
Російський співак Андрій Мака-
ревич, якого відкрито цькують 

за підтримку України, відповів 
колезі Гарику Сукачову. Останній 
днями дав інтерв’ю, де заявив, що 
Макаревич зробив фатальну по-
милку й, схоже, втратив найваж-
ливіше — повагу. 

«У моїй долі велику роль віді-
грав Андрій Макаревич. Тому що 
юним хлопчиною я побачив «як», 
я побачив «що» і зрозумів для себе, 
яким шляхом мені йти, як робити 
музику, як до неї ставитися, — за-
явив Гарик в інтерв’ю «Дождю». 
— Крім того, що він великий музи-
кант і великий поет, надзвичайний 
письменник, чудовий художник — 
людина дуже широка в цьому сен-
сі. Він надзвичайно тонко думаюча 
людина, з ним цікаво просто гово-

рити, він надзвичайний співроз-
мовник, його дуже цікаво слухати. 
Але є «але»: ми ж усі просто люди 
й інколи ми робимо фатальні по-
милки. Фатальні, трагічні помил-
ки, які стосуються нас особисто. 
І ці помилки невиправні, — додав 
Сукачов. — Тепер я розумію, що не 
так страшно втратити любов для 
такої людини. Найстрашніше — 
втратити повагу», — резюмував 
Гарик. 

Андрій Макаревич опубліку-
вав у своєму Facebook «лист із за-
пізненням». 

«Дорогий Гарик! Клянуся, не 
став би всього цього писати. Я те 
інтерв’ю щось на «Дожде» не ба-
чив. Але — замучили питаннями. 
Подививсь. І ось що тобі скажу. 
Ти кажеш, що я «зробив фатальну 
помилку, втративши повагу». Чию 
повагу, Гарику? Повага людей, в 
яких у голові виросла пухлина під 
назвою «уракримнаш», мене не 
цікавить. Я і сам до них поваги не 
почуваю, — почав свою відповідь 
музикант. — Але хочу тобі повідо-
мити, що, як і раніше, бачу навко-
ло себе величезну кількість осіб, 
в основному прекрасних, яких ця 
хвороба, на щастя, не зачепила. І 
смію тебе запевнити: повагу цих 
людей я, повір мені, не втратив. І 
ось що ще. Мені здається, у наш 
собачий час найголовніше — не 
втратити повагу до самого себе. 
Як, утім, у будь-який час. Чого тобі 
і бажаю», — завершив своє по-
слання Сукачову Макаревич. 

Співачка Світлана Лобода та її 
вже колишній цивільний чоловік 
Андрій Цар розповіли про причини 
розлучення. Щоправда, їхні версії 
дещо різняться. Так, Свєта зізна-
лася, що їй було важко заробляти 
на родину, адже, судячи зі всього, 
заробіток Андрія був недостатнім. А 
Цар в інтерв’ю «Світському життю» 
сказав, що між ними просто зникло 
взаєморозуміння. 

Під час вагітності Лобода пра-
цювала навіть на останніх місяцях 
терміну, щоб фінансово забезпечити 
сім’ю. З цієї ж причини поп-діва вже 
через два тижні після пологів знову 
повернулася до роботи. 

— Я розуміла, що після наро-
дження дитини якийсь час у мене 
будуть простої і я не зможу утри-
мувати сім’ю. А грошей про запас у 
мене ніколи не було. Всі свої гонора-
ри одразу вкладала в роботу, в кліпи, 
пісні або витрачала на потреби сім’ї, 
— зізналася Свєта. — Вже через два 
тижні після пологів знову стояла на 
сцені. Перші три місяці були просто 
катастрофою, тому що я годувала 
грудьми і майже не спала. Процес був 
нескінченним, — пожалілася Лобода. 

Але про труднощі та чвари у ро-
дині співачки й танцівника знали 
лише найближчі люди. Та на четвер-
тому році спільного життя напру-
ження у стосунках досягло межі й 
приховувати його було вже немож-
ливо. 

— Звісно, рішення розлучитися 
ми прийняли не вчора, — поділила-
ся Лобода. — Це сталося нещодавно, 
у вересні цього року. В нас був чер-
говий скандал, і ми вирішили, що 
це кінець. Андрій зібрав речі та за-

лишив будинок. Це було обопільне 
рішення. Хоча Андрій належить до 
того типу чоловіків, які не бажають 
головувати. Думаю, він дозволяв 
мені бути лідером, тому що йому 
просто комфортно в такому стані. А 
мені — у своєму. Хоча спочатку все 
було якось інакше — більше гармо-
нії. У нас були дуже гарячі стосунки. 

Варто сказати, що пара розі-
йшлася без гучних скандалів. 

— Зараз, незважаючи на те, що 
ми більше не разом, Андрій усе одно 
приїжджає до нас і проводить багато 
часу з донькою. Я дуже сподіваюся, 
що він і далі буде займатися Євоч-
кою. Мої рідні, як і раніше, дуже 
люблять Андрія, часто спілкуються 
з ним, підтримують стосунки з його 
батьками, бабусями, дідусями, — 
розповіла Світлана. — Я б дуже хоті-
ла, щоб у нього в житті все було до-

бре, щоб він мав гарну роботу, щоб 
із часом у нього з’явилася сім’я і він 
був щасливий, — додала вона. 

У свою чергу Андрій Цар не став 
говорити про фінансові проблеми. 

— Був період, коли ми йшли пле-
че до плеча і розуміли один одного. 
Потім прийшов період, коли піш-
ли в різні боки, і це нормально. Що 
стосується якихось там розмов про 
заробіток… Ну, скільки заробляємо, 
стільки і заробляємо, — лише й ска-
зав хореограф. 

Крім того, Цар наголосив, що не 
переймався зірковим статусом дру-
жини. За його словами, вдома Світ-
лана була дбайливою дружиною, а 
не зіркою. 

— Передусім вона жінка, кохана 
жінка. В нас не було цього «Світлана 
Лобода вдома». Вдома вона — лю-
бляча дружина. Коли почало закін-
чуватись це абсолютне взаєморозу-
міння, ми зробили це мирно. І дуже 
гарно спілкуємося зараз, у нас немає 
ніяких конфліктів, — зауважив Ан-
дрій. 

Цар також підкреслив, що вони 
зі Світланою досить спокійно і зва-
жено прийняли рішення розійтися. 

— Ми прожили нереально щас-
ливе життя, в нас народилася донь-
ка Євангеліна, це приголомшлива 
дитина. Ми просто дивимося на неї 
і дивуємося. Воно того варте! Все 
інше — це емоції, якщо ми не змо-
гли розібратися з якимись емоціями 
— це також важливо зрозуміти. Ми 
просто їх відпустили, — поділився 
Цар. 

Андрій і зараз навідується до 
доньки щодня. 

— Ми постійно бачимося, і все 
необхідне, і все, що я в змозі робити, 
я передовсім роблю для своєї дити-
ни. Це найголовніша для мене ціль, 
— наголосив танцівник. 

На запитання, як він поставить-
ся до появи нового чоловіка у житті 
Лободи, Цар сказав: 

— Річ не в іншому чоловікові, річ 
у коханні. Я дуже хочу, щоб вона від-
чула ще більше кохання. Це радість, 
рух, це найбільша енергія, яка рухає 
людину. Я тільки за. Я дуже хочу 
цього. 

Відомості.інфо

№50 (742) 

25 - 31 грудня 2014 року

http://www.vidomosti.info/

14

В 2011 році Лобода народила Андрію Царю доньку

Помер легендарний Джо Кокер 

Легендарний англійський блюзо-
вий і рок-співак Джо Кокер пі-

шов із життя у віці 70 років. Артист 
хворів на рак. «Джон Роберт Кокер, 
відомий серед шанувальників по 
всьому світі як Джо Кокер, поки-
нув наш світ 22 грудня після тяжкої 
боротьби з дрібноклітинним раком 
легень…» — ідеться в повідомленні 
Sony Music. За кар’єру Кокер, ви-
знаний журналом Rolling Stone од-
ним із найвидатніших співаків у іс-
торії людства, записав 40 альбомів.  

Шоубіз

Лопес і Міддлтон визнали 
найсексуальнішими 
модницями 
Поп-діву Дженніфер Лопес і герцогиню Кембридж-
ську Кейт Міддлтон назвали найсексуальнішими 
законодавицями моди за рік, що минає. Такі резуль-
тати опитування тисячі американських жінок на сайті 
LeTote.com. Завдяки своєму стилю жіночки посіли 
перше й друге місце відповідно. Третьою у рейтингу 
найгарячіших ікон моди виявилася співачка Бейонсе. 

Джонні Депп одружиться 
у новорічну ніч 
Американський актор Джонні Депп, схоже, 
щось задумав на Новий рік. Зірка «Піратів 
Карибського моря» та його наречена Ембер 
Хьорд планують грандіозну вечірку, яка, на 
думку американських ЗМІ, цілком може стати 
справжнім весіллям. Парочка запросила купу 
друзів святкувати прихід 2015 року на Багамах. 
51-річний Депп уже розіслав запрошення біль-
шості зі своїх найближчих приятелів. 

Російська телеведуча Ксенія Соб-
чак запитала президента Росії Во-

лодимира Путіна про те, хто ж і коли 
відповість за брехню про розіп’ятого 
українського хлопчика. Це сталося 
під час прес-конференції глави РФ 
18 грудня в Москві. Собчак згадала 
про недавні події в Грозному й поці-
кавилась у російського президента, 
чи буде він захищати тих жителів 
Чечні та їхніх родичів, яких ще до 
суду почали вважати винними, спа-
люючи їхні будинки. 

Також відома білявка й колишня 
світська левиця, а нині — яра журна-
лістка нагадала Путіну про так звану 
«п’яту колону» і брехливі сюжети 

про Україну на федеральних кана-
лах Росії. А наостанок поцікавилась 
у президента, чи ділить він світ на 
«бандерлогів і його соратників». 

Вислухавши запитання від Соб-
чак Путін із усмішкою сказав своєму 
прес-секретарю: «Навіщо ти дав їй 
слово?». 

Пізніше Ксенія констатувала у 
своєму Twitter, що про хлопчика Пу-
тін так і не відповів. 

До слова, після досить сміливих 
запитань користувачі в Інтернеті 
почали підтримувати телеведучу. А 
її чоловік Максим Віторган написав 
у соцмережі, що дуже пишається 
дружиною. 

Популярна російська телеве-
дуча Анфіса Чехова посадила 

себе на одну воду і вже скинула 
майже десять кілограмів. Про 
свою чудодійну дієту актриса і спі-
вачка докладно розповіла у своєму 
Instagram. Пити побільше води їй 
прописав лікар. 

«Почну з того, що інформацію 
про те, що в день треба випива-
ти від двох до п’яти літрів води 
залежно від вашої ваги, я знала 
давно, починала пити, потім ки-
дала, бо опухала, практично жила 
в туалеті, та й узагалі важко було 
себе змусити пити стільки цієї не-
смачної рідини», — з жахом згадує 
Анфіса. 

Все змінив її візит до гомео-
пата. «Він порадив пити не мен-
ше трьох літрів води в день. А ще 
розповів, що моя неймовірна тяга 
до солодкого, яка з’явилася після 
пологів, — прямий симптом зне-
воднення! Якщо організм сильно 
недоотримує потрібної йому кіль-
кості води, він починає вимагати 
глюкози, яка, як відомо, утримує 
рідину в організмі», — пояснила 
користь пиття води Чехова. 

Після прийому в спеціаліста 
Анфіса повністю переглянула свій 
раціон. «І ось уже два місяці я що-
дня випиваю ті самі три літри. Для 
зручності роблю це таким чином: 
літр до сніданку, як прокинуся. Ви-

пиваю його протягом хвилин 40, а 
не залпом. Після їди близько годи-
ни пити не можна. Перед обідом 
я теж упродовж двох-трьох годин 
випиваю літр, потім знову годинна 
перерва. До вечері — ще півлітра, 
через годину після неї — ту поло-
вину, що лишилася (вечеряю я о 
шостій-сьомій, не пізніше)», — по-
ділилася своїм розпорядком із фа-
натами Чехова. 

В результаті дотримання порад 
гомеопата телеведуча виглядає та 
почувається чудово. 

Телеведуча Анфіса Чехова радить пити 
воду тим, хто хоче схуднути 

Андрій МАКАРЕВИЧ: 

Собчак запитала Путіна про «розіп’ятого українського хлопчика» 

Світлана Лобода розлучилася, бо 
чоловік не заробляв на сім’ю 

Головне — не втратити повагу до самого 
себе 


