
Лідер гурту «Скрябін» Андрій Кузь-
менко розповів про кризу свого 
шлюбу, свій ідеал жінки, дочку 
Барбару та чому співав за всіх по-
літиків майже без розбору. Кузьма 
зізнався, що його спільне життя з 
дружиною Світланою колись висіло 
на волосині. Про це він розповів 
телеведучій Каті Осадчій в ефірі 
програми «Світське життя».

Виявляється, Кузьма «Скрябін» 
знає свою дружину Світлану вже 32 
роки, а одружена пара — 18 років.

«…Величезна подяка її внутріш-
ній інтелігентності, — зауважує Ан-
дрій Кузьменко на запитання про 
ревнощі, інтрижки і стосунки в парі. 
— Я би так, як вона, не зміг». 

Навіть тоді, коли у 2008 році у 
пресі з’явилися чутки про його бу-
цімто роман із дівчиною Настею з 
гурту «А.Р.М.І.Я.», дружина шоуме-
на тримала марку. Та й Кузьма запев-
няє, що тоді помітив на пляжі люди-
ну з фотоапаратом і сам зрежисував 
сценку з обіймами.

«Це нічого не означало, тому й 
скандалу не було… — сказав він і 
додав, що його дружина Світлана з 
цього приводу навіть нічого не ска-
зала: — Абсолютно нічого. Бо ж це 
одразу видно. Знаєш, я вважаю, що 
коли в чоловіка є якісь стосунки з 
іншою, він одразу починає інакше 
ставитися до своїх близьких. У мене 
було таке в житті. Кладу руку на сер-
це. Ти одразу починаєш ставитися 
якось критично, з якимось негати-
вом, з’являються якісь шипи, які 
заважають», — пішов на відвертість 
фронтмен відомої групи.

За словами Кузьми, таке охоло-
дження він пережив щодо власної 
дружини Світлани.

«Так, дуже давно. Ще перед трид-
цятиріччям. Я не люблю згадувати 
той період, бо він був якимось… Як 
би то це окреслити... З присмаком 
тотальної бідності. А «рай із милим у 
шалаші» — то афоризм дуже віднос-
ний. Він, той рай, закінчується тоді, 
коли починаються брудні шкарпет-
ки, нема грошей на пральний поро-
шок, треба ще вибігти в магазин… 
— каже Кузьма. — З’являється дити-
на, ти відходиш на другі позиції, а це 
(не знаю, як у інших мужиків, а по 
собі пам’ятаю) виглядає досить дис-
комфортно». 

«Бо ж ти звик до уваги, а пере-
ходиш на другий план — із лідера 
групи на бек-вокаліста, причому та-
кого, що не беруть його на інтерв’ю, 
не показують у кліпах, ти просто там 
підтакуєш… — веде далі Скрябін. — 
Ну дуже психологічний момент. І я 
підозрюю, що для всіх чоловіків він 
грає певну роль. Через те, напевно, 
більшість шлюбів і страждає. Ти не 
можеш поділити дружину з тим ма-
леньким згортком, який постійно 

кричить, плаче. Дратуєшся, що жін-
ка мусить віддавати йому всю увагу. 
А ти сидиш, куриш із мудрим ви-
глядом і абсолютно не береш участі 
у розвитку тієї дитини до якогось 
моменту, поки нарешті Бог дає зро-
зуміти, що це ж твоє, візьми і займи-
ся (а часто вже буває запізно)».

За словами Андрія, йому довело-
ся навіть звертатися до ворожок, аби 
виправити ситуацію в своєму житті.

«Я не буду вдаватися у подро-
биці, що там зі мною відбувалося… 
Були ворожки всілякі. Відшіптува-
ли, викачували. Це реально дуже 
страшний процес», — запевнив він.

Втім, шлюб пари таки витримав. 
Наразі Андрій і Світлана виховують 
14-річну дочку Марію-Барбару.

«Марія — то ім’я церковне, а 
Барбара, бо Барбара Брильська. У 
нас чітка установка була: якщо до-
чка, то Барбара, якщо син — то Мар-
тін (тому що Мартін Гор із Depeche 
Mode)», — пояснив музикант.

Причому польська актриса та 
зірка «Іронії долі» Барбара Бриль-
ська — не просто одна з улюблених 
актрис Кузьми.

«Вона — мій улюблений типаж 
жінки узагалі. Тобто моя Світланка 
до неї подібна», — заявив Скрябін.

Утім, дочка Кузьми дуже сер-
диться, коли батьки до неї зверта-
ються на повне ім’я, тому для тата і 
мами вона — Буська. До слова, нині 
у дівчинки перехідний вік.

«О-о-о, зараз кількість гормо-
нів, які бухають кожної секунди в її 
кров, напевно, перевищує кількість 
гормонів, які взагалі за усе життя 
виділив мій гіпофіз», — прокомен-
тував цей складний період розвитку 
батько Барбари.

Також в інтерв’ю Осадчій Скря-
бін зізнався, чому співав за Януко-

вича й яке гнітюче враження справ-
ляла на нього, за його ж словами, 
ворожість суспільства.

«Я ж не міг тоді вийти і сказа-
ти: «Люди, я працював на «Інтері», 
я був підневільним!». Я прекрасно 
розумію, що немає добрих політи-
ків, нема політика такого, який може 
змінити цю країну на краще… Вони 
змінюють на краще винятково свої 
життя», — каже Скрябін.

За словами Андрія, на його адре-
су надходили і серйозні погрози. Як 
зізнався музикант, він постійно мав 
із собою зброю.

Скажімо, після закінчення ви-
борів він із дружиною і дочкою по-
їхали на Драгобрат, аби покататися 
на лижах.

«За спиною постійно чулися такі 
фрази: «Ти диви, йде, блакитна мер-
зота. Йому б дошкою по голові та 
в прірву», — згадує шоумен, який 
співав за нинішнього президента Ві-
ктора Януковича у 2004-2005 роках.

За зізнанням Кузьми, він постій-
но чекав, що «якась лимонка переле-
тить у мій город — отак, інкогніто».

«Нас рятували нечисленні друзі 
та горілка», — додав він.

А той факт, що Кузьма співав за 
безліч політиків, не надто перебира-
ючи (на підтримку екс-президента 
Леоніда Кучми, теперішнього гаран-
та Віктора Януковича, «Озимого по-
коління», за «Зелених»), Скрябін по-
яснює потребою в грошах.

Катя Осадча, що за словом до 
кишені лізти не звикла, не минула 
нагоди, аби кинути провокаційне: 
«Байдуже за кого, аби платили гро-
ші?». Кузьма на це відповів: «Так, то 
ганебна практика, 100%: ти ведешся 
просто на бабки без усякої ідеї, і мені 
шкода тих політиків, які думають, 
що вони щось на тому виграють».

Російський артист Сергій Свєт-
лаков прилетів на день у Сочі, 

щоб презентувати свій новий 
фільм «Джунглі». Здійснивши мі-
сію, він вирішив «обмити» подію в 
одному з місцевих ресторанів. Уже 
там актор із друзями добряче гуль-
нув. Молодики розважалися до са-
місінького ранку. Така вечірка обі-
йшлася Сергію у 50 тисяч рублів. 
Гамірна компанія після ресторану 
пройшлася набережною, а потім 
подалася в готель.

Повернення до місця ночівлі 
виявилося гучним, розповідають 
місцеві поліцейські, яких виклика-
ли постояльці готелю.

«Ми думали, що це місцеві 
розслабляються, а потім серед на-
товпу вгледіли Свєтлакова. Він 
був п’яний і горланив російські 
народні пісні. Невдовзі клієнти го-
телю, під вікнами яких відбувався 
цей концерт, почали обурюватися. 
Вони просили надміру галасли-
вого Сергія замовкнути і дати їм 

поспати, на що той відповів фра-
зою: «Тагіл рулить!». Нам довелося 
втрутитися і попросити зірку по-
водитися тихіше. Через кілька хви-
лин сперечань їхня компанія таки 
заспокоїлася та розійшлася по но-
мерах», — розповів представник 
правоохоронних органів. 

Російська співачка Земфіра не 
підозрювала, що в її гаражі зло-

чинці влаштували склад раритет-
ної зброї. Коли ж поблизу будинку 
рок-зірки робітники почали зно-
сити застарілі гаражі-черепашки, 
то в одному з них знайшли три 
ящики зі зброєю часів Великої Ві-
тчизняної війни. 

Поліцейські саме складали 
зброю в коробки, коли співачка 
поверталася з магазину додому. 
Зірка спокійно підійшла до право-

охоронців, аби дізнатися, що ко-
їться в її гаражі. Як повідомляють 
правоохоронні органи, злочинці 
вирили підземний хід до будівлі. 
З-поміж небезпечних знахідок був 
також кулемет Дегтярьова.

Тепер основним завданням 
слідчих є встановлення осіб, які 
збирали та зносили зброю в цей 
гараж, адже сама Земфіра, м’яко 
кажучи, була дуже здивована, коли 
дізналася, що тут ховали цілий ар-
сенал.

У гаражі Земфіри знайшли арсенал 
раритетної зброї

Кіркоров став батьком удруге

Російський співак Філіп Кір-
коров став батьком удруге. У 

нього народився син. Про це ар-
тист розказав на батьківщині — у 
столиці Болгарії Софії. Як і про на-
родження доньки, про появу сина 

Кіркоров оголосив зі сцени. «Це 
неймовірно зворушливо — ви-
ступати в місті, яке має для мене 
величезне значення. Тут похована 
моя мама. І дивно, що саме сьогод-
ні, прилетівши в Софію, я дізнався 
про щасливу новину — в мене на-
родилася друга дитина, син! Ви не 
уявляєте, яке почуття радості мене 
переповнює. Дякуємо Всевишньо-
му за це!» — оголосив Філіп.

Багатотисячний зал вибухнув 
оплесками, а сам співак ледь стри-
мував сльози радості.

Ім’я синові батько поки не об-
рав. Таємницею залишається й 
особистість матері малюка.

Нагадаємо, донька Кіркорова, 
Алла-Вікторія, народилася сім мі-
сяців тому в Америці від сурогат-
ної матері.
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Марія Миронова заперечує шлюб 
із Олексієм Макаровим

Російська актриса Марія Миро-
нова спростувала інформацію 

про свій шлюб із актором Олексі-
єм Макаровим. Як відомо, нещо-
давно у пресі з’явилась інформація 
про те, що дочка Андрія Миронова 
вийшла заміж за сина Любові По-
ліщук. Утім, як виявилося, це не-
правда.

Приводом для таких чуток 

став запис на офіційному сайті 
Макарова. У розділі «інформація 
про особисте життя» зазначено, 
що «з 1 листопада 2011 року Ма-
каров офіційно одружений із ак-
трисою Марією Мироновою». Та й 
на сторінці в «Вікіпедії» пару теж 
одружили.

Сама ж Марія каже, що вони з 
Олексієм лише добрі друзі. «Сайт 
розробляється різними модерато-
рами, може, вони щось наплутали? 
Я не розумію, звідки люди черпа-
ють таку інформацію, не перевіря-
ючи її. Дедалі частіше натрапляю 
на неправдиву й перекручену ін-
формацію, тому волію не говорити 
про своє особисте життя і тримати 
його в тіні», — заявила Миронова.

«Ця новина — брехня. Льоша 
мені не чоловік! Ми з ним близь-
кі друзі, які знають один одного з 
дитинства», — додала обурена ак-
торка.

Борис Моїсеєв надумав 
одружитися
Епатажний поп-співак зважився узако-
нити свої стосунки і вступити в закон-
ний шлюб із американкою Адель Тодд. 
Церемонія одруження відбудеться через 
кілька тижнів у одному з центральних 
парків Москви. А святкування пройде в 
одному з найстильніших московських 
барів, на даху готелю з прилеглою літ-
ньою терасою та панорамним видом на 
Червону площу і Кремль.

Російський міністр показав 
Катрін Деньов винагороду, 
але не дав
Кумедний інцидент трапився під час церемонії за-
криття Московського міжнародного кінофестива-
лю. Міністр культури Росії Володимир Мединський, 
який мав вручити винагороду французькій актрисі 
Катрін Деньов, після промови заніс статуетку зі 
сцени назад за куліси. Як пояснив пізніше міністр, 
актриса, мовляв, сама попросила його потримати 
важку фігурку, бо в неї в руках були квіти.

Вєрка Сердючка зніметься в 
американському кіно 

Свєтлаков розлютив постояльців готелю 
п’яною гулянкою

Яскравий образ Вєрки Сердюч-
ки зацікавив заокеанських 

продюсерів. У результаті стало 
відомо, що Вєрка Сердючка зні-
меться у кіно разом із Шакілом 
О’Нілом. Сценарій майбутнього 
фільму ще не написаний, але ідея 
вже є.

За сценарієм, українська ді-
вчина Сердючка приїжджає під-
корювати Голлівуд і закохується у 
зірку баскетболу. Андрій Данилко 
вважає ідею майбутнього фільму 
цікавою, проте з висновками поки 
не поспішає. Натомість продюсер 
Данилка — Юрій Нікітін — в успі-
ху фільму впевнений.

«Шанси цього фільму на успіх 
дуже великі. Він буде розрахо-
ваний в основному на прокат в 
Америці та країнах СНД, хоча 

продюсери кажуть про можливий 
великий успіх у Китаї, оскільки 
Шакіл О’Ніл там культовий персо-
наж», — стверджує Нікітін.

Водночас подейкують, що ві-
домий баскетболіст із Сердючкою 
поки не знайомий, але бачив її чис-
ленні виступи в Інтернеті.

Хто фінансуватиме фільм, 
Юрій Нікітін поки не зізнається. 
Каже лише, що веде перемовини 
з якоюсь великою американською 
компанією. І зараз обговорюють 
розміри гонорару для Данилка. До 
речі, за попередньою домовленіс-
тю у фільмі візьме участь іще одна 
українка — мама актриси Міли 
Йовович Галина. Повідомляється 
також, що зйомки стрічки з учас-
тю американської та української 
зірок призначено на осінь 2012-го. 

Скрябін через ворожок прагнув 
вирішити сімейні проблеми 
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