
Відомі ро-
сіяни не 

л и ш и л и с ь 
осторонь заго-
стреної ситу-
ації в сусідній 
державі. 

А к т о р 
Сергій Безру-
ков виступив 
проти введен-

ня російських військ в Україну. 
У своєму Twitter він написав такі 
слова: «І про Україну: брати не 
воюють, брати допомагають один 
одному». 

З д и в ов а -
ний «фашис-
тами» в Укра-
їні російський 
співак Олек-
сандр Буйнов. 
Артист не-
щодавно був 
із концертом 
у Львові й не 
зустрів там 
жодного бан-
дерівця, якими так лякають росі-
ян. «Я гуляв вулицями з великим 
задоволенням, просто милувався 
містом», — зауважив Буйнов. 

А от російський актор Єгор Бе-
роєв вірить, що ситуація стабілізу-
ється, а влада Росії перегляне своє 
ставлення до України. «Я вже бачу, 
що це стабілізується в Києві, це 
буде і в Харкові, впевнений, що ро-
сійські війська вийдуть із Криму, 

Україна збере-
же свою ціліс-
ність і ми, як і 
раніше, буде-
мо приїжджа-
ти і знімати 
кіно в Києві», 
— впевнений 
Бероєв. 

П р о т и 
р о с і й с ь к о ї 

агресії висту-
пив і всесвіт-
ньо відомий 
театра льний 
режисер Ро-
ман Віктюк. 
«Якщо не зу-
пинитись, а 
світ розуміє, 
то я думаю, що 
всі розсудливі 
люди не до-
пустять агресії, а агресія — це за-
гибель не тільки однієї сторони, це 
загальна загибель», — сказав він. 

Для Романа Григоровича це 
особливо болісне питання. Адже 
він українець, народився у Львові. 
Тому режисер вирішив звернутися 
через телебачення і до президента 
Росії Путіна. Але, можливо, через 
хвилювання зробив це україн-
ською. «Пане президенте, я в вас 
вірю і розумію, що ваше серце і 
розум не дозволять жодної війни, 
жодної загибелі», — підсумував 
Віктюк. 

Репер Серьога, а за паспортом — 
білорус Сергій Пархоменко, на-

писав віршованого листа президен-
ту Росії Володимиру Путіну. Своє 
звернення артист опублікував на 
сторінці у Facebook. 

«Товарищ Путин, весьма непу-
тево идти войной на славянских ро-
дичей. Грешно отпускать и прощать 
сердюковых и греть на груди гадюк 
януковичей», — почав вірш Серьога.

«Товарищ Путин, эта война не 
сделает вас новым маршалом Жуко-
вым. Это давно не ваша страна, где 
вами уже пугают как жупелом. То-
варищ Путин, сколько бы раз вы не 
били ляжки друзей о татами, война 
партизан — не спорт, не игра. Урок 
истории в Афганистане», — додав 

він. 
Співак також дав поради Путіну, 

як зупинити війну: 
«Товарищ Путин, пойдите на 

кухню выпейте кофе и после спо-
койно позвоните лично в Балаклав-
скую бухту и отзовите российских 
воинов. И все на улыбке, она вам к 
лицу, почувствуйте себя Владими-
ром Познером и едьте на отдых, на-
пример, в Пицунду. А солдат отзо-
вите, пока не поздно». 

«Товарищ Путин, я волнуюсь 
очень за эту страну, здесь растут мои 
дети. И спасибо вам за Олимпиаду в 
Сочи. Подпись. Дата. Ноль второе. 
Ноль третье», — закінчив своє звер-
нення репер. 

Музикант упевнений, що події, які 
відбуваються в Криму, — це вну-
трішня справа України. 

«Я переконаний, що якісь там 
розмови російські на тему, що було 
б «добре Крим нам повернути» — це 
дуже небезпечна провокація. Дуже 
небезпечна. У нас, на жаль, у політи-
ці є провокатори та негідники. Тому 
передусім не завадило б пам’ятати, 
що вже чверть століття, як би нам це 
не було неприємно, Крим є терито-
рією суверенної держави Україна. І 
що б у них там зараз не відбувалося, 
це насамперед їхні внутрішні спра-
ви», — сказав Макаревич телеканалу 
«Дождь». 

«Нам кажуть, що громадяни 
Криму хочуть до Росії. Але нам не 
говорять, яка кількість кримчан хоче 
в РФ. Десять, двадцять, тисяча чи, 
може, десять тисяч, п’ятдесят? А там 
ще живуть кримські татари, українці. 
Якщо ми хочемо отримати Абхазію 
№ 2, але вже серйозного ворога в осо-
бі України, то треба ці дурниці про-
довжувати», — додав рокер. 

«Я дуже сподіваюся, що Воло-
димиру Володимировичу вистачить 
мудрості не лізти в цю історію. Але 
зазвичай у нас закидається Жири-
новський в якості пробного камінчи-
ка на телевізор», — підкреслив росій-
ський співак. 

При цьому Макаревич резюму-

вав: «Історичні події такого масштабу 
завжди супроводжуються масою пе-
регинів і дурниць із усіх боків, як зсе-
редини, так і ззовні. І ви знаєте, у всіх 
цих дурниць є один-єдиний плюс: як 
правило, вони в історії ненадовго. 
Все-таки розум бере гору». 

Макаревич переконаний, що ро-
сійські ЗМІ інтерпретують ситуацію 
в Україні в спотвореному вигляді. 
«У мене на Україні багато друзів у 
різних містах, я хвилювався за них, 
я їм дзвонив, вони дзвонили мені, 
— продовжує він. — Завжди все ви-
являлося не зовсім так, як по наших 
головних телеканалах пропагують». 

Що ж до проросійських мітингів 
у Криму, то їх Макаревич схильний 
вважати реакцією на спробу заборо-
нити російську мову в Україні. «На-
певно, їх образив цей ідіотський за-
кон про заборону російської мови, 
— припустив виконавець. — Це 
українська дурість. Я розумію, але, 
хай там що, це не наша територія. Це 
навіть не спірна територія». 

Останніх кілька років Андрій 
Макаревич регулярно висловлюєть-
ся щодо поточної політичної ситуації 
в Росії. Багато шуму наробив, зокре-
ма, його лист Путіну про тотальну 
корупцію. Також легенда російського 
року написав низку гостросатирич-
них памфлетів, серед яких «Путін 
їде в Холуєво», «Путін і рибалка», 
«Розсміши мене, Петрося» й ін. Їх 
музикант об’єднав у альбом, який не-
давно вийшов під назвою «Хроніка 
поточних подій» (так само називався 
перший у СРСР самвидавний право-
захисний бюлетень, за знайомство з 
яким читачів піддавали криміналь-
ним та адміністративним покаран-
ням). 

Шоумен Володимир Зеленський 
виступив із заявою, у якій по-

просив Віктора Януковича піти убік 
і змиритися з тим, що він уже не 
президент. Також артист звернувся 
до Путіна й наголосив, що українці 
та росіяни — брати. Тому не треба 
ставити українців на коліна. Про це 
Володимир сказав у ефірі телеканалу 
«1+1». 

«Шановний пане Януковичу. Я 
вас знаю особисто, неодноразово 
зустрічалися. Ви — сильна люди-
на. Не раз ви казали мені, що треба 
бути толерантним і не так жорстко 
жартувати. Втім, я вас не чув. Але 
програму ви не закривали. Ви були 
мудрим і сильним», — заявив Зелен-
ський. 

«Сьогодні ви повинні згадати, 
що ви сильна людина, і піти убік. Іс-
торії з вами більше немає. Ви більше 
не Президент України. Так вирішив 
народ нашої країни. Повірте, і на 

Заході, і на Сході, і в моєму улюбле-
ному Кривому Розі, у всіх містах, я 
впевнений, усі вважають, що пре-
зидента Януковича більше в історії 
немає. Підіть убік», — наголосив 
шоумен. 

«Перше. Не допускайте жодної 
можливості сепаратизму. Припи-
ніть віщати на прес-конференціях. 
Більше не цікаво. Нудно. Пробачте. 
Підіть», — звернувся Володимир до 
Януковича. 

«Друге. Я хочу звернутися до 
сьогоднішньої нашої влади. Прошу 
вас поважати народ. І якщо на Схо-
ді та в Криму люди хочуть говорити 
російською, відчепіться, відчепіться 
від них. На законній підставі дайте 
їм можливість говорити російською. 
Мова ніколи не ділитиме нашу рід-
ну країну. В мене єврейська кров, я 
розмовляю російською, але я грома-
дянин України. І я люблю цю країну 
і не хочу бути частиною іншої краї-

ни», — підкреслив він. 
«Ви казали: в нас у країні одні 

донецькі, а ми зробимо по-іншому. 
Тепер у нас в уряді лише не донецькі. 
А ви обіцяли владу, яка буде піклу-
ватися про всі регіони нашої єдиної 
держави», — додав Зеленський. 

«Третє. Я дуже хочу звернутися 
до пана Путіна. Шановний Володи-
мире Володимировичу, не допустіть 
зі свого боку навіть натяку на вій-
ськовий конфлікт, тому що Росія й 
Україна — ми дійсно братні народи. 
Ми одного кольору, в нас однакова 
кров, ми всі один одного розуміє-
мо, незалежно від мови. Я можу вас 
благати на колінах, але не ставте на 
коліна наш народ», — підкреслив 
артист. 

І наостанок шоумен звернувся 
до українців: «Хлопці, ми — вели-
кий народ, ви — великий народ. Ми 
— одна країна. Абсолютно. Ми всі 
один одного дуже любимо...» 

Зеленський радить Януковичу піти убік, а Путіну — не ставити 
на коліна українців 
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Жванецький: росіяни страшенно заздрять 
українцям 

Сатирик Михайло Жванецький 
знову висловив свою позицію 

щодо подій в Україні. Артист від-
верто заявив, що у Росії просто за-

здрять українцям. 
«Мені здається, що росіяни 

страшенно заздрять українцям. Бо 
ті змогли, дозволили собі скинути 
злодюг, які зарвалися, знахабніли. 
Це не виключає того, що можуть 
прийти нові. Проте вони точно 
будуть знати, що існує сила проти-
дії, здатна дати їм відсіч», — цитує 
Жванецького «Євромайдан». 

«А закомплексована російська 
більшість виправдовує свою без-
діяльність, свою ненависть і своє 
безсилля «бажанням стабільнос-
ті», тим, що «вони всі там банде-
рівці та фашисти» тощо», — заува-
жив сатирик. 

Однак, на думку Жванецько-
го, росіяни все ж таки просто за-
здрять. 

«А насправді це просто за-
здрість, що українці змогли, до-
зволили собі, не промовчали, що 
не втерлись... А під кінець — «та ви 
всі жебраками там будете, в цьому 
своєму Євросоюзі!». А в Митному 
союзі всі, бл…, просто неймовірні 
багатії!» — додав він. 

Шоубіз

Руслану можуть нагородити 
титулом «Найсміливіша 
жінка планети» 
Вона опинилася серед номінантів щорічної премії 
до Міжнародного дня відваги жінок у США. На-
гадаємо, українська співачка й активний гро-
мадський діяч, Руслана з першого до останнього 
дня перебувала поряд із народом на Майдані й 
усіляко його підтримувала. 

Вакарчук із російськими 
музикантами хочуть провести 
«концерти миру» 
в Криму
Лідер «Океану Ельзи» Святослав Вакарчук на прес-
конференції в Харкові розповів, що гурт уже вів 
перемовини з російськими музикантами, щоби 
провести спільні «концерти миру» в Криму. «Але важ-
ливо, щоб зараз дипломати врегулювали ситуацію, 
а далі ми вступимо своїми словами та піснями», — 
сказав рокер. 

Екс-«ВІА Гра» Альона Вінницька 
виступила проти військових 

дій Росії в Україні. На своїй сторін-
ці у соцмережі артистка звернула-
ся до українців розлогим комента-
рем. Вона написала, що народ має 
показати всім, що «ми єдині, а зна-
чить, сильні». 

«Дорогі друзі, рідні українці! 
Всі, хто живе на землі, яку я нази-
ваю Батьківщиною. Сильні народи 
завжди гуртувалися перед лицем 
небезпеки. Хижак завжди обирає 
слабкого. Ми повинні показати 
всім, що ми єдині, а значить, силь-
ні. Інакше зжеруть», — написала 
Вінницька. 

Вона також додала, що зараз 
настав той час, коли українці ма-
ють відчути себе єдиною нацією. 
Вінницька закликала всіх згурту-
ватися і не втрачати самовладання. 

Альона Вінницька закликає сильних 
українців гуртуватися 

Безруков, Буйнов і Віктюк виступили 
проти війни в Україні 

«Андрій Макаревич гостро критикує Путіна 
за втручання у внутрішні справи України 


