
Пісню під назвою «Історія», 
яку Кузьма Скрябін записав 

за одну ніч і присвятив останнім 
подіям в Україні, не хочуть брати 
радіостанції. 

«Який ідіотизм із цими радіос-
танціями, — обурився музикант. 
— Із цими ранковими шоу, які ро-
блять вигляд, що нічого не стало-
ся. Пускають якусь погану попсу. 

Я сьогодні їду, перемикаю канали. 
З 20-ти станцій 16 — «ха-ха-ха» та 
«хі-хі-хі». Пускають якийсь при-
мітив». 

Крім того, Андрій розповів, 
чому багато артистів не висловлю-
ються з приводу Майдану. На дум-
ку Кузьми, вони просто бояться. 

«Я знаю, що таке людський 
страх, — поділився музикант. —
Коли писав гостросоціальні пісні, 
ніколи в житті ніякої підтримки 
від представників шоу-бізнесу я 
не отримував. Коли була пісня 
«Чувак, нас кинули», я пропонував 
іншим артистам разом її заспівати, 
з їхнього боку був холодок: «Кузь-
мич, давай ти сам. А ми подиви-
мося». Це як зараз на Майдані — 
30 осіб камені кидають, а півтори 
тисячі навколо стоїть і знімає все 
на свої телефони. Тому й бардак 
такий у країні», — додав він. 

Після кривавого побоїща на Бан-
ковій 1 грудня співак, громадський 
діяч, шоумен Олександр Положин-
ський для багатьох став справжнім 
героєм. Відео, на якому лідер гурту 
«Тартак» на ковші екскаватора 
намагається заспокоїти натовп, 
переглянуло багато тисяч людей. 
Він один із тих, кого можна назвати 
активістом, який не побоявся від-
стоювати свою позицію і говорити 
про неї вголос. Минулого тижня 
Сашко завітав у свій рідний Луцьк, 
щоб закликати нашу громаду до 
єднання та небайдужості. 

— Закликаю всіх людей, які 
більш чи менш дотичні до Луцька, 
щоб не були байдужими, відсторо-
неними від тих проблем, які є в міс-
ті, в країні, а активно брали участь 
у змінах, які відбуваються зараз. 
Адже не секрет, що лучани набагато 
пасивніші за своїх сусідів львів’ян, 
хоча останніх я також не ідеалізую. 
Закликаю до створення міцної місь-
кої громади, без якої, вважаю, нема 
майбутнього ні в міста, ні — без су-
купності таких міцних громад — у 
держави. Закликаю людей примушу-
вати себе виходити з зони комфор-
ту, якщо потрібно. Бо повинні самі 
братися за вирішення питань, за 
знищення перешкод, які заважають 
повноцінному розвитку держави та 
нашого міста зокрема. 

— Ви достатньо часу проводи-
те на Майдані, бачите якийсь шлях 
вирішення ситуації, що склалася? 

— Ви хочете почути реалістич-
ний чи фантастичний? 

— Реалістичний. 
— Це той, про який я гово-

рив від самого початку. Нам треба 
об’єднувати зусилля всіх людей, за-
цікавлених у позитивних змінах. 
Адже у кожного з нас якісь свої ба-
чення, вподобання, думки, ідеї та 
свої ідеали. Різні люди з різних при-
чин хочуть змін у державі, у владі. 
Але у нас є щось спільне, що нас усіх 
об’єднує, — ми мусимо навчитися 
на цьому одному спільному концен-
труватись і фізично, і морально, й 
інтелектуально. А найголовніше, я 
повторюся, треба винайти оцю схе-
му суспільної взаємодії, яка допомо-
гла би нам створити громадянське 
суспільство. Впевнений, що коли в 
країні є справжнє громадянське сус-
пільство, тоді дуже багато проблем 
і питань відпадають самі собою. І 
коли є активний український на-
род, який має важелі впливу на по-
садовців різного рівня, є зрозуміла 

напрацьована система існування і 
функціонування суспільства та вла-
ди і ми точно знаємо, які цінності й 
пріоритети панують, якщо є закони, 
які виконуються, які працюють не 
на інтереси конкретних людей, а на 
інтереси держави та народу, — тоді 
питання: хто буде Президентом, 
Прем’єр-міністром, депутатами і так 
далі — вже вторинне. Умова, коли 
ти не можеш використовувати поса-
ду для власного збагачення, відразу 
відсіює велику кількість людей не-
професійних, тих, які йдуть у владу 
з однією ціллю — захистити власні 
інтереси. Якщо такі люди відцентро-
вуються, то, зрозуміло, на посади бу-
дуть претендувати ті, хто може щось 
робити, здатен працювати чесно, 
професійно. І якщо народ може цих 
осіб контролювати, готовий у будь-
який момент їх зняти, якщо треба, 
покарати, якщо нема за що карати, 
то принаймні усунути від влади, 
тоді не важливо, хто персонально 
вони. Я так думаю, можливо, я по-
миляюся. 

— Тобто потрібно міняти не 
владу, а саму систему? 

— Я думаю, першочергово кож-
ному громадянину треба міняти 
особисте ставлення до життя, до іс-
нування себе у суспільстві, суспіль-
ства в цілому і так далі. І, мабуть, це 
найважче — змінити самого себе. 

— Ви є свідком подій на Майда-
ні від самого початку. На вашу дум-
ку, що було упущено, зроблено не 

так, що завадило зорганізуватися і 
перемогти? 

— Досі не маю конкретних від-
повідей на ці запитання. Я сподівав-
ся від самого початку, що є лідери, 
які знають, яким чином зорганізу-
вати, об’єднати людей, знайти якусь 
спільну мову. Я спілкувався з сотня-
ми різних людей — знайомих і незна-
йомих, відомих і невідомих, і ні від 
кого не почув того, що хотів: чогось 
зрозумілого, дієвого, можливого, ре-
алістичного у своєму впровадженні. 
Я не думаю, що можна комусь у чо-
мусь дорікнути, — можна говорити 
про те, що ми всі винні в тому, що 
не змогли об’єднатись. Але це через 
те, що, можливо, ми до цього ще не 
готові, не спроможні. В такому разі 
повертаємося до того, що треба пра-
цювати над собою, змінюватися. 

— Хто з ваших колег підтриму-
вав вас на Майдані? 

— Зустрічав своїх колег, яких 
узагалі не очікував там побачити. Є 
дуже багато відомих і популярних 
артистів, які взагалі не афішують 
своєї присутності, не виходять на 
сцену, не виступають, але їх можна 
там зустріти у несподіваний час у 
несподіваному місці: хтось варить 
борщ, хтось стоїть у нічній охороні. 
Проте не хочу нікого називати. Рап-
том почнуться репресії, а люди по-
тім прийдуть до мене з претензіями: 
навіщо я озвучив їхні прізвища. 

Спілкувалася Людмила ШИШКО 
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Шоубіз

Шварценеггер підтримав 
український народ 
Американський актор і політик Арнольд Шварце-
неггер ще раз висловив свою підтримку українцям. 
Цього разу він зробив це у відеозверненні, виклав-
ши його на You Tube. «Хочу відправити послання 
народові України. Хай вони знають, що я бажаю їм 
удачі в мирній боротьбі за демократію та свободу», 
— сказав Арнольд. Кілька днів тому Шварценеггер 
підтримав українців і «свого друга Віталія Кличка» у 
Twitter. 

Руслана боїться, що на її 
життя готують замах 
Співачка отримала цей сигнал із різних джерел, 
які не назвала пресі. Проте цю інформацію вважає 
достовірною. «Надійшла інформація про те, що 
готуватимуть на мене замах. Інформація надій-
шла з абсолютно різних джерел і підтвердилася 
багатьма», — заявила Руслана. До речі, 21 січня 
в Брюсселі під стінами Європарламенту провели 
акцію на підтримку України, в якій співачка взяла 
участь. 

Події останніх трьох днів в Укра-
їні не залишають байдужими 

нікого. Зокрема, не мовчать і публіч-
ні люди, до думки яких прислухову-
ються їхні прихильники. 

Одну з найактивніших позицій 
із самого початку зайняв лідер гурту 
«Океан Ельзи» Святослав Вакар-
чук, який не лише висловлюється у 
своєму Twitter, але і безпосередньо 
бере участь у всіх подіях, пов’язаних 
із Майданом. 

Також активісткою мітингу є 
співачка Руслана, яка від початку 
протестів робить усе, що від неї за-
лежить, щоби допомогти україн-
ському народу. 

Однак не всі селебрітіз виходять 
на майдан Незалежності. Більшість 
із них ділиться думкою у соцмере-
жах. 

«Що б я зробила зараз на місці 
Януковича? — написала у своєму 
Facebook телеведуча Світлана Воль-
нова. — Я б відмовилася від влади і 
передала її тому, хто може нас убе-
регти від подальшого кровопролит-
тя. Що б я зробила на місці опозиції? 
Не допустити громадянської війни. 
Народ і так готовий битися. Досить 

гасел. День тиші. День роздумів над 
майбутнім країни. З обох боків. По-
іншому ніяк». 

Подруга і колега Вольнової ак-
триса Ольга Сумська не коменту-
вала ситуацію у своєму Facebook, а 
мовчки замінила обкладинку на сто-
рінці на зображення ікон. 

Так само від зайвих слів утрима-
лася і гімнастка Лілія Подкопаєва. 
Натомість вона замінила свій юзер-
пік на чорний квадрат, а обкладинку 
— на прапор України. 

Останнім записом у Twitter 
Вакарчука є фраза: «Якщо крісло 

слизьке від крові, всидіти на ньому 
нереально».

Ресторатор Маргарита Січкар, 
як відомо, схильна до філософству-
вання у своєму Facebook. Тож і зараз 
Рита поділилася думками з приводу 
війни і миру.

«Про мир і війну… Бути захис-
ником, воїном — це чоловіча робота, 
і вона не для хлюпиків і базік. Воїну 
не страшно віддати життя за Бать-
ківщину, якщо у нього є така Бать-
ківщина, за яку не страшно віддати 
своє життя. Мир краще за війну, які 
б мотиви не стояли за його встанов-

ленням, хоча його часом вести важ-
че, ніж війну. Війна змінює людину, 
роблячи когось кращим, а когось на-
багато гіршим... Із війни ніхто не по-
вертається таким, яким туди пішов. 
Ця війна почалася задовго до того, 
як грянув перший постріл… Дуже 
шкода тих, кого вже не повернеш», 
— закінчила думку Січкар.

Зазвичай аполітичний кліп-
мейкер Алан Бадоєв теж поділився 
думками з приводу останніх подій у 
країні.

«Я дуже далекий від політики 
і завжди прагнув мовчати про те, 
чого не розумію... Але це я зрозумі-
ти можу. Я точно розумію, що люди 
вбили, люди, які готові виконувати 
накази Виродка — виродки. Люди, 
які вибивають очі за Сміливість і 
Правду, вічно будуть рабами. Все 
пройде, як би складно не довелося, 
виродки відступлять, і настане на-
ступний день... Я точно знаю, що 
ті, хто не покладе зброю та не при-
пинить стріляти, не зможуть жити в 
країні Вільних Людей. Адже сьогод-
ні вбили Сина звичайної Української 
Мами... Заради кого?» — написав Ба-
доєв в Instagram. 

Юрій Шевчук зізнався, що 
переживає за українців. «У 

мене багато друзів і в Києві, і в 
інших містах... Тому я сприймаю 
всю цю ситуацію з великою три-
вогою. Вона багато в чому тра-
гічна. А в чомусь дуже висока і, 
не побоюся такого великого сло-
ва, навіть духовна. І там склад-
на зараз ситуація», — зазначив 
Шевчук. Рокер також зауважив, 
що всі його київські друзі ходять 
на Майдан, як на роботу. 

«Вони вдень працюють, а 
ввечері на Майдані. Всі мої дру-
зі. Це абсолютно не радикали, 
не націоналісти. Це такі ж люди, 
як ми з вами, — розумні, інтелі-
гентні, але яких дістала дійсно 
корумпована, напівкримінальна 
така влада... І скільки людей мені 
скаржилось, як просто наближе-
ні до влади люди рекетирують 
буквально все живе і грабують. 
Тому, звичайно, все це дістало», 
— підкреслив Шевчук. 

Лідер гурту 
«ДДТ» підтримав 
українців 

Зірки у соцмережах про події в Україні 

Пісню Скрябіна про Євромайдан не беруть 
на радіо 

Сашко ПОЛОЖИНСЬКИЙ:

Змінити самого себе — це найважче 


