми і «втра че ни ми людьми». «"ох му ре се ред ньо віч не то ва рис тво», – так опи сує аме ри ка нець гли -
бин ну $о сію.

%ай більше ча су �рюс �ил ден про вів у то ва рис тві яко гось 32-річ но го 'ерьо ги, на пріз ви сь ко «(а бан» –
дріб но го бан ди та, який тільки -но вий шов з в’язни ці. Інша люди на, з якою час то спіл ку вався �ил ден, –
якийсь *а силь, ко лиш ній зло чи нець, що від си дів за вбив ство віт чи ма.

�ил ден хо тів фо тог ра фу ва ти життя цих людей, і щоб во ни до ньо го звик ли. "раг ну чи увій ти в до ві ру,
фо тог раф ку пу вав їм го ріл ку і ку рей.

«Усі во ни жи вуть в пох му рих се лах, кот рі руй ну ються, се ред бруд них прос то рів. Осно ва їхньго життя
– го ріл ка і на сильство», – зга дує �ил ден.

9ріб ний бан дит 'ерьо га роз по ві дає, що він за раз «не сто від сот ко вий зло чи нець» – він більше не хо че до
в’язни ці, то му на ма га ється зай ма тися біз не сом – бе ре да ни ну з про їжджа ючих ван та жі вок, а та кож
«кри шує» тад жи ків, які пе ре возять нар ко ти ки. У вільний від біз не су час 'ерьо га «культур но від по чи ває».

У цій міс це вос ті кількість жі нок удві чі більша, ніж чо ло ві ків, то му на 'ерьо гу і на йо го дру зів, які май -
же всі прой шли че рез зо ни, ве ли кий по пит. �ил ден ка же, що тут спос те рі га ється т.з. inbriding – бли зь кос -
по рід не не схре щу вання. "ро те фо тог раф від зна чає, що ду же по ва жає цих людей – в та ко му клі ма ті і за
май же ціл ко ви тої від сут нос ті ма те рі альної ци ві лі за ції ніх то інший не ви жи ве.

А да лі – прос то світ ли ни без ко мен та рів. «%а род-бо го но сець» в усьо му сво є му єстві – «сіль зем лі ро сій -
сь кої», осно ва основ те пе ріш ньої ро сій сь кої «ста більнос ті»…

http://uainfo.org/, 08.01.2015



‹ 1-2, 2015 УНІВЕРСУМ 65

RUSSIAN WORLD


