
Давній приятель Таїсії Повалій 
ображений на неї. 
Відомий композитор і поет 

Євген Рибчинський на своїй сто-
рінці Facebook обурений тим, що у 
складний для держави період його 
подруга Таїсія Повалій просто вте-

кла до сусідньої країни. 
«Україна ще раніше від неї ви-

їхала! Причому назавжди! Повалій 
не братиме участі в моєму концер-
ті. Ніколи», — зазначив він. 

Нагадаємо, чоловік Повалій 
Ігор Ліхута пояснив, що вивіз дру-
жину з країни, бо хвилюється за її 
безпеку. За його словами, Тая не 
тікала з України, а полетіла у спра-
вах до Росії. 

Шанувальники творчості Риб-
чинського були з ним солідарні, 
а от продюсер Юрій Фальоса не 
поділив їхніх думок, попросивши 
музиканта схаменутись, адже саме 
він написав безліч пісень для спі-
вачки. 

Нагадаємо, Повалій не планує 
жити в Москві й повернеться ско-
ро до України. 

Російський артист украй невдово-
лений діями своєї країни. 
Співак Леонід Агутін висловився 

щодо дій Росії на території України. 
Крім того, зірка також не приховує 
невдоволення через скасування ви-
ступу «Океану Ельзи» у Петербурзі. 
Саме під цією новиною на сторінці 
Facebook радіопродюсера та ведучого 
Михайла Козирєва Агутін поділився 
думками стосовно всього, що відбу-
вається. 

«Не міг припустити, що таке вза-
галі можливо! Знайомий, товари-
шую, поважаю! Почалося, бл..., полю-
вання на відьом! Найнебезпечніша 

політична позиція — це непролазна 
дурість», — написав Агутін. 

Що ж до скасування виступу 
«Океанів», то він має надію, що хоча 
б діти політиків у змозі їх напоуми-
ти: «Сподіваюся, вони схаменуться... 
або, ну я не знаю, соромно. Раптом 
в сім’ї політика виявиться розумна 
людина, наприклад дитина, підкаже, 
що так неправильно чинити», — за-
уважив артист. 

Нагадаємо, нещодавно Леонід 
Агутін зазначив, що «у кожної нації 
є свої ідіоти і покидьки». Співак по-
просив українців не використовува-
ти слова «москалі, жиди та хохли». 

Відомий російський актор Анатолій 
Пашинін, який зіграв у таких філь-
мах, як «Грозові ворота», «Украдене 
щастя», «Адмірал», «Ми з майбут-
нього», зняв у Запоріжжі відео, в 
якому звернувся до росіян, по-
відомивши їм про те, що насправді 
відбувається в Україні. 

У ролику, викладеному на відео-
хостингу YouTube, артист захоплю-
ється справжньою свободою, яку 
мають українці, та не мають росіяни.

«Здрастуйте, дорогі російські 
люди. Я зараз перебуваю в Запо-
ріжжі у своїх батьків, у своїх дру-
зів. Був на Майдані. Кричав «Слава 
Україні — Героям Слава!». І бачив 
народження вільних людей. І розу-

мію, що зараз наші росіянські, ще 
комуняцькі рабовласники та їхні 
нащадки розпалюють ненависть у 
невільних, закабалених людей до 
вільних. Причому так вийшло, що 
ми не знаємо, яка ця свобода, що це 
таке. Ну, дійсно, ми не знаємо, ми на-
родились у рабстві», — звертається 
відомий актор. 

Він наголосив, що нова влада 
України відстоює національні інтер-
еси українського народу, «не роз-
діляючи його при цьому та не від-
окремлюючи росіян від українців, 
не відокремлюючи від українців та-
тар, не відокремлюючи навіть мене». 
При цьому за перший тиждень цієї 
влади, яку в Росії «показують як фа-
шистську і бандерівську», не було 

розграбовано жодного магазину, не 
ображено жодного представника на-
ціональних меншин. 

«Я для себе вирішив, що таке 
свобода. Це влада людини над со-
бою. Розумієте? Давайте чесно зізна-
ємося: в українців більше влади над 
собою, над своєю країною, над сво-
єю долею, ніж у нас, росіян. Я заздрю 
їм», — сказав він. 

Водночас, відзначив Пашинін, 
зараз росіян намагаються невиправ-
дано налякати «цією істерією, ру-
софобською абсолютною істерією, 
нагнітанням якихось жахливих на-
строїв», які нібито є в Україні. «Так, 
мені ламали ніс. Але мені ламали ніс 
через дівчат. Але ніколи тому, що я 
— росіянин», — заявив він. 

Крім того, артист критично ви-
словився про проведення в Сочі 
Зимових Олімпійських ігор, які ко-
штували держбюджету РФ мільяр-
ди доларів, замість вирішення низ-
ки соціальних проблем. «Бачив, як 
люди об’єднуються (на запорізькому 
Майдані. — Ред.) і як намагаються 
докричатися до нас, російських лю-
дей. Але нами правлять упирі. Вони 
не отримали нічого зі своєї Олімпі-
ади, крім проклять. Кожна секунда 
якої коштувала однієї шалено доро-
гої операції з лікування дитини від 
лейкемії, одна секунда цієї кінченої 
Олімпіади», — сказав він. 

«Давайте зрозуміємо, що це ти-
ран, від якого відмовився весь по-
інформований світ. Тож невже ми, 
російські люди, дрімучі?! Давайте 
схаменемося!» — виступив із закли-
ком до росіян актор. 

«Будьте здорові! Слава Україні!» 
— закінчується його звернення. 

Латиська акторка Гуна Зариня в 
знак протесту «проти введен-

ня російських військ на територію 

України і втручання у внутрішні 
справи суверенної країни» відмо-
вилася виконати головну роль у по-
становці «Медея» у московському 
«Гоголь-центрі», повідомляється на 
сайті театру. 

Таким чином, усі вистави в «Го-
голь-центрі» з 11 по 14 березня ска-
совуються, а замість них глядачам 
пропонують інші постановки і кон-
церт. 

Художній керівник «Гоголь-цен-
тру» Кирило Серебренников на-
писав у Facebook, що в середовищі 
латиських театральних діячів запа-
нувала «логіка війни». 

На думку Серебренникова, це 
сталося після того, як 4 березня ке-
рівник «Нового ризького театру» 
режисер Алвіс Херманіс запропо-
нував колегам бойкотувати Росію і 
скасував заплановані на 2014 рік ви-
ступи в РФ. 

«Гоголь-центр» скасував спектаклі через 
антивоєнний протест актриси 

Макаревич: «Російський народ провалив 
перевірку на вошивість» 

Російський музикант Андрій 
Макаревич вважає, що ниніш-

ня ситуація навколо України й 
Криму — то «перевірка на воши-
вість» російському народові. Лідер 
«Машины времени» дивується, 
наскільки швидко його співвітчиз-
ники повернулися «до совкової ім-
перії». Про це він написав у своєму 
блозі на сайті «Сноб». 

«Я зараз не про огидну ситу-
ацію з Кримом. Зрештою, рано 
чи пізно все налагодиться, спо-
діваюсь. Я про інше… Влада вла-
штувала народові моєї країни, 
всім нам перевірку на вошивість. 
І влада може радіти: я гадаю, вона 
навіть не розраховувала на такий 
успіх», — вважає Макаревич. 

«Немовби не було чверті сто-
ліття, де нам давався шанс хоча 
б відчути себе вільними людьми, 
які самостійно думають. І з якою 
ж швидкістю все повернулося до 
совкової імперії — з усіма «одно-
голосно схвалюємо» та «гнівно 
засуджуємо», з уведенням військ 
куди вважатимемо за потрібне та 
конфронтацією зі всім людським 
світом!» — зазначає артист. 

На думку Макаревича, Росія 
знову вибудовує стіну між собою 
та рештою світу, а її громадяни не 
зробили висновків із минулого. 

«Радянській владі завжди було 
насрати на людину — нічого тут 
нема нового. А от що нам самим 
на себе насрати й нічого ми не на-
вчилися — це жахливо… Ну що ж, 
будемо знову сидіти за своїм знову 
вибудуваним парканом у своєму 
середньовіччі та надувати щоки, а 
громадяни планети дивитимуться 
на нас із острахом і неприязню, 
мов на невідомих звіряток. Не 
вперше», — пише музикант. 

«Не полишає тяжке почуття, 
що життя своє я прожив марно», 
— додає Макаревич. 

Нагадаємо, в своїх попередніх 
постах рокер засуджував брехли-
ву пропаганду, яка «зомбує іді-
отів» і розсварює російський та 
український народи. 
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Донецькі студенти прийшли до Вакарчука 
з плакатами «Донецьк — це Україна» 

Лідер гурту «Океан Ельзи» Свя-
тослав Вакарчук прочитав 

лекцію в актовій залі Донецького 
національного університету та 
відповів на запитання. На зустріч 
прийшло більше тисячі студентів, 
які тримали плакати «Донецьк — 
це Україна», «Любіть Україну, як 
сонце, любіть» та українські пра-
пори. 

Музикант вирушив у поїздку 
Сходом України, щоб поспілкува-
тися з людьми. 

«Хто взагалі в цьому світі ви-

рішує, хто з нас кращий, а хто гір-
ший? Ми всі рівні перед Богом», — 
сказав Вакарчук. 

«Тільки доля наприкінці кож-
ного життя визначає, хто більше 
чогось заслужив, а хто менше. І 
жодна людина в світі не має пра-
ва сказати вам, що ви чогось вар-
ті або не гідні, тільки тому, що 
вона так вважає. Це ваш вибір. 
Запам’ятайте: свобода вибору — 
це найбільший ключ до успіху», —
звернувся музикант до донецької 
молоді. 

Шоубіз

Японки одягнули кімоно 
кольорів українського 
прапора 
У місті Осака під час святкування «Свята 
дівчат» жінки одягнули синьо-жовті кімоно, 
таким чином намагаючись підтримати 
українців. Лунають вигуки: «Хай живе!» — 
«Хай, зі дес!». 

У Новосибірську відмовилися 
скасовувати концерт «Океану 
Ельзи» 
Гастролі української групи «Океан Ельзи» у деяких 
російських містах лишаються під сумнівом. Однак 
уже достеменно відомо, що виступ «Океанів» нео-
дмінно відбудеться у Новосибірську. Організатори 
новосибірського концерту «ОЕ» зазначили, що не 
мають наміру скасовувати їхній виступ у своєму місті. 
А також додали, що всі білети на захід розпродані, 
тож нема сенсу його відміняти. 

Співачку Анастасію Приходь-
ко обшукали у потязі, коли 

вона їхала з Києва до Криму на 
гастролі. Мали відбутися кон-
церти у Феодосії та Керчі. Про 
інцидент Настя розповіла у со-
цмережі. 

«Такий підйом о 4-й ранку 
я не забуду ніколи. Під дулом 
автомата в поїзді Київ — Керч! 
Страшно тому, що вони наці-
люють автомат! Я запитала: хто 
ви? Сказали: з Росії! Тепер у нас 
контроль російський в Україні, 
де перевіряють паспорти! Біль-
ше того, вони спитали, з якою 
метою я їду до Криму!» — поді-
лилася шокована співачка. 

За її словами, було п’ятеро 
озброєних чоловіків. 

Помер радянський і російський 
актор, народний артист Ана-

толій Кузнецов, найбільш відомий 
за роллю червоноармійця Сухова 
у фільмі «Біле сонце пустелі». Ар-
тист відійшов у вічність у Москві 
на 84-му році життя. 

Вперше на екрані Кузнецов 
з’явився у фільмі «Небезпечні 
стежки» в 1954-му, ще будучи сту-
дентом. Він зіграв у таких карти-
нах, як «Друг мій, Колька», «Звіль-
нення», «Гарячий сніг», «Битва за 
Москву», «На розі, у Патріарших», 
«Ділянка», «Турецький гамбіт». 

Пішов із життя «товариш Сухов» Кузнецов 

Приходько 
обшукали у потязі 
на шляху до Криму

Композитор Юрій Рибчинський не хоче 
бачити Повалій на своїх концертах 

Російський актор ПАШИНІН:

Я заздрю українцям, а нами 
правлять упирі 


