
Відомий російський співак роз-
повів пресі про свою роботу і 
відносини з Аллою Пугачовою. Не-
давно Аллі Борисівні виповнилося 
64 роки. Примадонна відзначила 
свято у вузькому колі рідних і дру-
зів. Легендарного Кобзона серед 
запрошених не було. З «жінкою, що 
співає», у метра російської естради 
завжди були непрості стосунки. 
Скандал вибухнув після виходу 
біографії Йосипа Давидовича. Аллі 
не сподобалося, що співак розкри-
тикував її поведінку. Через кілька 
років знаменитості помирились. 
Але, схоже, зараз між ними знову 
почалася «холодна війна». 

— Йосипе Давидовичу, Пугачо-
ва не запросила вас на день наро-
дження? 

— Ні, не запрошувала. Я в її коло 
не входжу. Але телеграму надіслав. 

— Кажуть, що ви свого часу їй 
часто допомагали. 

— Неодноразово. У різні роки, 
коли у неї були проблеми, вона звер-
талась, і я, звичайно ж, допомагав. 
Робив це, бо поважаю її творчість, 
бо вона — моя колега, тому що вона 
— жінка. Свого часу в неї були вели-
кі проблеми — сімейні, квартирні, з 
пресою. Щоразу, коли Алла зверта-
лася до мене, я у міру своїх сил на-
магався їй допомогти, якщо вона це 
пам’ятає. 

— Правда, що саме ви і вивели 
її вперше на сцену? 

— Ні, це не так. Єдине, що я 
посприяв, щоб їй дали лауреата 
Всеросійського конкурсу артистів 
естради. Їй узагалі нічого не хотіли 
давати. Але я відчув у ній великий 
потенціал і добився для неї третьої 
премії. А через півтора місяця вона 
виїхала на конкурс до Болгарії і ста-
ла зіркою Радянського Союзу. 

— Примадонна вам якось від-
дячила? 

— Про це потрібно запитати 
в Алли Борисівни, а то вона поду-
має, що я чекаю від неї подяки. Ні, 
я вдячності не жду. Але коли у мене 
з’явилася така можливість, я нама-
гався всім допомагати. До мене ба-
гато хто звертається як до депутата, 
як до артиста і просто як до людини. 
Я отримую задоволення від того, що 
можу комусь чимось допомогти. Як 
я кажу, настав час віддавати борги. 

— А ви Аллу просили про допо-
могу? 

— Так. Коли мені заборони-
ли в’їзд до Америки, спортивна і 
творча інтелігенція Росії написала 
відкритий лист на мою підтримку. 
Аллі Борисівні теж запропонували 
підписатись, але вона цього не зро-
била. Нічого страшного: як бачите, 
я живий-здоровий, працюю. Я лю-
дина не релігійна, але вірую. Все там 
враховується: і хороше, і погане. Всі 
наші вчинки. Я не боюся говорити 
про неї. Але коли йдеться про Пуга-
чову, я ніколи не буду об’єктивним, 
скоріше суб’єктивним. Я дружу з 
Сонею Ротару, з Лаймою. У мене не-
має ворогів, у мене можуть бути не-
доброзичливці. Що стосується Алли 
Борисівни, то вона знає, що я про неї 
думаю. Виносити це на суд громад-
ськості не вважаю за потрібне. 

— Йосипе Давидовичу, кажуть, 
що люди часто просять вас закри-
ти ту чи іншу програму на телеба-
ченні. 

— Буває. Приходять і кажуть: 
«Подивіться, що відбувається на 
телебаченні! «Дом-2» та інші про-
грами, які розбещують молодь». Ми 
завжди відповідаємо: не дивіться їх, 
вимикайте телевізор. Коли ви диви-
теся ці проекти, створюєте їм рей-
тинг. 

— А ви самі дивитеся «Дом-2»? 

— Ні. Я взагалі дивлюся тільки 
новини. Трохи дивився програму 
«Голос». А інші мені не цікаві. Та 
й вільного часу немає, слава Богу. 
От сьогодні у мене три заходи. По-
вернуся додому десь о дванадцятій 
годині ночі. Ввімкну телевізор, як 
снодійне, послухаю плітки. Проки-
даюсь я рано, теж вмикаю і дивлюся, 
що нового в світі. 

— Ви почали говорити про 
Америку. Навіщо вона вам потріб-
на, якщо у нас вас так люблять? 

— Я не кажу про те, що хочу до 
Америки. На мою родину повісили 
звинувачення. На мене, на Наталю, 
на Андрія, на мою дружину. З мене 
зробили хрещеного батька мафії і 
найбільшого мафіозі. Так захотілося 
деяким чиновникам, напевно, в не-
тверезому стані. Вони мали на меті 
очорнити Лужкова, з яким я дружив, 
і його оточення. Мені не потрібна 
Америка, я там був разів тридцять. 
Але я ні в чому не винен. Я не лю-
блю обманювати людей. Ніколи не 
співаю під «фанеру». Але сьогодні я 
застудився, втратив голос. Вийду до 
глядачів, попереджу, що буду співа-
ти під фонограму. 

— Серйозно? Навіщо? Адже 
ніхто і не помітить! 

— Я ще раз повторюю: я не вмію 
обманювати. І ніколи не буду. 

Анджеліні Джолі видалили груди 

Огневич мала інше ім’я та співала 
«Красную кошку» 

Голлівудська актриса Анджеліна 
Джолі зізналася, що видалила 

груди. Зірка погодилася на подвій-
ну мастектомію, щоб зменшити 
ризик розвитку раку грудей. 

37-річна матір шістьох дітей 
у статті «Мій медичний вибір» у 
International Herald Tribune пояс-
нила причини, через які погодила-
ся на таке оперативне втручання. 
За словами Джолі, лікарі оцінили, 
що ризик раку грудей у неї стано-
вить 87%, раку яєчників — 50%. 

«Я вирішила випередити по-
дії і мінімізувати ризик, наскільки 
можу», — написала акторка. 

Джолі розповіла, що її мама бо-
ролася з раком майже десятиліття 
і померла у віці 56 років. Актриса 
каже, що намагалася запевнити 
своїх дітей, що та сама хвороба 
не забере її у них. «Але правдою є 
те, що я маю «неправильний» ген, 
BRCA1, який значно підвищує ри-
зик розвитку раку грудей та яєч-
ників», — написала зірка. 

Виявляється, українська учас-
ниця «Євробачення-2013» Зла-

та Огневич, як і більшість зірок, 
дещо приховує. Давній знайомий 
співачки, який п’ять років тому 
працював із нею, розповів кілька 
цікавих фактів із минулого дівчи-
ни. 

Зі слів композитора Якова Зо-
ріна, справжнє ім’я Злати — Інна 
Бордюг, а до того, як стати зіркою, 
вона підробляла на студії звукоза-
пису. 

«Коли ми познайомилися, 
вона ще не була Златою, — розпо-
чав розповідь Яків. — Її звали Інна 
Бордюг. У 2008-му нас познайомив 
керівник Державного ансамблю 
пісні і танцю Збройних сил Укра-
їни Дмитро Антонюк, у якого, до 
речі, починала кар’єру і Тіна Ка-
роль. 

Тоді Зорін збирався записати 
диск, однойменний із проектом 
«Красная кошка». Для цього йому 
потрібна була хороша вокалістка. 

«Всіх, кого б я не пропонував, 
Антонюк критикував за те, що не 
потрапляли в ноти, співали недо-
статньо сучасно, не доносили сенс 
віршів, працювали без належної 

драматургії... Тобто не вкладали 
душу. А от із Інною все склалося, 
— згадував Зорін. — Коли вона 
заспівала, у мене буквально му-
рашки побігли — настільки про-
никливо і гарно звучав тембр її 
голосу. Вона народилася на півно-
чі (в Мурманську), а потім жила в 
Криму. Мабуть, кардинальна зміна 
місця проживання наклала своє-
рідний відбиток і на манеру вико-
нання». 

Тоді для диска «Красная кош-
ка» Інна записала три пісні. За 
словами композитора, з дівчиною 
дуже легко було працювати. Але 
грошей за це виконавиця отриму-
вала небагато. 
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Зірку «Любов 
і голуби» 
госпіталізували 
з тролейбуса 
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Вітас піде під суд за скандальну аварію 

Найближчим часом суд роз-
гляне адміністративну справу 

стосовно співака Вітаса, який на 
своїй іномарці збив велосипедист-
ку. 

Артиста запідозрили в тому, 
що того дня він був у нетверезому 
стані, проте від алкотесту він від-
мовився. За це, згідно з російським 
законодавством, співака можуть 
позбавити прав строком до двох 
років. Як відомо, продюсер Вітаса 
Сергій Пудовкін заявив, що аварію 
спричинив якийсь Давид Кашка-
радзе на «Жигулях». 

За свідченнями очевидців, по-
дії виглядали трохи інакше. За їх 
словами, саме автомобіль Infinitі, в 
якому перебував артист, збив вело-
сипедистку. Дівчина впала на бік і 
серйозно не постраждала. Іномарка 
ж намагалася зникнути, але вріза-

лася в іншу машину. 
Збита велосипедистка спробу-

вала поговорити з водієм Infiniti, 
але той направив на неї пістолет 
Макарова, а потім замкнувся у 
своєму авто. Коли Вітаса скрутили 
поліцейські, то відразу втрутилась 
і дружина співака. Вона не тільки 
облаяла очевидця, а й намагалася 
вибити у нього з рук мобільний те-
лефон. 

У свою чергу продюсер зірки 
заявив, що той готовий оплатити 
лікування велосипедистки, яка по-
трапила під колеса, але визнавати 
свою провину Вітас відмовляється.

Більше того, виконавець планує 
притягнути до суду поліцейських і 
збиту ним дівчину за наклеп. 

Зокрема, Вітас образився, що 
його тримали п’ять годин у наруч-
никах. 

Шоубіз

Чехова показала сина 
Російська телеведуча Анфіса Чехова по-
хизувалася своїми коханими чоловіками 
— Гурамом і Соломоном. Фото чоловіка 
та синочка пишнотіла телезірка виклала у 
своєму Twitter. Як відомо, 31 травня первіст-
ку Чехової виповниться рік. Мабуть, тому 
Анфіса почала викладати знімки сина на 
загальний огляд. 

З Тайсона зроблять 
мультяшного детектива 
Колишній абсолютний чемпіон світу з боксу в супер-
важкій вазі Майк Тайсон стане головним героєм 
анімованого серіалу. Боксер уже підписав контракт із 
компанією America’s Adult Swim. Мультфільм матиме 
назву «Загадки Майка Тайсона». У ньому екс-чемпіон 
зіграє приватного детектива, який має магічні здібнос-
ті. У напарники Тайсону приставлять голуба, який уміє 
говорити. Кожної серії незвичайній парочці доведеть-
ся розкривати заплутані злочини. 

Йосип КОБЗОН: 

Російська акторка Ніна Дорошина, 
що відома роллю Наді у комедії 

«Любов і голуби», опинилась у лі-
карні. 

78-річна актриса отримала трав-
му після падіння в громадському 
транспорті. Тролейбус різко за-
гальмував, і жінка впала. «Загрози 
її життю немає», — повідомили в 
клініці. У театрі «Сучасник», де До-
рошина працює з 1959 року, сказали, 
що Ніна Михайлівна хотіла виписа-
тися вже першого дня, але медики не 
дозволили їй це зробити. 

Я отримую задоволення від того, 
що можу комусь допомогти 


