
18 лютого в запорізькому Палаці 
культури «Орбіта» відбувся обласний 
конкурс авторської патріотичної поезії 
«Україна – це ми». Майже 40 юних поетів 
поділилися своєю творчістю та показа-
ли, якою талановитою є молодь сьогодні. 

Дитячі вірші виявились проникли-
вими та емоційно насиченими. Важ-
ко повірити, що серця наймолодших 
громадян України можуть так любити 
свою Батьківщину, так глибоко відчу-
вати те, що відбувається поруч. Уча-
сники доторкнулись до болісних та ак-
туальних тем, таких, як війна на сході 
країни, недостатня кількість справж-
ніх патріотів, шанування державних 
символів.

Дитячі виступи оцінювались за на-
ступними критеріями: оригінальність 
творчого задуму, нестандартність 
композиційного втілення, сценіч-
на майстерність, логіка мови, дикція, 
постановка голосу, рівень літератур-
ного викладу. Кількість і розмаїття 
критеріїв зробили роботу журі дійсно 
складною. Приємною несподіванкою 
стало те, що нагороджено дипломами 
було всіх учасників. А гран-прі отри-
мала Плювака Вікторія з Запорізького 
педагогічного коледжу, яка вразила 

журі своєю щирістю та бездоганною 
сценічною майстерністю.

Однак талановита на Україні не 
лише молодь. Наступної суботи, 25 лю-
того, я змогла переконатись і у цьому. 
Того вечора я відвідала зустріч літе-
ратурно-художнього об’єднання «По-
шук», де зібралися талановиті пись-
менники Запоріжжя.

На початку зустрічі відбулась пре-
зентація нової книги поетеси Тетяни 
Осінь «Римовані паралелі». Особливіс-
тю цієї збірки було те, що кожен вірш 
подавався  двома мовами: російською 
та українською. Трохи пізніше пись-
менники, серед яких запам’ятався май-
ор у відставці, учасник АТО, ділились 
і своїми творами. На зустрічі панувала 
тепла й добра атмосфера, що зробило 
перебування у колі творчих людей осо-
бливо приємним.

Ці два культурні заходи показали, 
що є талановиті люди, які цінують та 
люблять рідну мову, хочуть розвивати 
і розвивають українську літературу. 
Не кожен з них став чи стане всес-
вітньо відомим письменником, але усі 
зробили чималий внесок у культуру 
нашого міста.
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Грані запоріжців 

Вчені підрахували, що за добу лю-
дина вимовляє близько 16 тис. слів. 
Однак є люди, спілкування яких 
проходить в тиші. Вони не говорять 
один з одним словами. Здається, що 
це нісенітниця? Ні, просто  це люди 
з фізичними вадами, які 
за різних обставин втра-
тили можливість чути 
або говорити.

Зіткатися з глухоні-
мими у звичайному 
житті мені доводилось 
вкрай рідко. Тож я вирі-
шила дізнатися більше 
про їх життя.

Виявилося, в За-
поріжжі проживає 
близько 800 глухонімих 
людей, є Палац Культури 
глухих, виробниче під-
приємство, де працюють 
такі люди, а також гурто-
житок, де вони проживають.

Розпочавши  свій репортаж з Па-
лацу культури, зіткнулася з першою 
і основною проблемою – пробле-
мою спілкування. З якихось причин 
директора ПК не попередили про 
зустріч зі мною, і в призначений час 
він був зайнятий підготовкою до 
поїздки в інше місто. У самому Па-
лаці людей було не багато: чергова 
бабуся на вахті та пара глухонімих. 
З’ясувалося, що у ПК має проблеми 
з фінансуванням. Це я відчула «на 
власній шкурі» – будівля не опалю-
валась. Поговорити з глухонімим чо-
ловіком, що розглядав дошку оголо-
шень в ДК не вдалося… Тоді до мене 
вперше прийшло усвідомлення того, 
наскільки наші світи прикордонні. 
Знаходячись поряд з такими людь-
ми, не знаєш як до них підступитися, 
бо не розумієш мову жестів так само, 
як вони не чують слів. Чергова,  що 
вміє читати по губах, розповіла про 
те, що у більш теплу пору року в Па-
лаці проводяться різного роду захо-
ди, глухонімі ставлять театральні ви-
стави, збираються, щоб відпочити і 
корисно провести час.

Для того, щоб краще зрозуміти, 
як живуть люди, які не мають мож-
ливості чути, я вирушила на вироб-
ниче підприємство, де працюють 

глухонімі. «Неон» – це підприємство, 
на якому виготовляють електротех-
нічну продукцію: трансформатори, 
струмообмежувальні реактори, елек-
тропаяльники, електромагнітні реле, 
дроселі, металеві конструкції, елек-

тромагніти і т.п. Директор Володи-
мир Дмитрович Куцов розповів, що 
на підприємстві 125 працівників, з 
яких 52% глухі. Ці люди обробляють 
метал, точать, фрезерують, намоту-
ють обмотку трансформаторів. На 
роботу беруть всіх глухонімих, що 
мають довідки, які підтверджують 
їх проблеми зі слухом. Приймають 
навіть глухих без спеціальної освіти 
і навчають їх професіям на вироб-
ництві.

Майстер підприємства Любов 
Олексіївна – мила і доброзичли-
ва жінка, з радістю провела до цеху 
виготовлення трансформаторів. Я 
поцікавилася, як не маючи проблем 
зі слухом, жінка знає мову жестів. 
Виявилося, що її батьки були глухи-
ми, втративши слух на війні, коли 
поруч з ними розірвався снаряд. 
Генетично закладено так, що у глу-
хонімого не від народження дити-
на буде чути. 

З Любов’ю Олексіївною ми 
прийшли на робочу складальну 
ділянку – величезне приміщення, 
в якому рядами стояли верстати, 
але лише за чотирма з них працю-
вали жінки. І хоч в приміщенні 
було холодно, біля кожного робо-
чого місця стояв обігрівач.  

Поговорити зі мною відгук-

нулася Світлана Фатюха, яка втра-
тила слух ще в дитинстві, внаслідок 
ускладнення хвороби. Світлана жила 
в Луцьку, вчилася в школі-інтернаті 
для глухонімих. А пізніше, в пошуках 
роботи, переїхала в Запоріжжя. Тут 

вона вийшла заміж, за глухонімого 
чоловіка, народила здорову донеч-
ку та  зараз допомагає виховувати 
онуку. Згадуючи про дитинство 
і юність, жінка розповідає, що їй 
було важко не чути і не говорити, 
адже це перешкоджало дитячій мрії 
і не давало стати лікарем. Світлана 
була активною, зі своїми друзями в 
молодості брала участь в художній 
самодіяльності, танцювала. 

На підприємстві вона працює 
електрообмотувальницею. Жінка, 
сидячи за верстатом намотує елек-
тропровідний дріт на котушку, яку 
потім зберуть у трансформатор. 
Світлані подобається на підприєм-

стві, і вона з посмішкою на обличчі 
згадує часи, коли робота на підпри-
ємстві кипіла. Працівники виходили 
в дві-три зміни, і колектив був знач-
но більшим. Зараз замовлень мало, 
тому багато людей пішло. Більшість 
з них сидять вдома, іншої роботи 
знайти не можуть. На даний момент 
Запорізьке підприємство «Неон» - 
єдине місце в області, де можуть пра-
цювати глухонімі. 

Часто, особливо на свята, Світла-
на відвідує Палац Культури глухих. 
Спілкується з друзями за чаюванням, 
в дружній атмосфері проводячи час. 

Зв’язок із зовнішнім світом три-
мається здебільшого за допомогою 
Інтернету. Також на виробничо-
му підприємстві виписують газету 
«Наше життя» – видання для глу-
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Найбільша розкіш на світі – це розкіш 
людського спілкування

Світлана Фатюха

Збирання трансформаторів
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Повернення до рідного міста мало 
б викликати лише радість. Проте по-
чуття були змішаними. Я приїхала 
додому, до найулюбленішого місця 
на землі. Але не можу бути цілком 
щасливою, бо бачу: тут усе змінило-
ся. Я відчуваю себе не стільки вдома, 
там, де провела багато років, скільки 
у новому, незнайомому місті, ніби 
десь за кордоном.

Як тільки з’явилося трохи вільно-
го часу, я завітала до рідної школи. А 
там - довгоочікувана зустріч з кла-
сним керівником, а далі з улюбленою 
вчителькою. Але є ті, за ким я скучила 
набагато більше. Тому з нетерпінням 
відповідаю на запитання педагогів, 
теж про щось цікавлюсь і поспішаю 
до однокласників. 

Хлопці й дівчата проходять повз, 

здивовано дивляться 
на мене, а далі питають: 
«Ира, это ты?» Так, ми 
дійсно скучили. Довго 
не можемо надивитись 
одне на одного. Як див-
но й цікаво розуміти, 
що мої однокласники, 
яких я пам’ятаю 12-річ-
ними школярами, по-
дорослішали і змінились. Коли, вре-
шті-решт, друзі повірили, що я не 
привид і дійсно приїхала, то одразу ж 
засипали питаннями. «Ты к нам на-
долго? А насовсем когда вернешься? 
Как учишься?» – чую з усіх боків. А 
я відповідаю і розпитую теж. Адже й 
мені цікаво, що змінилося в житті цих 
людей. Хочу дізнатись, яких успіхів 
вони досягли, що нового сталось у на-

шій школі. 
Таким чином урок української 

мови було зірвано. До речі про мову. 
Цього ж дня я дізналась про цікавий 
і дивний факт: діти в школах ДНР 
більше не вивчають історію України, 
а от українську мову і літературу їм і 
далі викладають. Чому? Як так? Як на 
мене, це не правильно. Я думаю, таке 
рішення свідчить про те, що Донецьк 
не вважає себе ні Росією, ні Украї-

хонімих. Не так давно міська влада 
виділила кошти та всім глухонімим 
міста вручили мобільні телефони. 
Вони спілкуються за допомогою по-
відомлень. На питання, чого Світлані 
не вистачає ще, жінка відповіла, щоб 
припинилася війна і був мир, щоб 
була робота і гарна зарплата, а діти 
росли в спокійний час. Побажавши, 
щоб бажане скоріше здійснилося, я 
подякувала Світлані за спілкування. 

На цьому моя невеличка екскурсія 
закінчилась. Втім, ця поїздка допомо-
гла мені краще дізнатися про життя 
глухонімих і зрозуміти, що багато в 
чому наші проблеми схожі. Для того, 
щоб ці люди не жили за стіною неро-
зуміння, хочеться, щоб їх обмеженість 
була гідно компенсована: більше ро-
бочих місць для інвалідів, організація 
масових заходів для глухих і слабо-
чуючих. Так було б непогано повер-

нути в телевізійні новинні випуски 
сурдоперекладачів. А в ідеалі навчати 
звичайних дітей в школах мові жестів 
так само, як рідній мові. Все це могло 
б колосально змінити ситуацію, що 
склалася для глухонімих – розширити 
їх можливості в плані роботи, зміни-
ти стиль життя і дозволити їм брати 
активну участь в суспільному житті.  

Олександра Коціло, 17 років
  

У рідній школі: історія та мова в ДНР
Погляд з іншого боку

Донецька школа №112
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Мене звати Діана. Я – 
донька члену комітету во-
лонтерів при Запорізькій 
ОДА. З перших років вій-
ни і до сьогодні моя мати 
неустанно бере активну 
участь у допомозі армії, 
керує волонтерською май-
стернею, підтримує війсь-
кових та їх сім’ї. Від неї, ак-
тивістів і учасників АТО, 
з якими вона працює що-
денно, я дізнаюся про те, 
чого не чують і не бачать 
більшість українців. 

Раніше військові розпо-
відали, що серед солдат, 
призваних у п’яту та шос-

ту хвилі мобілізації, на 
фронт потрапляло багато 
наркоманів, алкоголіків та 
психічно неврівноважених 
людей. Траплялися випад-
ки, коли вони становили 
велику загрозу для своїх 
побратимів, порушуючи 
режим та не виконуючи 
накази. На фронті війсь-
кові були вимушені своїми 
силами боротися з такою 
поведінкою. 

Особисто я теж не раз 
ставала свідком того, як 
деякі військовослужбовці 
поводили себе не належ-
ним чином з волонтерами.  

У Запорізькому ВЦ «Сол-
датський привал», що був 
створений активістами 
як готель для військово-
службовців, до чергових 
волонтерів відносилися 
зверхньо, агресивно та 
грубо. Не дивлячись на 
заборони і правила при-
носили до своїх кімнат 
алкоголь, псували майно 
та заважали іншим. Часто 
поводилися так агресив-
но, що заспокоювати їх 
треба було за допомогою 
ВСП (військово-службо-
вого патрулю) та інших 
відвідувачів «привалу». 

Особливо мене збурив 
випадок під час зйомок 
інтерв’ю до Дня Соборно-
сті України. На моє питан-
ня «Що ви знаєте про День 
Соборності?» більшість 
військових не спромогли-
ся дати чіткої відповіді, в 
той час як перехожі охоче 
відповідали і багато чита-
ли про цей день. 

На мій погляд, такі ви-
падки хамства та невігла-
ства у лавах військових 
підривають репутацію 
всієї армії, тому активісти 
не охоче розповідають про 
такі проблеми. А вони є…

А що ти знаєш про День Соборності?

Діана Лук’янова, 17 років



ною. Або, навпаки, і тим, і 
іншим. Донеччани нібито 
ще самі не визначились, до 
якої країни належать. Якщо 
діти вчать історію Росії і 
мову України – це не просто 
так. Напевне, таке рішення 
виникло не на пустому міс-
ці. А може, я помиляюсь? 

Як би там не було, а от 
школярі відносяться до но-
вовведень досить спокійно. 
На мої запитання десяти-
класник Єгор дав таку від-
повідь: «Вообще не вижу 
смысла учить украинский 
язык и литературу. Потому 
что мы больше не являемся 
Украиной». 

Не всі учні мають таку 
категоричну думку, біль-
шість намагається вислов-
лювати свою точку зору 
дещо м’якше. У когось вона 
зовсім протилежна, ніж у 
Єгора. Альона, теж деся-
тикласниця, каже так: «Я 
считаю, что у нас не убра-
ли украинский язык, так 
как Донецк входит в состав 
Украины, и он является 
национальным языком. В 
Донецке два националь-

ных языка: русский и укра-
инский. К тому же часть 
населения разговаривает 
на нем. И в Донецке есть 
школы, в которых учились 
на украинском языке и по-
прежнему так учатся». 

Може, й справді там ба-
гато людей розмовляють 
українською, але я таких 
чомусь не зустріла. Як на 
мене, мову тому й зали-
шили, бо вона нікому не 
потрібна. Донецьк чимось 
нагадує мені собаку, в якої 
раптом з’являється новий 
господар. Тварину необхід-
но якомога швидше при-
ручити, вимагати від неї 
виконання нових правил. 
Якщо цього не зробити, 
собака може й покусати чи 
повернутись до попереднь-
ого хазяїна. Але і занадто 
суворим бути до звіра не 
можна, адже це теж викли-
че обурення. Щоб отрима-
ти прихильність тварини, 
господар залишає іграшку, 
яку собака мав ще у попе-
редньому домі. Однак ця 
іграшка давно вже не по-
трібна тварині, вона нібито 

і є, але значення великого 
не має. Погодьтесь, До-
нецьк нагадує собаку, Росія 
– нового господаря, мова – 
забуту іграшку.

Наскільки правильними 
є мої припущення, не знаю. 
Тому, щойно повернувшись 
до Запоріжжя, де прожи-
ваю зараз, я звернулась до 
вчительки історії за поя-
сненнями. Олені Володи-
мирівні я задала питання: 
чому влада ДНР вирішила 
відмінити вивчення історії 
України, але продовжити 
викладання української 
мови і літератури? «Ма-
буть, у тому вигляді, в яко-
му у нас зараз існує історія 
України, викладати її вони 
просто не можуть. Тому, 
що не згодні з основними 
питаннями взаємодії між 
українською та російською 
націями, з питаннями щодо 
українського козацтва, ролі 
Мазепи, Богдана Хмельни-
цького, з тим, що в сучасній 
історичній науці за останні 
десятиліття переглянуті ці 
питання. Все-таки історія 
України формує патріота 

України, а це, звичайно, їм 
невигідно… Чому залиши-
ли українську мову? Ма-
буть, тому, що все ж таки 
там проживають українці. 
Та й одразу все змінювати 
– може привести до того, 
що люди будуть незадово-
лені. А втім, я гадаю, що бу-
дуть поступово змінювати 
політику щодо освіти, по-
ступово вилучати українсь-
ку мову, літературу…  А 
може залишать так, як є, 
щоб створити  видимість 
прав, видимість того, що 
вони нічого не забороня-
ють», –  пояснила вчителька.

У дітей Донбасу забрали 
історію. Неначе дерева, їх 
пересадили на нове місце, 
обрізавши корені. Нато-
мість запропонували інші. 
А у них і не було виходу, як 
погодитись, адже людина, 
як і рослина, не може жити 
без коріння. Та чи зможуть 
вони прижитися так, як 
рідні, чи будуть змінювати-
ся при кожній «пересадці»?

«Тільки про дві речі ми будемо шкоду-
вати на смертному одрі - що мало лю-
били і мало подорожували». Марк Твен 

Як, на вашу думку, виглядає люди-
на, яка побувала майже у всіх країнах 
світу? Брутальний кремезний чоловік 
з густою бородою та суворими очи-
ма? Авжеж, такому хлопцю по плечу 
і гори зсунути, і, можливо, забігти в 

палаючий будинок. Насправді, все 
це лише наші стереотипи, не більше 
того. Ми мали змогу переконатися у 
цьому під час зустрічі з доволі відо-
мим у вузьких колах мандрівником 
Полом Саліваном. 

Людиною, яка підкорила Кіліманд-
жаро і яка побувала у більшості краї-
нах світу, виявився п’ятдесятирічний 

чоловік у зшитому на замовлення 
костюмі. У Запоріжжя він приїхав у 
якості волонтера, розповідаючи кож-
ному бажаючому про свої пригоди. 
Пол жартував про те, що холодніше, 
ніж у Запоріжжі, лише на вершині 
гори Кіліманджаро, а ми дивували-
ся з того, що це не двадцятирічний 
юнак, а вже немолодий чоловік, який 
має два фахи: геолога та інженера. 
Він розповів нам про своє перше під-
корення Кіліманджаро. Про те, що 
поспіхом нічого ніколи робитися не 
повинно і навіть сам прогрес ніколи 
не рухається швидко, як би ми цього 
не хотіли.

Поїхав він зі своєю дружиною, 
сином та чотирма друзями з Кана-
ди. Одразу зрозумівши, що без та-
лановитого провідника їм ніколи не 
піднятися на вершину, вони найня-
ли декілька місцевих жителів, які 
допомагали їм переносити речі та 

Підкорити Кіліманджаро: чому ніколи  не варто поспішати

Ірина Шинкаренко, 
15 років

Підкорення висот
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Місце розкопок

Недоторкане часом
Ми живемо в швидкоплинному 

світі. Звикаємо до нього і зазвичай 
проходимо повз тих місць, які ма-
ють тисячолітню історію. Мабуть, 
через це ми – юні журналісти теле-
радіостудії Центру «Грані» - не чека-
ли нічого особливого від майбутньої 
подорожі на острів Таволжаний, де 
нам запропонували зробити репор-
таж про археологічну експедицію.

Розкопки проводили наші 
друзі – вихованці гуртка «Істо-
ричне краєзнавство» Запорізь-
кого обласного центру туризму.

Після декількох годин їзди на мікро-
автобусі, наша команда прибула до 
пристані села Орловського. Кім Гулен-
ко, керівник археологічної експедиції, 
чекав на нас, щоб доставити на острів.

Надувати човен і вивантажувати 
речі довелося в екстремальних умовах 
– на нас обрушилася злива. В першу 
чергу намагалися вберегти від води 
знімальну техніку. Ми, змоклі як щури, 
спустилися до Дніпра, який зустрів нас 
хвилями і сильними поривами вітру.

У супроводі керівника експе-
диції ми вирушили на острів. 
Шторм розхитував наші човни, не-
щадно обдаючи бризками хвиль.

Але як тільки ми ступили на бе-
рег, з-за хмар виглянуло яскра-
ве сонечко. Настрій покращився, 

і з новими силами ми поча-
ли оглядати незнайоме місце. 

Як виявилося, Таволжаний був 
названий на честь рослини та-
волги, що росте там в чималих 
кількостях. На даний момент 
острів затоплений більше, ніж 
на половину. Це сталося через 
підняття рівня води після побу-
дови греблі. Але, незважаючи на 
це, на Таволжаном залишилося 
безліч історичних пам’яток, роз-
копками яких і займалася група 
юних археологів під керівницт-
вом кількох вчених. Хлопці та 
дівчата по черзі готували їжу, 
купалися в річці, влаштовува-
ли спільні посиденьки біля ба-
гаття, але більшість часу вони 
проводили за розкопками.

У супроводі вченого-краєзнав-
ця Юрія Аркадійовича ми вирушили 
на тривалу екскурсію «цікавинками» 
острова. Нам розповіли про те, як в 
давнину тут проводилися численні 
обряди поклоніння богам, повідали 
легенди та факти, пов’язані з остро-
вом. А от аномалію ходу часу ми 
змогли перевірити на своєму досвіді: 
кожного разу в одне й те ж місце на 
острові ми йшли різну кількість часу.

Камінь з відбитком стопи Герак-
ла, стародавні ідоли й антропомор-

фні стели – це ще не повний список 
побачених реліквій. Після екскурсії 
островом ми повернулися в намето-
ве містечко. Скупавшись у Дніпрі, 
до кінця першого дня ми перегляда-
ли відзнятий матеріал і відпочивали.

Увечері, після закінчення робіт 
на розкопках, у нас з’явилася мож-
ливість поспілкуватися з юними ар-
хеологами. В історіях, розказаних 
нам біля багаття, Таволжаний роз-
крився з зовсім іншого боку - містич-
ного і загадкового. Дитячі розповіді 

найдосвідченішого гіда. Спочатку 
вони не розуміли, чому він так по-
вільно іде і приговорює «Poli-poli 
guys», що місцевою мовою означа-
ло «Slowly-slowly», тобто «Повіль-
но-повільно, друзі». Усвідомлення 
цього прийшло пізніше, на висоті 

п’ять тисяч метрів, 
коли легені не можуть 
розгортатися у повний 
розмір і дихати стає 
неймовірно важко. Син 
Салівана не зміг досяг-
нути навіть цієї познач-
ки – йому стало погано 
ще на висоті двох тисяч 
метрів над рівнем моря, 
а дружина та друзі по-
вернулися назад тоді, 
коли вже більша части-
на шляху була прой-
дена. Лише Пол досяг 

вершини. Справжній 
парадокс: у дорослих сильних чоло-
віків та жінок шансів піднятися на 
вершину менше, ніж у літнього чо-
ловіка, молоді роки якого вже дав-
но позаду. Після проведення Полом 
досліджень виявилось, що лише 

тридцять відсотків з усіх бажаючих 
досягає вершини і це, насамперед, 
чоловіки, яким за сорок років. Кож-
ного року на цій горі гинуть по дві-
три людини через те, що вони надто 
поспішають та переоцінюють власні 
сили. «Люди стануть по-справжньо-
му вінцем еволюції лише тоді, коли 
вони усвідомлять, що навіть про-
грес рухається повільно, щоб не 
допустити помилок. Повільно, але 
невпинно», -  завершив свою розпо-
відь геолог.  

Ця подорож дала Полу змогу пе-
реосмислити своє життя та, як він 
сказав, «побачити хмари з зовсім 
іншої сторони». Ось так і в нашому 
житті: ми живемо, не знаючи про 
те, що відбувається навколо і лише 
подорожі дають нам змогу побачити 
світ з іншого боку.

Кіліманджаро

Андрій Резніченко, 15 років
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Ви не повірите, але 
я, студент, декілька 
місяців збирав гро-
ші, щоб потрапити на 
цей концерт. Справа 
в тому, що останнім 
часом в Україні  знов 
зросла популярність 
музичного напряму під 
назвою «Симфо-рок», 
який виник у Вели-
кобританії ще в кінці 
шістдесятих. За цей час 
виникло багато різно-
манітних симфонічних 
рок-симфоній, в тому 
числі в Україні.  Але 
лише деякі з них стали 
по-справжньому популяр-
ними та успішними на-
стільки, що ти ладен від-
дати останні гроші за один 
квиток і замовити його за 
півроку до концерту. 

Першою причиною  є 
грандіозність події. Му-
рашки по шкірі пробі-
гають, коли бачиш, як 
величезна кількість музи-
кантів на двадцяти видах 
інструментів синхронно 
грають для вас. «Чому це 
грандіозна подія? Та хоча 
б тому, що ці люди на 
сцені грають для тебе і це 
не п’ять чи десять чоловік, 
а дві сотні професіональ-
них музикантів», – розпо-

відає прихильник таких 
виступів Анатолій.

Другою причиною 
відвідати виступ такого 
напряму – це сама музика. 
Де ще почуєш виконання 
пісень легендарних рок-
груп не на електрогітарах, 
а на альтах, віолончелях 
та контрабасах? «Це по-
справжньому неймовір-
ний симбіоз рок-музики 
та класики», – ділиться  
враженнями глядачка Вік-
торія.

Третя за списком, але 
не остання за значенням 
причина полягає в тому, 
що події такого харак-
теру поєднують людей, 
змушують їх серця би-

тися в унісон. Яскравим 
прикладом цього став 
дідусь, який прийшов на 
виступ українського сим-
фонічного оркестру «Rock 
Symphony». Після висту-
пу, він повільно підвівся і 
щодуху закричав: «Хлоп-
ці, ну що це таке! Давай-
те Rammstein! Люди ж 
просять!». І ось вже уся 
зала як один кричить: 
«Дідуган правий, давайте 
Rammstein, ми хочемо ме-
тал!». Їх прохання викона-
ли і вже через півхвилини 
люди могли насолодитися 
звучанням пісні Sonne від 
оркестру рок-симфонії.

До найкращих сим-
фо-рок оркестрів Украї-

ни належать «Rock 
Symphony», «Lords of 
the sound» та камерний 
оркестр «Resonance». 
Перші спеціалізуються 
на найпопулярніших 
рок-піснях минулого 
сторіччя, другі при-
діляють більше уваги 
саундтрекам з відомих 
фільмів, треті – ка-
верам пісень постра-
дянського простору. 
Вартість одного квит-
ка  на концерт коли-
вається від 200 до 800 
гривень.  Причому, на 
«Resonance» квитки 

можна замовити й за день 
до концерту, а от на «Rock 
Symphony» треба замов-
ляти за півроку.

Проведення таких за-
ходів в Україні не може 
не приносити радість, 
оскільки почалося 
справжнє відродження 
цілого музичного напря-
му. Напряму, що здатний 
об’єднувати людей. 

А от йти на концерт чи 
не витрачати на це гро-
ші – вибір кожного, та  
пам’ятайте – духовні над-
бання бувають цінніши-
ми, ніж матеріальні!

Андрій Резніченко, 
15 років

«Rock Symphony»

про пошуки привидів і перевірки 
стародавніх повір’їв надихнули нас 

на нові дослідження острова.
Ранок зустрів прохолодою. 

Ми вирушили на місце розко-
пок, де спостерігали, як архе-
ологи ретельно і послідовно 
очищували ділянку, скрупу-
льозно і максимально точно 
замальовували плани знахі-
док, описували речі. В роботі 
використовувалися різні ін-
струменти - від лопат до щіто-
чок для ретельного опрацю-
вання ділянок. На наших очах 
були знайдені фрагменти ке-
раміки Бронзового століття! 

Відзнявши інтерв’ю з археоло-

гами, ми зібрали речі і знову-та-
ки під дощем вирушили додому.

Для нас острів став великим від-
криттям, залишивши після себе ней-
мовірно яскраві спогади. Ми дізна-
лися про події, що сталися тисячі 
років тому, і були вражені багатьма 
фактами. Цей дивовижний острів 
– єдине незаселене місце в Запорізь-
кій області. Вчені прагнуть, щоб у 
майбутньому Таволжаний став запо-
відником. Це дасть можливість охо-
роняти його від чорних археологів. 

Діана Лук’янова, 17 років
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В наш час відомі випадки, 
коли музика допомагала людям 
позбуватися депресії, врятуватися 
від загибелі, навіть вийти з коми. 

У житті Крістіан Кітель музи-
ка зіграла вирішальну роль. Коли 
дівчині було 16 років, тромб па-
ралізував роботу її легенів, і вона 
впала в кому. У цьому стані дів-
чина пробула 7 років, поки її мати 
не дізналася, що до їх міста приї-
жджає улюблений рок-музикант 
доньки. Лікарі дозволили жінці 
відвезти Крістіан на концерт Бра-
йана Адамса, в надії, що музика 
поверне доньку до життя. Мате-
ринське серце не підвело – під час 
концерту дівчина почала рухати-
ся, відкрила очі і впізнала маму.

Але Крістіан така не одна. 
Соліст групи «Bee Gees» Робін Гібб 
захворів на пневмонію внаслідок 
хіміотерапії. Імунна система арти-
ста була настільки слабка, що 13-

го квітня 2012-го року він впав 
у кому. Одного разу дружина 
музиканта – Джульєт – вклю-
чила для «сплячого» чоловіка 
пісню піонера американсько-
го рок-н-ролу Роя Орбісона 
«Плач» – на очах Робіна висту-
пили сльози. Але остаточно 
повернув Гібба до життя син, 
який поставив батькові його 
ж пісню «Не плач наодинці» 
– легендарний сингл, написаний 
до 100-річчя загибелі «Титаніка». 
20 квітня 2012-го року Робін Гібб 
прийшов до тями.

Музика здатна не тільки зцілю-
вати, а й уберігати від смерті. В 
кінці XVII століття в Лондоні ком-
позитор Йозеф Гайдн виконував 
свою симфонію. Захоплені лон-
донці покинули місця і юрмилися 
біля сцени. Раптово зі стелі в пар-
тер звалилася величезна люстра. З 
волі щасливого випадку глядачі, 

що підійшли до сцени, були вря-
товані.

Глибоко схвильований тим, що 
трапилося Гайдн сказав: «А все-та-
ки музика моя чогось варта, коли 
вона врятувала життя щонаймен-
ше сотні людей».

Кожен з нас, хоч раз знаходився 
в складних ситуаціях, коли поруч 
була тільки вона – музика. Вона – 
друг, вона – лікар, вона – рятівний 
маяк, путівник в море людського 
існування.

Ксенія Глухова, 17 років

«Де закінчуються слова, починається музика»

Бажання на-
вчитися грати на 
музичних інстру-
ментах з’явилося 
ще в ранньому ди-
тинстві. Я хотіла 
«доторкнутися» до 
світу прекрасної та 
чарівної музики. І 
щоб втілити мою 
мрію, батьки відда-
ли мене у музичну 
школу. 

В цьому «Храмі 
Музики» панува-
ла домашня і легка 
атмосфера, працю-
вали фахівці своєї 
справи і просто 
прекрасні люди, 
які завжди тебе 
зрозуміють і допо-
можуть. Класична 

музика давала зрозу-
міти наскільки неви-
черпні людські мож-
ливості та фантазія. 
Головне необхідно 
мати бажання вчити-
ся та розвивати свої 
здібності. 

Проте згодом 
цікавість до класич-
ної музики згасла й 
виникла думка при-
пинити навчання. 
Але батьки поясни-
ли, що найголовніша 
проблема – це ліно-
щі. Отже, треба було 
взяти себе «в руки» 
та навчитися з ними 
боротися.

Я зрозуміла, що 
музична школа, 
дійсно, скарбниця 

знань і не кожен має 
талант навчатися 
музиці. Тоді пош-
кодувала про те, що 
хотіла все покинути.  
За 8 років навчання 
стала раціональніше 
планувати свій час, 
познайомилася з но-
вими друзями, полю-
била класичну музи-
ку і розширила свій 
кругозір.

А зараз з превели-
кою радістю ходжу 
у гості до своїх вчи-
телів, а вони завжди 
раді бачити мене в 
стінах цього могут-
нього «Храму Музи-
ки».

Марина Васильчук, 
15 років

Історія мого музичного життя
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На концерті в музичній школі 
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Нещодавно стала свідком та-
кої картини. Близько світлофора 
стояли мама з сином. Жінка дуже 
сильно на нього кричала, розма-
хуючи руками, на що дитина зі 
страхом прикривала очі. Після 
чого смикнула його за руку, «об-
сипавши» лайливими словами. 
Хлопчисько рочків трьох, не пе-
рестаючи плакати, йшов за нею і 
мовчав, витираючи вільною ру-

кою сльози.
    Від цієї картини мій 

настрій моментально 
погіршився – виникло 
співчуття до бідолахи.

   Чому матері зрива-
ють свій гнів на дітях і 
до чого це може приве-

сти? З цим питанням я зверну-
лася до Галини – подруги своєї 
мами, психологу за освітою. Вона 
пояснила, що матері грубо пово-
дяться з дітьми в трьох випадках. 
Перший – при недостатньому ро-
зумінні дитячої психології, вва-
жаючи, що криком щось можна 
вирішити. Другий – навмисне, бо 
намагаються перенаправити гнів 

на маленького, щоб не зірватися 
на когось іншого. Зазвичай такі 
мами доводять дітей до нерво-
вих зривів. Третій – повторюють 
традиції виховання своїх матерів 
і просто не можуть спілкуватися 
по-іншому. В будь-якому разі ди-
тина стане замкнутою або ж агре-
сивною, не навчиться вирішувати 
питання компромісно. У доросло-
му житті їй буде складно впорати-
ся з проблемами.          

Так хочеться побажати ма-
мам всіляко уникати конфлікту, 
навчитися вирішувати питан-
ня мирним шляхом і в спокійній 
формі. 

Олена П’ятибратова, 15 років     

Сотні країн. Тисячі міст. Мільярди людей. Мі-
льярди життів.

Людське існування можна порівняти з багаттям. 
Народжуючись, ми горимо невичерпним полум’ям. 
Наш вогонь може згасати, але згодом спалахувати з 
новою силою. На цю силу впливає навколишнє сере-
довище та люди, які нас оточують. Інколи вони на-
магаються змінити наш світогляд та нав’язати свою 
точку зору, під цим тиском ми починаємо хилитися 
в різні боки.

Слухаючи інших, наслідуючи винайдені ідеали, 
кожний намагається стати краще. Та чомусь нікому 
не спадає на думку, що таким чином ми втрачаємо 
себе. Такого єдиного та неповторного.

Нехай в житті кожен сам собі обирає шлях. Тре-

ба пам’ятати, що наше багаття повинно горіти до 
останнього подиху, нехай там що – треба палати, а 
не гаснути під зливою проблем. 

Марина Проскура, 15 років

Обирай свій шлях сам!
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