
Макаревич розповів, що об’єднує росіян 
із татаро-монголами 

Російський музикант і опозиці-
онер, лідер рок-гурту «Машина 

часу» дав інтерв’ю виданню «Будзь-
ма беларусамі!». Відповідаючи на 
запитання про різницю в росій-
ській і білоруській ментальності, 
Макаревич акцентував, що на сві-
тосприйняття росіян сильно впли-
нули татаро-монголи. «Різниця є, 
звичайно. Хоча б у ставленні до 
природи. У вас воно європейське, 

у нас — зіпсоване кочівниками. 
Кочівники звикли паскудити, бо не 
сидять на місці: зриваються і їдуть 
далі. Можна не дбати про чистоту. 
Підозрюю, у росіян це лишилося з 
часів татарського ярма», — зазна-
чив він. Співак приїхав до Білору-
сі, щоб записати свою першу пісню 
білоруською, а пішов на такий екс-
перимент, тому що має білоруське 
коріння. 

Пам’яті Андрія Кузьменка 
«Білет в один кінець нам заготова-
ний всім, а було б дуже круто взяти і 
назад рвонути…»

(Андрій Кузьменко)

Незабаром відлетить із цього світу 
душа Андрія Кузьменка — улюбле-
ного мільйонами наших співвітчиз-
ників музиканта, телеведучого й 
письменника. Спогадами про нього 
поділилася відома в нашому краї 
та далеко за його межами співачка 
Галина Конах. 

— Виступали разом на День міста 
в Нововолинську 2012-го. А в жовтні 
того ж року компанія «Волвест» за-
просила нас бути ведучими концерту 
до її річниці. З Андрієм по «е-мейлу» 
узгоджували сценарій. За три хвили-
ни до початку дійства він його вики-
нув. А там — купа прізвищ, я, крім 
Івана Корсака, фактично нікого не 
знала. Але ми так добре зімпровізу-
вали, що все пройшло на рівні. 

На пам’ять про нашу співпрацю 
Андрій залишив вишиванку, в якій 
виступав. Він був дуже щирою лю-

диною, сказав: «А ти — боєць, бо зі 
мною мало хто може працювати». 
Обмінялися з ним телефонами, —
пригадує Галина. 

— Андрій — дуже принциповий 
у плані технічного та побутового 
райдерів. Організовувала приват-
ний виступ «Скрябіна» у 2013 році. 
Після закінчення концерту він ви-
словив мені велику вдячність. По-
тім ми ще переписувалися «есемес-
ками». Бо трубочку він брав рідко 
— дуже короткий список людей, із 
якими розмовляв, — зазначила моя 
співбесідниця. 

Вона також пригадала, що 
22 листопада 2013 року в «Корабли-
ку» був вечір-триб’ют «Скрябіна». 
Пісні «Мовчати» і «Спи собі сама» 
Галина з групою «Резус-блюз» вико-
нувала у кардинально іншому аран-
жуванні. Їх кавер-версії набули дуже 
великої популярності на подальших 
концертах. На вечорі пам’яті Андрія 
Кузьменка, що відбувся 5 лютого 
цього року, музиканти виконали ще 
й «Старі фотографії». 

— Дуже по-філософськи став-
люся до того, що він пішов із життя. 
Мабуть, так, як населення Африки. 

Там радіють, коли людина залишає 
цей світ, не оплакують її. Бо коли 
живе тут, то вона страждає. А відхо-
дячи у Вічність, звільняється, її душа 
стає щасливою, легкою. Надіюся, що 
йому зараз краще. Шкода, звісно, але 
поки ми на землі, він вічний для нас 
усіх. Надіюсь, Там зустрінемося… — 
не приховує Галина Конах. 

У мене також є особливі споми-
ни від зустрічей із Кузьмою. Зокре-
ма, на концерті 8 березня 2010 року 
в кінотеатрі «Промінь» перед вико-
нанням свого найромантичнішого 
«медляка» «Мовчати» він запросив 
закохані пари вийти на сцену й там 
потанцювати. Так як моїм єдиним 
супутником чоловічого роду на той 
момент був лише фотоапарат, то, 
після мимовільного вагання, вирі-
шила запросити… Кузьму. І він, як 
галантний кавалер, не відмовив! 

Відомий артист, телеведучий, 
шоумен став на декілька хвилин та-
ким близьким і рідним, коли його 
фірмові кучерики торкалися моєї 
щічки. «…А поки ще темно є в нашій 
кімнаті, давай з тобою будем про-

сто…» — доспівували ми вже разом, 
і він граційно поцілував мою руку. 

Можливо, численна армія ді-
вчат-глядачок у заповненій залі 
«Променя» в той момент подумки 
кусала собі або комусь лікті, але ж і 
їм ніхто не боронив зробити собі та-
кий своєрідний подарунок на 8 Бе-
резня та стати ближчими до свого 
кумира. 

Його комунікабельності й абсо-
лютній «незірковості», незважаючи 
на багаторічну популярність, бага-
тьом представникам українського 
шоу-бізнесу ще треба повчитися. 

Наступного 2011 року, також 8 
березня, «Скрябін» знову потішив 
своїх волинських шанувальниць у 
«Промені» піснями, а своєрідну ес-
тафету повільного танцю з Кузьмою 
я передала, на знак жіночої солідар-
ності, іншим своїм землячкам. От і в 
них нині є щемливі спогади про все-
народного улюбленця зі Львівщини. 
А мій танець із Андрієм був першим 
і … останнім, як у його пісні, зате та-
ким незабутнім. 

Світлана ЗОЗУЛЯ 

25 березня у Національному па-
лаці «Україна» відбудеться 

IV церемонія нагородження що-
річної музичної премії Yuna. Вже 
четвертий рік поспіль організатори 
влаштовують для глядачів шоу, в 
якому беруть участь найяскравіші 
зірки вітчизняного шоубізу. До речі, 
цьогоріч у номінації «Найкраща 

співачка» не представлена Кароль. 
Натомість до неї потрапили Джама-
ла і Лобода. За звання співака року 
поборються Іван Дорн, Макс Бар-
ських, Віталій Козловський, Діма 
Монатик і Арсен Мірзоян. 

Нагадаємо, торік тріумфато-
ром церемонії нагородження став 
гурт «Океан Ельзи». 

Роман Сасанчин із села Садки 
Тернопільської області йшов до пе-
ремоги у проекті «Голос. Діти» два 
роки. Ще в 2013-му хлопчик став 
зіркою першого сезону, навіть не 
пройшовши «сліпі прослуховуван-
ня». Тоді він помилково подумав, 
що до нього повернулися усі тре-
нери. І навіть почав вибирати, до 
кого в команду піде. Про те, що він 
вибув із шоу, хлопчику пояснила 
мама вже за лаштунками. Ромчик 
дуже засмутився, але сказав, що 
повернеться... 

Але він настільки полюбився 
публіці, що глядачі буквально заси-
пали його листами та подарунками. 
Дійшло до того, що хлопцеві пере-
давали навіть ящики з ковбасою з 
Канади. А тодішній міністр куль-
тури запросив Рому на навчання у 
Львівську музичну школу-інтернат 
при консерваторії для обдарованих 
дітей. Саме там він зараз і навчаєть-
ся, гастролює разом зі шкільним ко-
лективом по всьому світу. 

У другому сезоні в свою команду 
Ромчика покликали всі троє трене-
рів. Він вибрав Тіну Кароль. І пере-
міг! А крім визнання його голосу 
кращим в Україні, Сасанчин отри-
має від каналу «1+1» пісню та кліп. 
Про те, як він почав співати, а також 
про закулісні моменти шоу Рома 
розповів на онлайн-конференції. 

— Співаю з п’яти років, — каже 
хлопець. — Мама весь час мене во-
дила з собою, і всі навіть трішечки 
сміялися, що я такий маленький. Я 
колись дуже любив слухати Степана 
Гігу. Співав його пісню «У райськім 
саду», де є така фраза: «На могилі 
моїй посадіть молоду яворину». Але 
я трошки перекручував слова і спі-
вав «молоду ягорину». Навіть мама 
казала: і що з тебе буде? Мій перший 
серйозний виступ був у 1 класі на 
першому дзвонику. «Давав концер-
ти», звичайно ж, і вдома: грав і спі-
вав мамі й татові. 

Із учасників найбільше Ромчику 
сподобалася маленька Настя. А про 
Софійку Яценюк зауважив: 

— Може, я бачився з нею і навіть 
говорив на кастингу, але не знав, що 
це була Софія Яценюк. Якби я знав, 
то точно би запам’ятав. Її виступ по-
бачив уже по телевізору. Мені сподо-
бався її голос. У неї альт, і я думаю, 
як вже казали тренери, вона ще про-
сто маленька для такого голосу. Їй 
ще треба потренуватися, і, думаю, у 

неї все вийде. 
— Про що ти думав під час фі-

налу? 
— Про перемогу не думав. Це 

не головне. Головним для мене було 
щиро заспівати і щоб люди це від-
чули. Коли співав, я закривав очі й 
уявляв собі, що лечу як птах у моїй 
пісні, та намагався жити піснею. 

— Чи був у тебе під час шоу свій 
талісман? 

— Звичайно! Мені дуже допома-
гав мій хрестик. Я завжди молився 

перед сценою, просив Бога дати мені 
сил. 

— Популярності у тебе додало-
ся? На вулиці часто впізнають? 

— Так. Часто просять сфотогра-
фуватися. Навіть у кафе, впізнавши 
мене, приносили в подарунок страви 
(сміється). 

— В якості призу ти отримав 
запис пісні та кліпу. Яку пісню хо-
чеш заспівати? 

— Поки не знаю. З цього приво-
ду пораджуся із Тіною. 

Голлівудський актор Гаррісон 
Форд серйозно постраждав під 

час аварії ретро-літака, за штурва-
лом якого він перебував. Літаль-
ний апарат із 72-річним Фордом 
упав на поле для гольфу в околи-
цях Лос-Анджелеса. Актор отри-
мав множинні травми голови і був 
госпіталізований. За попередніми 
даними, Форд керував двомісним 
літаком сам. Пізніше представник 
актора повідомив, що «йому нічого 
не залишалось, окрім як здійснити 
аварійну посадку, яку він зробив 
безпечно». «Отримані травми не 
загрожують життю. Очікується, 
що він повністю одужає», — сказав 
речник кінозірки. 

Син Форда Бен підтвердив, 
що з батьком усе добре: «У лікар-
ні. Тато в порядку. Пом’ятий, але 
в порядку! Він дійсно такий, яким 
ви його уявляєте, — неймовірно 
сильна людина». 

Форд має ліцензію пілота і зро-
бив безліч польотів. Крім того, це 
не перша його катастрофа. Раніше 
актор розповідав про жорстку по-
садку вертольота, яку він пережив 
у 1999 році в ході навчального по-
льоту. Тоді кінолегенда та його ін-
структор не отримали травм. Цього 
разу актор був за штурвалом колек-
ційного літака Ryan PT-22 Recrui 
часів Другої світової. Це одноміс-
ний, одномоторний моноплан. 
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Шоубіз

Скрипка, Руслана та Харчишин 
об’єднались у боротьбі 
зі сміттям 
Музиканти Руслана Лижичко, Олег Скрипка, Валерій 
Харчишин із гуртом «Друга ріка», Олег Собчук та інші 
об’єднались у боротьбі за чистоту країни. 25 квітня в 
Україні відбудеться соціальний екологічний проект 
«Зробимо Україну чистою–2015», у рамках якого во-
лонтери з усіх регіонів вийдуть на прибирання. Зірки 
та громадські лідери вже зараз долучилися до проекту 
та закликають усіх приєднатися. 

Лія Ахеджакова записала 
відеозвернення до льотчиці 
Надії Савченко 
Артистка закликала українку, яку нині утримають і 
судять у Росії, жити. «Я захоплююся вами. Я не здатна 
на таке протистояння... Тільки одного бажаю: живіть. 
Це дуже важливо, щоб ви вижили. Ви символ Украї-
ни. Ви повинні жити, як повинна жити Україна. У вас 
велике майбутнє. Будь ласка, живіть, моя люба», — 
зазначила Лія Ахеджакова. 

Гаррісон Форд потрапив у авіакатастрофу 
на літаку часів війни 

Переможець проекту «Голос. Діти–2» Роман САСАНЧИН:Джамала змагатиметься з Лободою 
за звання найкращої Коли співав, закривав очі 

й уявляв, що лечу як птах 


