
Співачка Алла Пугачова допомо-
гла легендарній актрисі, зірці 

фільму «Летять журавлі» Тетяні 
Самойловій. Примадонна подару-
вала артистці іномарку, коли тій 
знадобилося їздити в поліклініку. 

Сама легенда радянського кі-
нематографа, якій у травні випо-
вниться 80 років, живе скромно, 

пенсії вистачає тільки на найнеоб-
хідніше. Однак, кажуть, їй уже до-
вгий час допомагає Пугачова. 

«Говорити, що Алла Борисівна 
допомагає, не зовсім правильно. 
Вона постійно бере участь у житті 
Тетяни Євгенівни, піклується про 
неї», — розповів молодший брат 
Самойлової Олексій. 

Він розказав, що співачка до-
дала відсутню суму на ремонт, а 
коли дізналася, що Самойлова не 
потрапляє на прийом до лікаря че-
рез те, що не може дозволити собі 
часті виклики таксі до поліклініки, 
прислала свого водія, який вручив 
актрисі ключі від нового Mercedes. 

Допомогла Пугачова і мате-
рі співака Олександра Барикіна, 
який помер у березні 2011 року. 
Після смерті артиста, коли йому 
знадобилося встановити надгроб-
ний пам’ятник, саме Примадонна 
надала гроші. 

Співачка Аліна Гросу поділи-
лася радістю — вона вперше 

виграла у лотерею. Точніше, вона 
ніколи і не грала, та коли до її рук 
потрапив лотерейний білет, Аліна 
виграла п’ять тисяч гривень. 

Днями зірка була у Києві та 
пішла до торговельного центру. Й 
коли розраховувалася за покупку 
на касі, їй запропонували на ре-
шту взяти лотерейний білет. Аліна 
зізналася, що раніше ніколи не ві-
рила в лотерею і не брала участь у 
жодному розіграші. Проте тут не-
сподівано для себе погодилася. І 
цей білетик виявився щасливим, 
принісши Гросу п’ять тисяч гри-
вень. 

«Я досі не можу повірити, що 
таке могло статися в моєму житті. Є 
люди, які весь час купують лотерей-
ні білети, мріють про виграш, про-
водять різні ритуали для залучення 
грошей... Я ж ніколи не думала про 
те, що на рівному місці можна ви-
грати велику суму», — поділилася 
співачка. 

Свій виграш Гросу вирішила 
віддати жінці, яка напередодні звер-

нулася до неї по допомогу. 
«В житті немає випадковостей, 

усе відбувається не просто так, а для 
чогось. Я, звичайно, була приємно 
здивована тим, що виграла гроші. 
Але якщо тверезо міркувати, то мені 
вони не так потрібні, як тій родині. 
Коли є можливість, завжди потріб-
но допомагати тому, хто цього по-
требує. Я не хотіла афішувати свою 
історію. Але потім подумала, що мій 
приклад може надихнути людей на 
добрі справи», — зауважила Аліна. 

Нещодавно лідер гурту «Скрябін» 
Андрій Кузьменко презентував но-
вий альбом і свою другу книгу «Я, 
Паштет і армія». Музикант розпо-
вів громадськості, про що йдеться 
у цій книзі та чому він не вірить у 
світле майбутнє України. 

Після подій на Кримському 
півострові Кузьма став різким і ка-
тегоричним у висловлюваннях по-
літичного характеру. Незважаючи 
на те, що Андрій носить звання за-
служеного артиста Криму, музикант 
запевнив: 

— Я ніколи в житті не поїду в 
Крим. Для мене це якась зрада про-
сто. Це наче взяли і вивернули старі 
солдатські труси, знаєте, кальсони 

такі, назовні. Тобто я, чесно кажучи, 
дуже сильно розчарувався. 

Також Кузьма розповів, що 
більш ранні події на Майдані під-
штовхнули його до написання кіль-
кох пісень, які увійшли до нового 
альбому музиканта під назвою «25». 
За словами Андрія, саме таким чи-
ном він висловив своє ставлення до 
політичних подій. 

— Пісня «Історія» — це швидше 
ефект страху, — поділився артист. 
— Вона з’явилася саме в день роз-
стрілу і буквально за 10 хвилин. Я 
собі ніколи в житті не міг уявити в 
свої 45 років, що в мирний час про-
сто постріляють беззбройних людей 
у центрі Києва. 

Але Кузьма не шкодує про те, 

що протягом кількох місяців жод-
ного разу не вийшов на сцену Май-
дану. Музикант стверджує, що но-
сив протестувальникам дрова, одяг 
і гроші. Проте через негативний 
шлейф, який тягнеться за Кузьмою з 
2004 року, він не зважився заспівати 
з революційної сцени. Тоді, під час 
Помаранчевої революції, Андрій агі-
тував за Віктора Януковича. І багато 
колег, друзі та навіть батьки крити-
кували його вчинок. 

— Моя мама дзвонила мені кож-
ні 15 хвилин по телефону і говорила: 
Андрюшо, йди і вибачайся. Я казав: 
мама, мені нема за що вибачатися, 
тому що я підневільна людина. Але 
лізти на цю сцену я не мав мораль-
ного права, тому що був по проти-
лежний бік барикад і не хотів, щоб у 
якийсь момент я сказав: люди, я від-
мився! — підкреслив музикант. 

Однак артист не втрачає прита-
манного йому гумору, і тому, навіть 
презентуючи свою книгу «Я, Паштет 
і армія», він зазначив: 

— Я написав на книзі, що вона 
не має жодної художньої та літера-
турної цінності абсолютно. Чисто 
поржати. Настільки мало оптимізму 
та позитиву за останній час. 

Кузьма розповів, що останнім 
часом нинішня політика в Україні 
просто увігнала його в депресію. 

— Ну не вірю я. Люди 22 роки 
крали. І тут перестають красти. Які 
ж ви кльові, чуваки! Ви 22 роки кра-
ли, то віддайте по мільйону кожен. 
Там вас скільки — 300 нероб. Так 
ніхто не дасть! Вони будуть дума-
ти, будуть здирати з людей: люди, 
зателефонуйте на 565, киньте гроші 
на українську армію, — висловлює 
свою думку Андрій. 

Євромайдан, революція в Украї-
ні, а потім і російська окупація 

Криму знайшли відображення у 
творчості українських і зарубіжних 
виконавців. Грузинські та литовські 
музиканти і співаки відгукнулися на 
ці події пронизливими композиція-
ми як на власні вірші, так і на слова 
українських колег. 

Одним із неофіційних гімнів 
Майдану та подій в Україні стала 
пісня «Океану Ельзи» «Стіна». 

Учасники грузинського талант-
шоу на підтримку України виконали 
пісню «ОЕ» «Я не здамся без бою». 

Грузинські знаменитості також 
присвятили пісню нашій країні під 
назвою «Ми — українці» й зняли 
на неї кліп. У ньому взяли участь 
як зірки першого ешелону, так і 
молоді виконавці. Слова написав 
Георгій Утіашвілі, музику — Пата 
Сілагадзе. Ця пісня про те, що люди 
гинуть, щоб не бути рабами, й усі 
повинні стати поруч один із одним, 
триматися разом, щоб змінити світ і 
зберегти майбутнє. 

Вірш української поетеси Анас-
тасії Дмитрук надихнув литовців на 
створення пісні «Ніколи ми не ста-

немо братами!». 

«Никогда мы не будем братьями 
ни по родине, ни по матери. 
Духа нет у вас быть свободными — 
нам не стать с вами даже сводными.
Вы себя окрестили «старшими» —
нам бы младшими, да не вашими. 
Вас так много, а, жаль, безликие. 
Вы огромные, мы — великие», — спі-
вається у пісні. 

«Це те, що називається «накипі-
ло». Це про ту саму братську любов, 
яку ніхто не бачив, але всі про неї 
говорять. Іноді достатньо бути про-
сто приятелями, добрими сусідами 
або друзями, але ввалюватися в наш 
будинок із автоматом і на усе горло 
кричати «Братья, сдавайтесь!» — це 
якось безглуздо, мені здається», — 
так Анастасія прокоментувала на-
писання вірша. 

«Вечірній квартал» переспівав 
пісню Алли Пугачової «Не отрека-
ются, любя» і присвятив її Криму. 

«Не отделяются, любя, не голосуют 
под прицелом, мы не устанем ждать 
тебя, ведь есть предел у беспредела», 

— йдеться у пісні. Під час висту-
пу квартальники ледь стримували 
сльози, а Олена Кравець не змогла 
подолати хвилювання і розридалася 
в кінці композиції. 

Популярності набрав неофіцій-
ний кліп на пісню «Воїни світла» 
білоруської панк-групи «Ляпіс Тру-
бецкой», в якому були використані 
відеокадри з Майдану. 

Про революцію в Україні написано нові вірші та пісні 
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Лія Ахеджакова не може дивитися 
брехню, яку транслюють у Росії
75-річна актриса Лія Ахеджакова вийшла на Марш правди 
у Москві й зі сцени закликала не вірити російським ЗМІ. «Я 
за 3–4 місяці надивилася телебачення, й ось так розпухла 
голова. «Бандерівці», «фашисти», «національні зрадники» 
— кишить, просто зашкалює. Страшне діло. Який не увімкну 
федеральний канал...» — зізналась артистка. За її словами, 
вона тепер, як у радянські часи, змушена на кухні мало чи 
не під покровом ночі дивитися телеканал «Дождь», щоб по-
чути правду про події в Україні. 

До 65-річчя Пугачової 
її колишній чоловік зняв 
серіал 
15 квітня Аллі Пугачовій виповнилося 65 ро-
ків. До знаменної події колишній чоловік 
примадонни Олександр Стефанович презен-
тував фільм «Кураж». Події 8-серійної стрічки 
оповідають про початок кар’єри співачки. У 
головній ролі молодої, але талановитої ар-
тистки Галли — актриса Олександра Волко-
ва. У фільмі задіяно більше 230 персонажів. 

Поетеса Анастасія Дмитрук 

Режисер Кіра Муратова зізналася, 
що обожнює Майдан. «Він на-

дихнув мене якось шалено, бо там 
були в основному люди-ідеалісти, а 
не ті, які прийшли потім і стали бо-
ротися за владу... Серед цих борців 
різні були, — зазначила режисер. —
На Майдані теж миготіли різні, був і 
всякий набрід, але в основній масі це 
були люди, які дійшли до такого ста-
ну відчаю та боротьби, що вже не бо-
ялися смерті. Розумієте... Я дивилася 
телевізор із ранку до ночі (й іноді з 
ночі до ранку) — показували Май-
дан. Він був прекрасний», — сказала 
Муратова. 

Також Кіра Георгіївна прокомен-
тувала анексію Криму. «Я не знаю, 
чи було правдивим голосування, я 
багато різних версій чула... Одна-
че там багато російських людей, які 
хочуть у Росію... Та й чорт із ним, із 
Кримом, ось так я собі думаю, — ска-
зала режисерка. — Зрештою, лише б 
залишили Україну в спокої. України 
решту. Якщо вже так узагалі відбу-
лось... Я терпіти не можу боротьбу 
за територію. Тваринну боротьбу. 
Як кішки б’ються, собаки, дикі звірі. 
Це й у людей є. Та це огидно!» — під-
креслила Муратова. 

Кіра Муратова: «Боротьба за територію — це огидно!» 

Пугачова подарувала авто Тетяні 
Самойловій 

КУЗЬМА: 

Для мене Крим — це якась зрада


