
Російський музикант Юрій Шев-
чук звернувся до жителів До-

неччини. Лідер «ДДТ» написав 
розгорнутого листа українцям, де 
закликав перестати ненавидіти ар-
тистів за те, що вони висловлюють 
свою позицію. 

«Здрастуйте, громадяни міста 
Донецька! Нещодавно в Інтернеті 
побачив фрагмент мітингу 17 бе-
резня на головній площі вашого 
чудового міста. І, зізнаюсь, я не 
очікував такої «популярності» у 
присутніх там ораторів і народу, 
що рефлексує», — почав Шевчук 
своє звернення, яке опублікувало 
«Громадське. ТБ». 

«Неосвічена злоба, хамство 
і вульгарність у криках багатьох 
телеведучих та активістів на три-
бунах мене, не буду брехати, вра-
жають. Виходить, що у всіх ваших 
бідах, тотальній корупції та грабе-
жі можновладців і їхніх наближе-
них винні Шевчук і Макаревич? 
Ось уже не чекав, що в цей момент 
я занапастив цілу Донецьку об-
ласть!» — додав він. 

Рокер відверто запитав у до-
неччан, чи не здається їм, що «ця 
ненависть до письменників, по-
етів, музикантів, які не поділяють 

державну точку зору на події, чи-
мось нагадує спалення книг на-
цистами в гітлерівській Німеччи-
ні?». 

«Адже ви проти фашизму, а 
як це схоже», — зауважив лідер 
«ДДТ». 

«Я розумію багатьох людей, які 
вийшли на Майдан і щиро хотіли 
кращої долі Україні, її Сходу та За-
ходу. Крута мрія — позбутися то-
тальної брехні та злодіїв, побуду-
вати кращу в світі, добру державу, 
де будь-яка людина, незалежно від 
національності, була б захищена 
від свавілля «сильних світу цього» 
справедливими законами», — до-
дав співак. 

Шевчук упевнений, що ре-
волюція — справа складна. І що 
часто вона перетворюється на не-
керовану агресію з усіх боків, по-
громи та кров: «Я дуже сподіва-
юся, що в Україні все буде не так. 
Я противник усілякого правого і 
лівого радикалізму. Як нас учить 
історія, націонал-радикали всіх 
мастей уміють нещадно руйнува-
ти, але будують інші... Коли я ді-
знався про законопроект, який 
обмежує права російської мови, 
був обурений не менше, ніж ви. Я 
сподівався, що новий уряд прийме 
розумне рішення про державний 
статус двох мов, як це давно відбу-
лося в Канаді, Бельгії, Швейцарії, 
Фінляндії тощо». 

«Я ніколи не був фанатом ні ва-
ших, ні наших правителів. Господь 
дав мені очі та вуха, і бачив я, що 
і перші, й другі говорять одне, а 
роблять інше, більше думаючи не 
про народ, а про свою владу та ки-
шені. Не шахтар повинен служити 
державі, а держава — шахтарю. 
У Росії так само, як і у вас, багаті 
багатіють, а жебраки зубожіють», 
— додав він, підписавшись «Лю-
блячий Росію й Україну Юрій Шев-
чук». 

Відомий голлівудський актор 
Девід Духовни заявив, що наре-

шті усвідомив себе українцем. Про 
це він написав у своєму Twitter. 

«Я зростав, думаючи, що я ро-
сіянин, лише для того, щоб нарешті 
усвідомити себе українцем. Ніколи 
не пізно мінятися», — зазначив ар-
тист у своєму мікроблозі. 

Як відомо, Девід Духовни на-
родився 7 серпня 1960 року в Нью-
Йорку. Популярність актор здобув 
завдяки телесеріалу «Секретні ма-
теріали» (1993–2002 рр.). 

Мати Девіда Маргарет працюва-
ла адміністратором школи і вчите-
лем. А батько Амрам — письменник 
і публіцист, нащадок емігрантів із 
України, які виїхали в США з Києва, 
остерігаючись сталінських репресій. 

30 березня Ірина Білик відсвяткува-
ла свій день народження. Співачці 
виповнилося 44 роки. Свято відзна-
чала з розмахом — презентувала 
довгоочікуваний альбом, іменні 
парфуми та влаштувала благодій-
ний виступ. 

Концерт називався «Музика в 
ім’я життя». А виручені за нього 
кошти зірка перерахує на лікуван-
ня своєї шанувальниці — 28-річної 
жінки Юлії, матері двох дітей, яка 
потрапила в лікарню з анафілактич-
ним шоком, викликаним прийомом 

антибіотика. Після курсу реабіліта-
ції у Воронежі вона стала реагувати 
на світло і вже намагається ходити, 
правда, поки з допомогою сторонніх. 
Прогрес очевидний, але лікування 
необхідно продовжувати. Саме тому 
Ірина Білик вирішила влаштувати у 
свій день народження благодійний 
концерт і всі зібрані кошти перера-
хувати на лікування Юлії. 

Судячи зі слів артистки, з почат-
ком нового року та революції її кон-
цертна діяльність призупинилася. 

— Я успішно допрацювала 
2013 рік, — зазначила співачка. — 

Коли ж у січні почалися ті сумні по-
дії, то всі заплановані концерти ми 
скасували. Я вважаю, це правильно, 
бо коли хтось під кулями, то стоя-
ти розважати публіку некоректно. 
Тому ми всі сиділи перед телевізора-
ми, зідзвонювалися. 

З російськими колегами Білик 
через політику не сварилася. 

— …Навпаки. Всі мені телефо-
нували, підтримували, навіть запро-
шували пожити з дитиною в Москві, 
— розповіла Ірина. 

Наразі Білик чекає «просвітлен-
ня» в Україні. 

— Не для того, щоб були концер-
ти, а щоб людям стало краще жити, 
— зауважила зірка. — Дуже хочеть-
ся, щоб політики робили обдумані 
кроки, має бути якась рада, яка не 
усуває наслідки, а яка працювала би 
наперед. 

Цікаво, що Ірина не вважає 
Крим втраченим. 

— Я дуже люблю Ялту й буду 
приїжджати туди як іноземка. Але 
хотілося б, щоб між людьми не було 
ворожнечі, — зауважила вона. 

Що ж до особистого, то поп-діва 
боїться загадувати на майбутнє. 
Вона не заперечує, що має поруч із 
собою чоловіка, проте не вдається в 
деталі. 

— Так, мені сподобався чоловік, 
— зізналась артистка. — І дуже не 
хочеться говорити, що це на багато-
багато років. Але дуже хочеться ві-
рити, що ми будемо разом. 

— Він просто хороший і добрий 
чоловік. Із ним я забуваю про про-
блеми. 

На запитання, чи відпустить 
вона коханого на війну, якщо рап-
том це буде потрібно, відповіла: 

— Я зберу йому найщедрішу 
сумку з їжею, покладу туди й сало. 
Ми, звичайно ж, не хочемо в це ві-
рити, але зрозуміло, що найстійкіші 
та сильні підуть нас захищати. 

Лідер гурту «Аквариум» Борис 
Гребенщиков, який майже рік 

відмовлявся спілкуватися з журна-
лістами, дав інтерв’ю. Музикант роз-
повів про своє ставлення до ситуації 
між Україною та Росією, зізнався, 
чому не їздить у Крим, і пояснив, 
навіщо треба рятувати Андрія Ма-
каревича. 

Спершу рок-легенда пояснив, 
чому так довго не хотів спілкуватися 
з пресою. 

— Мені здалося, що дуже бруд-
ною стала вода, — сказав він ВВС. 
— І лізти в неї зовсім не хочеться. Я 
жодного разу за цей рік не пошкоду-
вав, що вирішив не говорити з жур-
налістами. Все, що я хочу сказати, я 
говорю в піснях. Але коли люди ви-
користовують мої слова в своїх ін-
тересах, вибачте, нічого не можу вді-
яти, я повинен захищати свої слова. 

На запитання, чому нині саме 
рок-н-рольники з Росії активно кри-
тикують дії Путіна, співак зауважив:

— Рокери — це люди, які праг-
нули жити нормально, по-людськи, 
не нагинаючись. Багато людей хоче 
жити нагнувшись. Але багато хто не 
хоче так жити. І навряд чи в Росії ви-
йде надовго нагнути народ. 

Борис Гребенщиков упевнений, 
що його колегу Андрія Макареви-
ча треба рятувати. Адже на лідера 
«Машины времени» почалися гонін-
ня. 

— Макаревича рятувати треба, а 
то у нього всі ордени заберуть. Тому 
всі ми за нього і заступаємося в міру 
сил, — зауважив артист. 

Лідер «Аквариума» впевнений, 

що в Росії живуть хороші люди і Мо-
сква — не показник: 

— Те, що я бачу — це хороша кра-
їна з хорошими людьми. Бруд, який 
хлюпоче в новинах, не має ніякого 
стосунку до величезної, дивовижної 
та дуже гарної держави, її культури 
і чудових людей. Москва — це, зви-
чайно, не вся Росія. Це місто завжди 
вражало мене тим, що люди там так 
щиро займаються... дурницями. У 
цьому є свій шарм. 

Гребенщиков зізнався, що вже 
багато років не був у Криму. 

— Я дуже давно не їздив до Кри-
му, просто тому, що там стало не-
можливо перебувати. Там дуже бага-
то народу — до пляжу замість п’яти 
хвилин доводиться півтори години 
добиратися, — пояснив він своє не-
бажання гостювати на півострові. 

Борис Гребенщиков упевнений, 
що почалося цькування Макаревича 

Руслана у США 
закликала світ 
припинити 
співпрацю 
з Путіним 

Співачка Руслана виступила у 
Нью-Йорку на саміті Women 

in the World разом із Гілларі 
Клінтон, Меріл Стріп і Тіною 
Браун. Про це вона докладно на-
писала у Facebook. 

«У Нью-Йорку у Лінкольн-
центрі на запрошення однієї з 
найпопулярніших американ-
ських ведучих Тіни Браун я ви-
конала спеціальну нову версію 
Гімну України українською й 
англійською мовами в сим-
фо-роковій обробці й у стилі 
урочистих меc Баха та гітарної 
музики Queen, — поділилася 
Руслана. — Під час інтерв’ю пря-
мо зі сцени я відправила політи-
ку Путіна у минуле і сказала, що 
ми побачимо, як росіяни одного 
дня запалять свої ліхтарики, і 
ми побачимо багатомільйонний 
Майдан у Росії. Я закликала світ 
припинити з Путіним будь-яку 
співпрацю, бізнес, перспективні 
проекти, бо ці гроші йтимуть на 
військову машину, сприятимуть 
залякуванню і війні з Україною 
та нестабільності у всьому світі. 
Коли ми встанемо на ноги, обе-
ремо нового Президента, Крем-
лю буде діяти важче. Москві вже 
буде необхідно боротися не з 
українським, а з власними Май-
данами». 
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Жанну Фріске виписали з лікарні 

Позитивні зрушення намітили-
ся після того, як Жанна поча-

ла лікуватись експериментальною 
вакциною. 

Російську співачку Жанну 
Фріске, яка бореться з раком, ви-
писали з клініки в Лос-Анджелесі. 

Подейкують, стан артистки на-
стільки поліпшився, що вона по-
кинула лікарню і тепер перебуває в 
будинку своїх друзів, де лікується 
амбулаторно, пишуть «Дни.ру». 

Поруч із Жанною зараз най-
ближчі люди: мати Ольга Володи-
мирівна, синочок Платон, якому 
7 квітня виповнився рік, і найкра-
ща подруга Ольга Орлова. 

Нагадаємо, раніше батько 
Фріске Володимир Борисович роз-
повів, що донька пішла на поправ-
ку: вона схудла й почала ходити. 

Нагадаємо, зірка довгі місяці 
веде боротьбу з пухлиною голов-
ного мозку. Йдеться про рак чет-
вертої стадії. 

Сама Фріске вважає свій 
страшний діагноз випробуванням, 
а не покаранням. 

Шоубіз

Лідер «Бумбокса» розповів 
про своє ставлення до росіян 
Фронтмен групи «Бумбокс» Андрій Хливнюк заявив 
про те, що нічого проти росіян і Росії він не має. «За 
10 років існування гурту жодна людина в Україні 
не сказала мені нічого поганого за наші російські 
пісні чи нагороди за них. А тому ситуація склалася 
комічна. Зараз іде інформаційна війна. Коли по-
літики не в змозі поєднати людей, то журналісти, 
музиканти, митці повинні це робити», — сказав 
Хливнюк. Нагадаємо, фронтмен «Бумбокса» актив-
но підтримував Майдан. 

Лепс підкорив Київ своїми 
експериментами
7 квітня в Києві пройшов перший із трьох заплано-
ваних концертів Григорія Лепса. Артист привіз до 
української столиці пісні з нового альбому «Гангстер 
№ 1» і старі хіти. Перевірені часом пісні викликали в 
залі бурхливі оплески. Не менше порадували публіку 
і нові пісні, які ще раз продемонстрували тягу до екс-
периментів зі стилями та жанрами, які Лепс вміє до-
повнювати тільки йому властивою різноманітністю 
в звучанні голосу. В нових композиціях можна було 
почути елементи блюзу і важкого року. 

Юрій Шевчук просить донеччан перестати 
ненавидіти артистів 

Ірина БІЛИК: 

Дуже хочеться, щоб політики 
робили обдумані кроки 


