
Боксер Володимир Кличко, як і 
обіцяв, 6 грудня виступив на 

сцені Євромайдану зі своєю міні-
атюрною нареченою — голлівуд-
ською актрисою Хайден Панеттьє-
рі. 

Фото і відео найбільш обгово-
рюваної останнім часом парочки 
оприлюднив сайт партії «УДАР», 
лідером якої є Кличко-старший. 

Володимир заявив, що Хайден 
вражена тим, як громадяни мирно 
відстоюють свої права, і підтримує 
цей демократичний рух. «Ви, укра-
їнці, — молодці, ви — найкращі. 
І тому переможете!» — сказала 
«Дюймовочка» зі сцени Майдану. 

.Лідер гурту «Океан Ельзи» Святос-
лав Вакарчук опублікував 
на своєму сайті лист-звернення 
до української молоді. 

«Звертаюся саме до Вас, хлоп-
ців і дівчат, приблизних ровесників 
нашої Незалежності. До молодих 
людей, чиє активне життя тільки 
починається. І буде пов’язане з цією 
країною. Більшість із Вас тут буде 
жити, працювати, створювати сім’ї, 
будувати своє майбутнє. Звертаюся 
до Вас — до тих, кому зараз плюс-
мінус 20–25. Саме до Вас іще й тому, 
що не зовсім упевнений, що старше 
покоління добре почує мене й до 
кінця зрозуміє. А от за Вас чомусь я 
впевнений! 

Останні події, які умовно мож-
на об’єднати словом «Євромайдан», 
спонукають мене поговорити з Вами 
максимально відверто. Так, як гово-
рять із близькими друзями, віч-на-
віч. Називаючи речі своїми іменами. 
Розуміючи: дещо з почутого може 
комусь і не сподобатися. Побачивши 
те, що сталося в суботу 30 листопа-
да на Майдані, я написав емоційно-
го листа до жителів Півдня і Сходу 
України. Я справді писав його, стри-
муючи сльози. І звертався до всіх не 
мовчати… 

Я отримав реакцію на свій лист. 
Багато хто почав наводити мені 

аргументи. За і проти вступу в Єв-
росоюз... Я сидів і думав... До чого 
тут узагалі Євросоюз??? Невже Ви 
думаєте, що я не написав би такого 
ж листа, якби силою розігнали Май-
дан, що стояв за вступ до МС із Ро-
сією? Невже Ви думаєте, що я можу 
розділяти студентів, побитих кийка-
ми «Беркута», на «своїх» і «чужих»? 
Невже Ви вірите, що я зміг би мов-
чати, коли б до в’язниці кинули мир-
них мітингувальників, які вийшли 
до Адміністрації президента, що мав 
би інше прізвище або інші політич-
ні погляди? Невже Ви, молоді люди, 
справді почуваєте себе розділеними 
на Схід і Захід? 

Я В ЦЕ НЕ ВІРЮ! 

Це Ви на концертах «Океану 
Ельзи» заповнюєте стадіони Льво-
ва і Луганська, Дніпропетровська і 
Сімферополя, Донецька і Вінниці. Я 
сам бачив. І Ви бачили. Це Ви вільно 
говорите і російською, і українською 
одне з одним. Я сам чув і розмовляв 
із вами обома мовами. 

Це Ви співаєте Гімн України ра-
зом із нашою збірною з футболу, яка 
теж, нарешті (!!!), повним складом 
співає його вголос. Я чув це… 

…Не Ваше покоління стало сол-
датами у цьому абсурдному проти-
стоянні. Українська чи російська? 

УПА чи Червона армія? Голодомор? 
Тепер черга нової теми: ЄС — Мит-
ний союз? 

Але ж найбільше від цієї «війни» 
страждаєте Ви, молоді люди. 

Поки Ваші батьки в кухонних 
розмовах нападають одне на одно-
го, Ваших ровесників б’ють пали-
цями на вулицях. Б’ють і кидають 
до в’язниць, не розбираючи, звідки 
вони і якою мовою розмовляють. 

Тих, хто віддає накази, не ціка-
вить, звідки Ви і за кого голосували. 
Ви для них — так, використаний ма-
теріал. Матеріал для цементування 
нелюдських законів. 

Поки шахтарі з Червонограда й 
Донецька сперечаються, хто з них 
більше годує країну, чиновники без 
переконань і з гербом у вигляді гро-
шових знаків успішно обкрадають і 
перших, і других. 

А щойно напруга спадає — кида-
ють нову кістку погризтися. 

Невже Ви справді будете вестися 
на це? 

Я В ЦЕ НЕ ВІРЮ! 

Я усвідомлюю, що покоління Ва-
ших батьків залишиться таким, як є. 
Їхні погляди навряд чи сильно змі-
няться. Але хіба їм розбудовувати 
нашу країну в майбутньому? Хіба не 
Ви завтра визначатимете долю Укра-
їни? 

Ви, і тільки Ви. Більше нема 
кому. 

Відомий голлівудський актор 
опублікував своє звернення до 

протестувальників на Майдані, 
яким вирішив підтримати їх. «Це 
моє послання до вас, хоробрих 
жителів України, які борються за 

майбутнє, а не минуле. Не може 
бути демократії, коли арештову-
ють і перешкоджають мирним 
демонстрантам. Точно не може 
бути справжньої демократії, коли 
беруть політв’язнів, таких, як Тим-
ошенко, тому що просто не згідні з 
їхніми способами управління», — 
пише артист. 

Крім того, Джордж Клуні ви-
словив свій захват діями мітин-
гувальників і побажав їм успіху в 
їхній діяльності. 

«Тож хочу сказати вам, всім на 
Майдані у Києві та по всій Україні: 
коли ви дивитесь на Захід, знайте, 
що ми відповідаємо вам поглядом, 
сповненим величезного захоплен-
ня. Ми бажаємо вам миру і без-
пеки! Бажаємо вам тієї влади, якої 
хочете ви. І ми бажаємо вам сили 
боротися за це», — наголосив він. 

Джордж Клуні підтримав Євромайдан 

Даша Малахова нагодувала 
на Євромайдані сотню людей 

Телеведуча і мати двох дітей 
Даша Малахова не залишилася 

осторонь подій на Майдані. Жінка 
вирішила підтримати людей тим, 
що вміє найкраще, — готуван-
ням їжі. За день Даша нагодувала 
близько 100 осіб, про що написала 
на сторінці Facebook. «Я твердо 
вирішила. Хоча багато хто з вас і 
так це робить. Не кричати «Слава 
Україні!», не говорити про пові-
шання на ялинці, просити інших 
не казати так... Вирішила годувати 
й обніматися, максимально посмі-
хатись і дарувати гарний настрій, 
— написала Малахова. — Сьо-
годні вийшло нагодувати близько 

100 осіб, напевно. Вони були дуже 
задоволені, й настрій наш і їхній 
піднявся значно. Всі були щасливі 
й добрі. Завтра буде більше», — по-
ділилася Даша. 
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Фагот: 

Один із лідерів гурту «Танок на 
майдані Конго» Олег «Фагот» 

Михайлюта запевнив, що йому по-
добається в Україні, тож емігрува-
ти він нікуди не збирається. 

До речі, музикант разом зі 
своєю гьорлфренд Ольгою На-
вроцькою бере активну участь у 
допомозі людям, які стоять на Єв-
ромайдані. 

«Але подорожувати я намага-
тимусь якомога більше. Поїздити, 
подивитися, може, навіть пожити 
десь, щоб відчути іншу енергетику, 
— це я завжди готовий», — сказав 
Фагот. 

На запитання, чи він роман-
тик по життю, лідер «ТНМК» за-
значив: «У мені всього потроху. І 
циніка, і романтика, і реаліста. Я 
намагаюся тверезо ставитися до 
всього, що відбувається навколо 
мене». 

До того ж, як і більшість твор-
чих людей, Олег полюбляє само-
тність. 

«Я люблю бути наодинці сам 
із собою. Воно по-різному буває. 
Іноді хочеться бути в компанії з 
друзями, іноді — тільки з собою. І 
це дуже важливо для мене. У такі 
моменти я приходжу в гармонію 
сам із собою», — зазначив музи-
кант. 

Що ж до хобі, то Михайлюта, 
як і його подруга Навроцька, за-
хоплюється фотографією та режи-
сурою. 

«Я дуже люблю фотографува-
ти. І знімати кліпи люблю. Був у 
мене момент, що я спродюсував 
невеликий короткометражний 
фільм. Крім того, понад 10 кліпів 
відзняв як режисер. Зараз я в осно-
вному для себе знімаю. Але колись 
знімав і для інших. Ось це моє 
хобі», — поділився Фагот. 

Шоубіз

Руслана пообіцяла 
спалити себе живцем 
Співачка й активістка Євромайдану Руслана 
заявила, що у своїй боротьбі хоче йти до кінця. 
Тому, якщо нічого не зміниться, вона себе спа-
лить на сцені. «Я вам чесно кажу, я себе спалю 
на цьому Майдані, якщо не відбудуться зміни. 
Я для себе це рішуче прийняла», — заявила 
обурена співачка. До речі, днем раніше Ли-
жичко обіцяла роздягнутися до купальника й 
обтертися льодом на очах у мітингувальників. 

Лідер «Ляписа Трубецкого» 
назвав українців героями 
Білоруський гурт «Ляпис Трубецкой» підтримав україн-
ців виступом на Майдані. Лідер команди Сергій Міхалок 
виголосив промову, в якій назвав українців прикладом 
мужності й героїзму. «Ми дивимося на вас із повагою, 
захопленням і захватом. Ви — справжні молодці, тому 
що своїм прикладом показали, що за допомогою муж-
ності, героїзму, солідарності й народної єдності можна 
не лише боротися за свої громадянські права та свобо-
ди, але й реально дати відсіч політичному, державному 
і поліцейському свавіллю», — заявив Міхалок. 

Лідер гурту «Скрябін» Андрій 
Кузьменко прокоментував події, 

що зараз відбуваються у країні. За 
його словами, найгірше те, що ніхто 
не бере на себе відповідальність і не 
каже, що конкретно робити. 

«Однаково не вірю ані владі, ані 
опозиції. Таке враження, що вони 
хочуть мені продати стару машину 
за ціною нової. Дуже шкода, що опо-
зиція не робить нічого чіткого, а ті 
люди мусять мерзнути і діставати по 
голові. Але я щось не бачу жодного 
депутата або представників опо-
зиції, які керують Майданом, щоб 
вони дістали по голові. Тому в мене 
нема пріоритетів», — заявив Андрій. 

Музикант також наголосив, що 
ніхто з опозиції не робить нічого 
конкретного. «Люди хочуть щось мі-
няти, люди готові щось міняти, але 
їм ніхто не каже конкретно, що ро-
бити. І в тому найбільша біда. Ніхто 
не бере на себе відповідальності, що 
робити конкретно, — сказав він. — 
Я не політик, не маю ніяких прогно-
зів. Лише у 2004-му революція дала 
нам такого зрадника, що не дай Боже 
повторити», — резюмував Скрябін. 

Відома радянська актриса Лія 
Ахеджакова вважає, що Май-

даном українці дали росіянам 
урок громадянської активності та 
мужності. До українського народу 
75-річна зірка відчуває «чорні за-
здрощі» й упевнена, що її країна 
котиться в минуле. Про це Ахе-
джакова написала у блозі на сайті 
«Сноб». 

«Я дивлюся на те, що відбува-
ється в Україні, коли в Києві вий-
шов мільйон, і почуваю величезну 
повагу до цього народу. Я їм чор-
ними заздрощами заздрю. Зро-
зуміло, що Євросоюз їм благопо-
луччя не дасть, але вони не хочуть 

зашморгу на шиї, їм не потрібен 
старший брат», — сказала акторка. 

Зі слів артистки, протести на 
Болотній площі два роки тому 
(10 грудня 2011 року в Москві від-
бувся мітинг «За чесні вибори», 
який став найбільшою акцією про-
тесту проти чинної влади в Росії з 
кінця 1990-х років. — Авт.) стали 
«відправною точкою, коли люди 
прокинулися». Зірка каже, що від-
чула тоді захоплення, вдячність і 
надію, які змінилися розчаруван-
ням. 

«Адже в нас біжать на площу 
лише по-гарячому, коли можна 
показати всім свою громадянську 
активність. А от коли треба було 
складати петицію за «болотних 
сидільців», ми всього 15 тисяч під-
писів набрали. Чому нам не сором-
но?» — зазначила вона. 

Найбільше Ахеджакову лякає 
байдужість, адже соціально актив-
них людей серед росіян дуже бага-
то, але вони здебільшого сидять по 
домівках, заспокоєні тимчасовим 
добробутом. 

Лія Ахеджакова висловила величезну 
повагу до українського народу 

Кличко-молодший і його наречена 
виступили на Майдані 

Скрябін: 

ВАКАРЧУК молоді: 

Ви і тільки Ви визначатимете 
долю України 

Я не вірю ні владі, 
ні опозиції 

Я ніколи не поїду з України 


