
Співачка Діана Арбеніна заяви-
ла, що скасовують майже всі її 

виступи на території Росії. 
«Мені приписують брехню про 

підтримку бандитів-фашистів-на-
ціоналістів. Брешуть про те, що я 
просила вибачення (боронь боже 
брати на себе таку ношу) за Росію. 
Розповідають тим довірливим, що 
сидять перед телевізором, про аме-
риканського чоловіка і гастролі по 
Україні. Брехні немає кінця», — 

додала співачка. 
За словами Діани, вона геть не 

розуміє, чим викликано це цьку-
вання. 

«Я граю рок-н-рол, і я це ро-
блю як можу вже 20 років без 
якогось політичного підтексту. Я 
хочу жити у вільній країні й була 
упевнена у своїй особистій недо-
торканності як громадянин, який 
любить і страждає за свою бать-
ківщину та нічим себе у своїй кра-
їні не заплямував. Я не знаю, чим і 
коли це закінчиться. Вже все мож-
ливо, і мені ні у кого просити за-
хисту», — написала вона. 

Арбеніна запевнила своїх при-
хильників, що все одно не переста-
не співати і «не замовкне». 

Схоже, цькування солістки 
«Ночных снайперов» розпочалося 
після того, як вона дала концерт у 
Києві, де вибачилася за своїх ро-
сійських колег, які побоялися при-
їхати з концертами. 

Олексій Суханов ось уже більше 
двох років є беззмінним ведучим 
громадсько-соціального ток-шоу 
«Говорить Україна» на телеканалі 
«Україна». Днями Олексій прийняв 
рішення про переїзд в Україну та 
припинення роботи в Росії, де він 
був одним із ведучих програми 
новин на телеканалі РЕН-ТВ. Про 
причини цього пише «Сегодня.ua». 

— Олексію, ви пішли з російсько-
го РЕН-ТВ... Подейкують, рішення 
це прийняли після того, як у випуску 
новин, який ви вели, з’явився сюжет 
про дзвінок сепаратистів матері вби-
того ними українця. 

— Так, із новин РЕН-ТВ я пі-
шов і більше там не працюю. Можу 
сказати тільки одне: я винен у тому, 
що затягнув із прийняттям рішення 
про звільнення, наївно вважаючи, 
що, перебуваючи в Росії, зможу хоч 
якось згладжувати гострі кути й 
трохи, нехай зовсім трохи, але спо-
кійніше й адекватніше подавати ін-
формацію про Україну, що, власне, 
і робив увесь цей час. Але я сильно 
затягнув із рішенням про звільнен-
ня з РЕН-ТВ, і в цьому моя помил-
ка. Я повинен вибачитися за неї. Що 
стосується сюжету, який і став при-
чиною скандалу, то в новинах часто 
буває так, що сюжет приходить «під 
ефір». І цей сюжет я вперше дивився 
разом із глядачами. Хочу попросити 
вибачення за цей сюжет, до створен-
ня якого я не мав жодного стосунку, 
але який з’явився в тому випуску 
новин, котрий мені довелося вести. 
Якби у мене була можливість поба-
чити цей сюжет до початку випуску, 
то я б знайшов спосіб заявити про 
свою позицію в ефірі. 

— Як колеги сприйняли інфор-
мацію про ваше звільнення та пе-
реїзд? 

— Для моїх колег це було дуже 
несподівано. Можливо, для когось 
— навіть неприємно. Але, з друго-
го боку, про те, що я підтримую 
українців, цілісність і незалежність 
їхньої держави, знають і в Росії, і в 
Україні. Я отримав дуже багато SMS-
повідомлень зі словами підтрим-
ки — як від українських, так і від 
російських колег. Я щиро вдячний 
за підтримку, але тут найголовніше 
— розуміти самому, чому ти пово-

дишся так чи інакше. У мене зараз 
є відчуття безсилля, коли я не можу 
вплинути на загальну ситуацію. Я 
ніколи не підтримував війну в Укра-
їні, в чому мене зараз звинувачують. 
Але зараз часи такі: у людей дуже 
сильно оголені нерви, багато речей 
сприймається інакше. Тому я просто 
хочу попрохати пробачення за  те,  
що  відбувається  зараз  в інформа-
ційному просторі, а також заявити, 
що більше не маю стосунку до росій-
ських новин. Я не поділяю поглядів, 
диктованих у російських ЗМІ, на ві-
йну, яку ведуть проти України... 

— Коли ви прийняли рішення 
про звільнення і переїзд у нашу 
країну? 

— Для себе це рішення я при-
йняв давно. Але остаточно все ви-
рішив, коли почалася нова хвиля 
цькування Андрія Макаревича після 
його концерту в Слов’янську: чому 
людину, яка приїхала в Україну, щоб 
підтримати людей, які втратили в 
результаті війни майже все, звину-
вачують? Я дійсно довго сподівався, 
що, працюючи в Росії, зможу хоч 
трохи згладжувати конфлікт. Мене 
дуже багато пов’язує з Україною, 

і мені не все одно, як і що про неї 
говорять. Я до останнього був упев-
нений у тому, що це мій посильний 
вклад у згладжування конфлікту. 

— Чи є побоювання, що тепер 
вас можуть не пустити в Росію? 

— Я не вважаю, що вчинив зло-
чин — просто у мене є своя точка 
зору. І навряд чи це може стати при-
водом заборонити мені в’їзд. Там не 
все настільки погано. 

— А громадянство ви плануєте 
змінювати? 

— З приводу зміни громадян-
ства я поки не думав. Зараз продо-
вжую збирати документи, необхідні 
для отримання посвідки на прожи-
вання в Україні. А жити буду, як і 
раніше, в Києві. 

— Як ви бачите свою подальшу 
роботу в Україні? 

— Я продовжую працювати в 
ток-шоу «Говорить Україна»: тут не-
має політики — і це щастя! Мені по-
добається цей проект, тому що тут 
ми обговорюємо історії реальних 
людей і намагаємося їм допомогти. 
На щастя, в багатьох випадках допо-
могти дійсно виходить. 

Одеський виступ екс-соліста 
Modern Talking розлютив росіян 

Колишній соліст гурту Modern 
Talking Томас Андерс виступив 

на Дні міста Одеси. Однак росій-
ські ЗМІ одразу ж записали артис-
та фактично у «зрадники Росії» та 
трактували його спів в українсько-
му місті як «підтримку військових 
дій в Україні». 

«Улюбленець покоління 80-
х, учасник легендарних Modern 
Talking Томас Андерс, що практич-
но «прописався» з гастролями на 
території Росії, підтримав Україну, 
— пише «Супер.ру». — На кон-
церті звучали пісні виключно на-
ціональною мовою. Український 
співак Олександр Пономарьов 
відкрив захід гімном країни, а ве-
дучі фестивалю почали програму 
словами «Слава Україні!». Вихід 
самого Андерса випереджав ви-
ступ головного музичного рупора 
воюючої України — групи «Океан 
Ельзи», — пише видання. 

Та, схоже, найбільше росіян 

розлютило те, що Томаса Андерса 
«не збентежили ані відверта по-
літична спрямованість концерту, 
ані явні антиросійські гасла, що 
звучали зі сцени». 

Співачка Аліна Гросу, яка навча-
лася у Москві, повернулася до 

України, не закінчивши 5-й курс. 
Таке рішення дівчина пояснила 
тим, що вважає неправильним за-
лишатись у ворожій державі. До 
того ж батько Аліни всіляко допо-
магає військовим у зоні АТО, пере-
дає ТСН. 

Зараз Гросу активно працює 
на Батьківщині, хоча ще донедавна 
планувала залишатися у Росії. 

«Я й зараз знімаюся, але в 
українських фільмах. Їх, до речі, 
купує Росія і теж показує. Але, хай 
там як, я не проміняю свою країну 
ні на що», — наголосила 19-річна 
артистка. 

Політична ситуація, як вияви-
лося, внесла серйозні корективи у 
плани дівчини. 

«Дійсно внесла, бо планувала 
ще закінчити у Росії 5-й режисер-
ський курс, а тепер, найімовірні-
ше, поїду закінчувати в Америці», 
— повідомила Аліна. 

«Я мала навчатися в Росії міні-
мум п’ять років. Але взяла диплом, 
сказала «дякую» і вирішила поїхати 
до нас, підтримувати наших. Тому 
що у такій ситуації, напевно, з мого 
боку буде дуже негарно залишити-
ся там. Навіть якщо у мене там ро-
дичі, які мене дійсно люблять і яких 
я люблю», — додала Гросу. 

На зауваження ведучої про те, 
що батько Аліни є депутатом Чер-
нівецької ради і купував авто для 
зони АТО, співачка сказала: «Так, 
він політик, але він ні за кого, він 
сам за себе. Він дуже підтримує 
свою країну, своїх героїв». 
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Шоубіз

Павлік, Козловський та 
інші музиканти записали 
патріотичну пісню 
Артисти з різних куточків країни зібралися та за-
співали пісню на підтримку військових та українців 
узагалі. Співак Віктор Павлік із сином Олександром, 
Віталій Козловський, Alyosha, Павло Табаков, Фагот, 
Аркадій Войтюк, Сергій Кузін, Василь Вірастюк та 
багато інших відомих українців заспівали і зіграли в 
музичному проекті «Дай нам Боже». 

Фільм про Кароль 
нагородили в Америці 
Біографічний документальний фільм про 
співачку Тіну Кароль «Сила любові та голо-
су» здобув перемогу на 10-му міжнародному 
кінофестивалі AOF International Film Festival. 
Цьогоріч захід проходив у Каліфорнії. Картина, 
у якій Кароль розповідає про хворобу свого 
покійного чоловіка, перемогла у номінації 
«Найкращий документальний фільм». 

Відома українська співачка Рус-
лана звільнила 16 військовопо-

лонених із зони АТО, де побувала 
особисто. 

«Я приїжджаю в Дніпр, зустрі-
чаюся з Володимиром Рубаном, це 
генерал-полковник, який очолює 
центр із обміну військовополоне-
ними, — розповідає Руслана. — Він 
каже: «Руслано, нам готові дати 16 
наших військовополонених. Із роз-
мови з Захарченком (ДНР) я зрозу-
мів, що він вважає перемогу Руслани 
на Євробаченні дійсно справжньою 
перемогою України». Я, розуміючи, 
що є контакт, кажу: «Я сідаю, їду, на-
віть не думаючи». Він не очікував, 
що я погоджуся. В Донецьк, відразу 
безпосередньо. Захарченко був го-
товий віддати наших 16 полонених, 
але щоб приїхали матері, родичі. А 
Рубан подзвонив і каже: «Зі мною 
приїде Руслана». Не сказала нікому 
— не знав ні чоловік, ні батьки, вза-
галі ніхто. Ми просто сіли з Рубаном 
у машину й поїхали в Донецьк». 

Після розмови з так званим 
«прем’єр-міністром ДНР» Олексан-
дром Захарченком співачка карди-
нально змінила своє ставлення до 
ситуації в Україні та навіть заклика-
ла всіх припинити вогонь на Сході: 

«Я відчула, що до мене не став-
ляться, як до «хунти», а як до нор-
мальної людини. Приїхали… Роз-
мова з Захарченком мене просто 
потрясла. Я, звичайно, розумію, що у 

людей зараз багато виникне питань, 
але чому я повинна брехати, якщо 
зобов’язана передати ту інформа-
цію, яку побачила? Захарченко мені 
дуже чітко сказав: «Я не хочу біль-
ше цього кровопролиття, не можу 
дивитись, як убивають кращих моїх 
хлопців і кращих ваших хлопців, 
це треба зупиняти». Говорили ми 
втрьох — я, Захарченко та Рубан. 
Він каже: «Я не ворог Україні, пере-
дай це, будь ласка. Я не хочу стріля-
ти, я не хочу, щоб у мене стріляли. Я 
не переступлю кордону Донецька, 
і нехай із мене не роблять монстра. 
Не треба міфів. Ми свого часу боя-
лися Львова. Чому ви зараз боїтеся 
Донецька? Ми вам не чужі». Я вам 
просто передала те, що мені сказали. 
Я не переслідую ніяких конкретних 
цілей, а просто передаю вам інфор-
мацію», — каже співачка. 

Руслана також додала, що За-
харченко навіть висловив своє за-
хоплення Майданом і підтримав бо-
ротьбу проти «кривавого режиму» 
Януковича: 

«Захарченко намагався дати мені 
зрозуміти, що він такий справжній 
патріот своєї землі: чужого не тре-
ба... Мені це було сказано безпосе-
редньо. Я теж, напевно, ризикую, що 
в цю історію влізла, м’яко кажучи. 
Він каже: «Ти не уявляєш. Я ж почув 
твій меседж на Майдані. Ми підірва-
лися, ми були готові вас підтримати. 
Ти не уявляєш, скільки людей тут, 

стоячи біля телевізора, тобі плес-
кали, коли ти говорила: «Очистимо 
Україну від Януковича». Тут, на Дон-
басі, купа народу мріяла, щоб ми всі 
від Януковича вже кудись поділися. 
Тому що він тут поховав мінімум 
3000 людей, тільки щоб відібрати 
бізнес і т. д. Усе це він мені розпові-
дав. Якби це була якась вибудувана 
казка, я б теж це відчула. Він якось 
так спонтанно все це говорив, у нас 
усе було суцільною імпровізацією — 
і наша зустріч, і наша розмова, це все 
було стихійно». 

Діані Арбеніній заборонили грати майже 
на всій території Росії 

Аліна Гросу відмовилася від навчання 
у Росії 

Руслана допомогла звільнити 16 полонених українських військових 

Відомий телеведучий Олексій Суханов 
розповів, чому виїхав із Росії до України 


