
 

 
 

 

 

Це не про Metallica 
 

 

 



 

Як все починалось 
 

       Коли перед тобою стоїть завдання написати довгу 

та об‘ємну розповідь, наповнену маленькими деталями 

та цікавими фактами, завжди виникає проблема, що 

змушує тебе глибоко замислитись над першими 

рядками. А саме, з чого почати цю розповідь? Гадаю, 

почну з самого початку. 

         Мене звати Макс. Народився я в серпні далекого 

1990-го року в маленькому місті Червоноград, 

Львівської області, Україна. Якраз у той самий час, 

коли один дуже крутий американський гурт “Metallica” 

працював над своїм легендарним альбомом, котрий 

подарував нам такі хіти як «Enter Sandman», «Sad but 

True», «The Unforgiven», «Wherever I May Roam», 

«Nothing Else Matters» та інші. А я в цей час вперше 

відкрив очі, зробив кілька подихів, ходив під себе, не 

розуміючи що зі мню коється, де я і як мене звати. 

Уявляєте? Я сам в шоці коли думаю про це.  

Мої батьки з раннього дитинства виховували мене 

на гарній музиці, за що я їм безмежно вдячний. “А що 

таке “гарна музика” на твою думку? Про смаки ж не 

сперечаються”, - скажете Ви. В цьому є частка правди. 

Але тільки частка, тому що більш за все я не люблю 

сперечатися про музичні смаки з людьми, котрі не 

мають цього смаку взагалі. Людина зі сформованим 

музичним смаком це та людина, котра на 100% 

усвідомлює чому їй подобається саме та музика, яка 

власне подобається.  



І тут відмазки в стилі: “Та ти не шариш, ти відчуй 

цю атмосферу. Та я під цю пісню дівчину в перший раз 

схопив за зад. А під цю мене на шкільній дискетеці 

знаєш як відп...ли?” зовсім не катять. В пісні є текст, 

наявність сенсу в цьому самому тексті, є аранжировки 

та наявність голосу у вокаліста, в кінці кінців. І це 

далеко не повний перелік того, що в цілому повинно 

являти собою “гарну музику”.  

Особисто у мене знайомство з “гарною музикою” 

почалося з гурту “Roxette”. Коли мені виповнилося 2 

роки (відчуваючи себе дорослим та амбіціозним 

чоловіком, звичайно ж), я брав у руки мандолину свого 

дідуся, одягав мамині сонцезахисні окуляри розміром 

приблизно з мою голову (уявляєте собі як це 

виглядало?), залазив на батьківське ліжко як на сцену 

та під включені на відеомагнітофоні кліпи цього 

самого гурту, повторював усі рухи за гітаристом, 

уявляючи що я на сцені.  

Вже тоді я точно знав, ким хочу стати, коли 

подорослішаю. Так, звісно ж, батьки розцінювали всі 

мої подальші розмови про мою музичну кар‘єру як 

дитячі мрії і сприймали це не надто серйозно. Але коли 

таки переконались в тому, що я не жартую - зробили 

все, щоб допомогти мені досягти того, чого я хочу. В 

цьому плані мені дійсно пощастило, адже вся моя 

родина знає про музику все. Музична освіта батьків на 

початку дуже допомагала, коли я вперше пішов у 

музичну школу.  

 



Але пробув я там не довго, бо через дитячий вік та 

відсутність терпіння, я просто не витримав нудних 

“етюдів” та “аллєгро», незрозумілих нот та іншого. Я 

думав, що мене одразу навчать валити рок. А ще я не 

міг зрозуміти, чому моя акустична гітара на 

нейлонових струнах, що б я не робив, все ніяк не може 

видати звуки “джи - джи - джи”, як в крутого дядьки 

Річі Самбори з гурту “Bon Jovi”. Коротше кажучи, 

вистачило мене місяці на два. Тому я вирішив вчитися 

самостійно. Саме тоді я вперше побачив на якомусь 

музичному телеканалі кліп “Nothing Else Matters” з 

симфонічним оркестром. Якби хтось сказав мені, що 

через якісь 15 років я сам буду на сцені з симфонічним 

оркестром - я би сказав, що він з‘їхав з глузду. Це був 

1999 рік, мені було 9 років, і побачене вразило мене у 

саме серце. Приблизно у той самий час на допомогу 

прийшов мій двоюрідний брат Сергій, котрий відкрив 

для мене такі гурти як “Nirvana” та “Marilyn Manson”.  

І пішло-поїхало. Разом з братом ми складали 

повноцінні концерти з улюблених композицій та грали 

їх вдома для своїх. Звичайно, мені хотілося грати 

краще за нього, що породило в мені відчуття здорової 

конкуренції та мотивувало мене тренуватися. З роками 

брат пішов своєю дорогою до своїх власних цілей, а я 

продовжував міцно тримати в руках гітару. У 2002 

році ми переїхали жити в Київ. Мені було 12 років. 

Нова школа, нові друзі, нове місто.  



 
Макс Розкрут з Андрієм Кузьмено (Скрябін) 

        

В шкільні роки, на сцені актового залу та з гітарою 

в руках я побував тільки два рази - приблизно у 3-му 

класі та на випускному вечорі. Не знаю чому, але щось 

не тягнуло мене на шкільну сцену.  



В перший свій вихід я зіграв щось простеньке з 

класики, чого мене навчили ще у музичній школі, в яку 

я ходив два місяці. А на випускному вечорі вже 

прозвучала та сама легендарна “Nothing Else Matters”. 

До речі, це було не просто виконання пісні. Вся фішка 

була у тому, що мій друг Слава, з яким ми прекрасно 

товаришували в шкільні роки, взяв у руки заздалегідь 

покладений у потрібному місці букет квітів та 

подарував його дівчинці Маші, яка навчалась у 

нашому класі та дуже йому подобалась. Вийшло 

досить круто. Гадаю, він справив враження.  Після 

цього були вступні іспити до університету на 

юридичний факультет і тд., все по стандарту, коротше 

кажучи.  

Саме тут і починається історія гурту “Scream Inc.” 

Почувши звуки аплодисментів на шкільній сцені, мені 

захотілося відчути щось подібне і в університеті. Саме 

тому корисна для юристів інформація, яка надходила 

від викладачів, запам‘ятовувалась набагато гірше 

порівняно з інформацією, написаною на листі А4, 

прикріпленому до дверей університетського актового 

залу, на якому було написано приблизно наступне: 

“Всі творчі люди нашого факультету запрошуються 

прийняти участь в художній самодіяльності. Якщо ти 

співаєш, танцюєш чи граєш на музичних інструментах 

- приходь на 14:30 до актового залу”. Якось так. 

Тільки вони повинні були ще додати: “Якщо ти 

співаєш, танцюєш, граєш на музичних інструментах...і 

у тебе сталева печінка...”, тому що святкування 



успішних концертів було ще більш жорстким 

випробуванням, ніж сам концерт.  

Але суть не в цьому. Приблизно у цей самий час, 

на другому курсі цього ж факультету, відбувся діалог 

наступного характеру: “Чувак, піди сходи на 

самодіяльність” - “ Та нащо воно мені треба? Я не 

можу слухати це лайно. Там одні попсовики” - “ 

Сьогодні прийшов якийсь кент, такий же волохатий 

як і ти, з гітарою дивної форми. По ходу, металіст”.  

Хлопця, котрий назвав всіх на самодіяльності 

“попсовиками” звали Андрій Лютий. В минулому 

засвоївши фортепіано та отримавши музичну освіту, а 

на той момент будучи перспективним молодим 

барабанщиком, він дуже не хотів у все це 

вплутуватись. Але зацікавленість все ж пересилила 

його безкомпромісність і він таки прийшов. Саме там і 

відбулося наше знайомство - в актовому залі 

юридичного факультету. До речі, “гітарою дивної 

форми” був мій “Jackson Kelly”, прослуживший мені 

дуже багато років (він і досі зі мною).  

До знайомства з Андрюхою я реально намагався 

вчитися, не пропускав пари і відповідально готувався. 

Але після нашої з ним зустрічі моє навчання полетіло 

до біса, тому що в нас було занадто багато спільних 

інтересів та занадто багато тем для обговорення. А ще 

поруч з універом був супермаркет, в якому можна було 

придбати щось випити, так що пари у нас стали 

проходити ближче до супермаркету, а не до 

університету. 



 
Андрій Лютий та Макс Розкрут в юнацтві 

 

Андрій тоді, і Андрій зараз - дві абсолютно різні 

людини. Ви і самі здивувалися б трансформації, якби 

знали його тоді. Побухати і покурити - це було 

обов‘язково, майже як у гурті “Pantera”, де якщо ти не 

бухаєш - тебе звільняли з роботи.  



Я ніколи не курив, але алкоголь мене абсолютно не 

лякав, тому час ми проводили весело. 

      На самодіяльності ж все було не так весело, так як 

нас змушували виконувати ті пісні, які нам грати не 

дуже й хотілося. Коли всі виходили на перекур, 

Андрюха (хоча він теж курив) залишався зі мною в 

актовому залі. В нас було приблизно 15 хвилин на те, 

щоб пограти пісні, які ми обидва знаємо, наприклад 

“Smoke On The Water” та подібну класику року, до 

того як всі повернуться з перекуру. Але в цілому сам 

факт участі у повноцінному музичному колективі мене 

дуже тішив.  

Апаратура, само собою, була жахлива, тому 

звучало все це не дуже добре. Був створений гурт, у 

репертуар якого входила пісня “Metallica - Low Man’s 

Lyric” (Цікаво, що більшість навіть і не підозрює про 

існування такої пісні у “Metallica”. Зацініть, Вам 

сподобається), декілька пісень гурту “Звери” (басист 

Влад дуже полюбляв цей гурт), ну і якийсь джаз чи 

блюз, адже піаністці Валерії, котра до того ж була 

нашим художнім керівником, подобалась така музика. 

Окрім усього цього були ще якісь попсові вокальні 

номери під мінусовки, в котрих мені довелося 

приймати участь. Дещо із цього жахіття можна і зараз 

знайти в інтернеті. А взагалі, жарти жартами, але я 

дуже вдячний цьому періоду свого життя та всім 

людям, котрі були його частиною.  



 
Макс Розкрут, 2008 рік 

 

Якби не все це - у нас не було б того, що ми маємо 

зараз. Як мінімум, ми з Андрюхою могли і не 

познайомитись. А те, що якість виконання в ті часи 

була не найкращою - це нормально, адже ми були 

зовсім молоді. Все що відбувалося тоді, дало мені 

зрозуміти що таке “колектив” як явище, і, чесно 

кажучи, наш колектив був дійсно класним. 

         Через деякий час Андрій вирішив, що пора 

познайомити мене з його друзями, а саме з гуртом, у 

якому він на той момент грав. На моє питання про те, 

куди ж зник їх вокаліст, Андрюха відповів, що він наче 

і є, але його ніби і нема, тому що Свят був із тих 

людей, котрі абсолютно раптово і без попередження 

перестають брати слухавку тижнями. Хлопцям це, 

судячи з усього, сильно набридло.  



Я навіть дослівно пам‘ятаю як він озвучив мені 

назву гурту: “Наш гурт називається Explosion - вибух, 

*ля!”. Переклад слова “explosion” я знав і так, але 

Андрюха повністю розвіяв би усі мої сумніви з цього 

приводу, якби вони все таки були. Тільки от на 

рахунок приставки “*ля” я був не зовсім впевнений. 

Ну нічого страшного.  

Гурт “Вибух, *ля” проводив репетиції в підвалі 

якогось стрьомного дитячого садочку, що не далеко 

від метро Мінська в Оболонському районі. 

Пройшовши по довгому темному коридору та 

побоюючись перечепитися через якого-небудь бомжа, 

которий судячи по антуражу, міг би там проживати, я 

потрапив в маленьку кімнатку, де на одній стіні висів 

старий бабусин килимок, стояла пара шаф, декілька 

крісел, два гітарних та один басовий комбіки, 

барабанна установка, а на стелі висіли лотки від яєць. 

Нащо, запитаєте Ви? Поняття не маю, але це не рідке 

явище в репетиційних кімнатах. Напевно воно повинно 

було якось приглушити кімнату, хто його знає.  

Саме там, серед яєчних лотків, бабусиного 

килимка та шаф, я вперше потис руку хлопцю на ім‘я 

Михайло Рубанов. Також, представився та потис мені 

руку Олексій Хоптяр, який грав на басу. Ось у такому 

складі ми і повинні були розпочати нашу першу 

спільну репетицію.  

Дата: 16 квітня 2008 року. Саме її можна вважати 

Днем народження нашого гурту. Підключивши гітари 

та аби-як налаштувавши звук (просто на той момент 

було абсолютно не важливо скільки часу ми витратимо 



на налаштування звуку, так як все одно вийшло б 

однаково погано), хтось з нас задав одне дуже важливе 

і досить логічне питання: “еееееее....а що грати 

будемо?”.  

Тоді хлопці на повну грали кавери на “Black 

Sabbath”, знанням репуртуару яких я, нажаль, не міг 

похизуватися. Тому я запропонував зіграти “Nothing 

Else Matters”, котру всі 100% чули і хоч якось можуть 

виконати. Якщо мені не зраджує пам‘ять, лабали ми 

ще «Smells Like Teen Spirit” та ще щось подібне, дуже 

старе, хітове та на трьох акордах.  

Пригадую що відчув дуже гарний зв‘язок із 

чуваками в плані розуміння тої самої музики, котра 

нам всім подобається та яку ми всі хотіли б грати. В 

той час окрім “Metallica” я практично нічого більше не 

слухав і ні під що більше не співав, тому не зважаючи 

на не дуже хороші вокальні уміння, я звучав більш 

схоже до Хетфілда саме тоді, а не зараз, так як 

заслухані до дірок пісні та знята «під нуль» манера 

давалась взнаки. Але через відсутність техніки, 

зривати голос мені доводилось ледь кожної репетиції. 

 В решті решт, класно поспілкувавшись та 

погравши разом, ми розійшлись. Через деякий час 

хлопці сказали мені, що хочуть, аби я став частиною 

колективу, на що я з радістю погодився. На той час 

ніхто з нас навіть не чув про слово “триб‘ют”. Та і 

ніхто інший з київських музикантів, судячи з усього, 

теж не чув, так як ні одного триб’ют-гурту в Києві тоді 

не було. Отже планів стати триб’ют гуртом з самого 



початку нашого існування в нас не могло бути в 

принципі.  

В зв‘язку з відсутністю своїх власних пісень 

(“метла” подобалась нам усім, та ще й голос у мене був 

схожий), ми вирішили вивчити побільше пісень 

“Metallica” щоб, як мінімум, зігратися один з одним. І 

нас це затягнуло. Затягнуло так, що... ну ви і самі 

бачите який зараз рік.  

Назва “Explosion” була занадто банальною, а нам 

хотілося придумати щось таке, чому не було б 

аналогів, як мінімум під час пошуку в інтернеті. 

Аналогів в інтернеті ми дійсно не знайшли. Але, 

скорше за все, це не тому що назва була дуже 

оригінальною, а просто тому, що тільки ми могли так 

по-дибільному назвати рок гурт. Хоча на той момент 

нам здалося що назва більш ніж крута.  

 

 
Андрій Лютий та Михайло Рубанов 



 

Коротше кажучи, з‘явився на світ гурт “Y-axis”. 

Знаєте як я придумав цю назву? Я просто відкрив в 

англо-російському словнику літеру “Y”, де було всього 

декілька слів, так як на цю літеру слів майже немає.  

Геніально. Якби у мене була можливість 

подорожувати у часі, я повернувся би в той день, коли 

була прийнята ця назва, і виписав би сам собі міцного 

ляпаса. Відкрийте словник і подивіться, що взагалі це 

слово означає.  

Але хоча б у нашій назві не було слів по типу 

“darkness”, “black”, “night”, “destruction” і тому 

подібної банальщини, що вже було добре.  

Наше спілкування з Дроном поступово ставало все 

більш частим та тісним. Пригадую як він запросив 

мене до себе в гості. Жив він на той момент з бабусею, 

так як його батьки займалися облаштуванням їх нової 

квартири.  

Цигарковий дим з його кімнати не вивітрювався 

взагалі. Недопалки гасилися там, куди дотягувалася 

рука... тобто, повсюду. Стіни були розписані 

маркером, при чому більшість з тих написів не 

пройшли б цензуру. На столі стояв старенький монітор 

комп’ютера, котрий у ввімкненому стані працював 

лише на половину. В якому сенсі? В прямому - екран 

монітора по центру ділився на дві рівні частини, де 

права показувала картинку, а ліва ні. Я такого ще не 

бачив.  

 



А ще в кімнаті стояв синтезатор “Yamaha”, який у 

майбутньому допомагав нам писати свої власні пісні, 

але на початку ми просто грали разом, коли я приносив 

із собою гітару.  

В тому самому будинку, на тому самому поверсі 

жив Льоха, наш басист, тому він частенько долучався 

до нашої компанії. А взагалі ця квартира побачила 

багато чого. Там було проведено дуже багато веселих 

днів, випито більш ніж достатньо неякісного алкоголю 

та приведена велика кількість різних дівчат, більшість 

з яких ми бачили в перший і останній раз. І так, бабуся 

була підневільним свідком усього цього.  

При наступній історії, яка трапилася у ті часи, я не 

був присутнім, але вона варта того, щоб її розповісти. 

Якось Міша та Андрій вирішили запросити в гості 

двох дівчат і при телефонній розмові з однією із них 

відбувся наступний діалог: “Ну що, ви приїдете?” - 

“Так. А можна ми ще одну подругу візьмемо з собою?” 

- “Без питань. Чекаємо на вас”. Через деякий час 

знову дзвінок: ”Алло. А можна нас буде четверо?” - 

“Ок, без проблем”. В решті решт, їх приїхало п‘ятеро. 

Коли бабуся усе це побачила, у неї виникло логічне 

питання - хто всі ці люди? І вона запитала: “Андрій! 

Кого це ти додому привів? Знову якихось повій?”.  

На що пролунала миттєва імпровізована відповідь: 

“Бабусю, ти що їх не пам‘ятаєш? Це ж мої 

однокласниці: Маша, Олена, Таня, Іра, Аня”.  

Звичайно, ніякими однокласницями вони не були.  

І імена цих “однокласниць” були вигадані на порозі 

квартири.  



Не можна сказати, що бабуся не підозрювала що 

щось не так, але не дивлячись на майже повну 

впевненість у тому, що їй нахабно брешуть, таки 

залишався невеличкий шанс того, що всі ці дами все ж 

можуть бути однокласницями її онука, просто вона їх 

не пам‘ятає. І їй довелося здатися.  

Бабуся, різко змінивши вираз обличчя на більш 

привітливий, сказала: “Оооой. Як ви всі 

подорослішали. А я вас ще ось такими маленькими 

пам‘ятаю. Проходьте”. Афера спрацювала, як і 

завжди, в принципі.  

Бувало, що дівчата, котрі приходили потусити з 

нами, полюбляли пофоткатись разом, а потім викласти 

усе це у “вконтакті”. Так-так, і все це на фоні 

розписаних стін, в хмарі цигаркового диму та з 

підписом: “На квартирі у гурту Y-axis”. Можливо, ці 

фотки і досі можна знайти десь в інтернеті. Уявляєте 

собі, який піар? Коротше кажучи, ця невелечка 

квартирка, що не далеко від “Київського Заводу 

Шампанських Вин», займає особливе місце в наших 

серцях. 

 

                                           

 

 

 

 

 

 

    



Перші кроки на сцені 
 

        Виходить, я збрехав, коли сказав, що на шкільній 

сцені виступав усього два рази. Все-таки виступів було 

три, але в останній раз сцена вже була зовсім не там, де 

навчався я, а в школі нашого товариша на ім‘я Антон 

Тараненко. А якщо бути точним - на випускному 

вечорі.  

Якщо мені не зраджує пам‘ять, то концертна 

програма того вечора складалася... тільки з нас. В 

нашому сет-листі були такі пісні як “ZZ Top” - “Rough 

Boy” (причому співав її Міша), “Metallica” - “Nothing 

Else Matters”, “Metallica” - “Fade to Black”, “Metallica” - 

“Seek & Destroy”. Особливо остання прекрасно 

підходила для того, щоб провести у доросле життя 

шокованих від того, що відбувається на сцені, 

випускничків.  

Батьки та бабусі з дідусями були в шоці не менше. 

Ми були п‘яні, грали погано... але звичайно ж, нам 

здавалося що все на рівні. Так що саме цей “концерт” 

можна назвати дебютним в історії нашого гурту.  

Одразу за ним через деякий час відбувся концерт у 

легендарному київському клубі “Барви”, котрий 

відомий тим, що там побували абсолютно всі київські 

(і не тільки київські) гурти, адже організувати там 

виступ дуже просто. Клуб старий як світ та має статус 

культового, хоча на час нашого перебування там, 

апаратура та звук в цілому були у вкрай поганому 

стані.  



Тільки декілька років тому там все причепурили до 

більш-менш нормального стану, а зараз він і взагалі 

припинив своє існування. Але нам було байдуже яка 

там апаратура та все інше. Все що ми хотіли, це щоб 

нам віддали сцену на годинку і ми змогли як слід 

відірватися.  

Окрім нас тоді ще грали декілька гуртів, ми ж 

виходили на сцену останніми. Програма на той вечір 

складалася виключно з основних хітів “Metallica”. 

 

 
Y-axis, 2010 рік 

 

Було приємно нарешті відіграти повноцінний 

концерт не на шкільній чи університетській сцені, а в 

клубі, де хоч і зібралось чоловік 50 і виключно друзів і 

знайомих, але відчували ми себе набагато більше «у 

своїй тарілці», ніж раніше.  



Концерт пройшов добре, а через тиждень я вперше 

потрапив на шоу обожнюваної нами “Metallica” в 

Санкт-Петербурзі.  

Для мене це було здійсненням мрії, адже до цього я 

насолоджувався їх музикою тільки вдома на 

комп‘ютері чи в плеєрі, а побачити їх концерти міг 

тільки з екрану монітора. На концерт я потрапив 

незадовго до офіційного виходу альбому “Death 

Magnetic”, тому пісень з цього альбому вони ще не 

грали. Вражень я отримав просто через край та 

повернувся додому дуже зарядженим на продовження 

роботи. 

        В Києві на той час було не так багато клубів, де 

можна було б заграти. В основному ми виступали в 

таких місцях як “Skyhall”, “Queen Bee” (це взагалі був 

ресторан, алу судячи з усього, власники закладу 

полюбляли метал, тому дозволяли місцевим 

«underground» гуртам влаштовувати там свої шабаші), 

пізніше відчинився клуб “Ленін” (добре, що його 

досить швидко зачинили), а потрапити до клубу 

“Bingo” взагалі було мрією кожної поважаючої себе 

місцевої команди.  

Ось так ми і виступали на різних київських 

фестивальчиках в різних клубах, паралельно 

навчаючись в університетах. Пам‘ятається, клуб 

“Bingo” організував такий проект, як “Bingo Cover 

Fest”.  

Кожен із цих концертів був присвячений якомусь із 

відомих легендарних гуртів, де обирались найкращі 

виконавці, які потім повинні були виступити на 



фінальному збірному шоу. Ми, звичайно, виступили в 

день, присвячений “Metallica” і нам вдалося пройти на 

фінальне шоу.  

Також ми прйняли участь у вечорі, присвяченому 

гурту “Nirvana”, вивчивши вього дві чи три пісні, при 

тому, що грати потрібно було хвилин 40. Нас, чомусь, 

не турбував той факт, що наступить момент, коли 

відігравши ці три пісні, в нас залишиться ще 

приблизно 30 хвилин для виступу, а виконувати ті самі 

пісні не можна.  

Викрутилися ми просто геніально. Коли репертуар 

гурту “Nirvana” швиденько закінчився, я підійшов до 

мікрофону і сказав приблизно наступне: “А зараз 

прозвучить пісня, яку дуже полюбляв Курт Кобейн - 

“Seek & Destroy”. Ось так, вечір, присвячений 

“Nirvana”, поступово перетворювався на “Metallica” 

кавер шоу.  

Приблизно у цей період часу гурт покинув басист 

Льоха. Заміну ми шукали не надто довго і вакантне 

місце зайняв хлопець на ім‘я Дмитро Кольвах. Діма 

мав непогані здібності, але він грішив тим самим, чим і 

вже згаданий вище вокаліст Свят - Діма полюбляв 

зникнути на тиждень без існуючого на те приводу.  

Але про все по порядку. Слід також згадати наш 

перший виїзд з концертом за межі Києва. Відбулося це 

в невеличкому містечку Сміла, що в Черкаській 

області. Нас покликали з собою гурти “Hell:On” та 

“Moria”, котрі їздили тоді в турі по Україні та Польщі. 

Замість нас повинен був бути гурт “Fragile Art”, котрий 



вибув з цього шоу по причині, яку я зараз вже не 

згадаю. Тому взяли нас.  

В Смілі був заключний концерт даного туру, а для 

нас - можливість потусити. Грали ми першими, тому у 

нас було достатньо часу, щоб встигнути знайти собі 

компанію серед глядачів у залі для того, щоб весело 

провести час, поки грали інші два гурти. Я зустрічався 

з дівчиною у той період часу, що зупиняло мене перед 

дівчатами, котрі хотіли познайомитись з нами ближче. 

А от хлопці не були обмежені нічим подібним, тому 

вони швиденько повели декількох дівчат за будівлю 

«совкового» палацу культури, в котрому ми грали в 

той день.  

Веселощі закінчилися тоді, коли нас покликали за 

святковий стіл на честь закінчення туру, після чого нас 

заселили в готель. Без алкогольних напоїв не 

обійшлося, звичайно, тому зранку хтось із працівників 

готелю висунув усій нашій компанії з трьох гуртів 

претензії з приводу того, що на сходах між другим та 

третім поверхами когось дуже сильно знудило. Ми 

гадаємо, що це був Діма, хоча він з цим категорично не 

погоджувався, тому правда так і залишилася 

таємницею.  

Що стосується Діми, то його безвідповідальність 

змусила нас попрощатися і з ним, тому через деякий 

час ми знову були у пошуках басиста. 

 

 

 

                       



Зміни у складі та запис дебютного альбому 
 

        Ми хотіли, щоб місце Діми зайняла людина, яка 

підходить нам в першу чергу по особистісним якостям, 

адже ми прийшли до висновку, що навчитися грати 

зможе кожен, а от відповідальності навчитись набагато 

важче. Тому ми припускали, що, скоріш за все, це буде 

людина, котру ми давно знаємо.  

Так і вийшло. Антон Тараненко вже досить довгий 

період часу дружив з Мішею. Колись вони навіть 

ззовні були схожі як дві краплі води. Тоха був більш 

ніж підходящою кандидатурою на цю роль, причому 

сам він добре володів гітарою, тому перехід на бас не 

викликав у нього багато зусиль.  

Ми тоді навіть арендували гараж у Вишгороді, щоб 

не платити за репетиції на репетиційних базах, а мати 

свою власну. Так як це за Києвом, то плата за аренду 

була більш ніж нормальною для чотирьох студентів, а 

головне, з нашим бажанням проводити репетиції 

частіше - набагато меншою, ніж погодинна оплата на 

репетиційних точках в Києві за 1 місяць. Але здоровий 

глузд в решті решт пересилив, коли необхідність 

кожен раз виїжджати за межі міста стала приносити 

нам сильний дискомфорт.  

Тоді ми і відмовилися від цієї ідеї. Десь у той 

самий час гурт вперше покинув Міша. Мені важко з 

впевненістю сказати яка саме була причина, адже я не 

можу говорити за нього, але це було його власним 

рішенням.  



Його місце, через деякий час прослуховування 

нами різних кандидатів, зайняв Олександр Архипенко. 

Класний хлопець та непоганий гітарист, але пробув він 

за нами не довго - вього рік, а може і менше. Міша, 

який знову приєднався до нас, повернув нашому гурту 

вже звикле звучання. Все-таки, команда починає 

звучати зовсім по іншому, коли змінюються її 

учасники. Це правда. Ми були прекрасно зіграні у 

такому складі, тому були раді поверненню Міші. 

         На дворі був 2011 рік. За три роки існування (так, 

за цей час можна було написати три альбоми, але це не 

про нас) накопичилось достатньо матеріалу для запису 

альбому, чим ми згодом і зайнялися. Так як це були 

наші перші потуги в написанні власної музики, то буде 

логічно сказати, що досвіду в цьому у нас зовсім не 

було. Виходячи з цього, писали ми у тому стилі, 

котрий виходив нас найкраще, а саме в стилі та манері 

“Metallica”.  

Сказати, що пісні були дуже схожі на наших 

кумирів - означає не сказати нічого, адже були 

випадки, коли на майбутніх концертах, в котрі ми 

додавали декілька пісень із нашого альбому,  деякі 

люди питали: “Хлопці, а що це була за пісня, яку ви 

грали передостанньою? Це щось з останнього альбому 

“Metallica”? Щось я раніше не чув”.  

Розумієте? Люди не знаходили в наших піснях 

нічого індивідуального. 



 
Y-axis під час запису платівки 

 

Альбом ми назвали “S.houting O.ut L.oud”, що в 

перекладі означає “Кричати з усіх сил”. Ніякого 

сакрального сенсу тут немає, просто нам сподобалось 

словосполучення.  



Звучання альбому також могло б бути кращим, 

адже наша недосвідченість та м‘ягкість по відношенню 

до людей, котрі допомагали у запису та зведенні цього 

альбому, також зіграли свою роль. Усього на релізі 

було 11 треків.  

Поклавши руку на серце, посмію припустити, що 

перші творчі потуги абсолютної більшості виконавців, 

котрі тільки вийшли на цей шлях, чекає та сама доля, а 

саме черезмірна схожість із найбільш вплинувшим на 

автора артистом. Тому ми вирішили, що врахуємо 

наші помилки, і наступний матеріал буде зовсім 

іншим.  

Був створений невеличкий тираж цього альбому, 

котрий розійшовся в основному друзям та знайомим у 

якості подарунку. Також, саме у такому складі ми 

виїхали у наш перший міні тур по трьом містам 

України, де це були не звичні для нас концерти за 

участю інших гуртів, а повноцінні сольні концерти.  

Місто Харків був першим у списку. Клуб “Жара” 

прийняв нас прекрасно. Пригадую, ми були просто 

приголомшені новиною про те, що на наш концерт 

передпродажом було продано цілих 100 квитків. 

Загалом на концерті було близько 300 чоловік. Для 

гурту, котрий до цього часу бачив максимум 150 

чоловік у залі, та ще й на збірних концертах - це було 

дійсно приємно. 



 
 

Для другого концерту ми повернулись в Київ, де в 

клубі “Bingo” зібралось близько 200 чоловік.  Нас це 

також дуже приємно вразило. Ну а завершився тур у 

місті Львів, де про наближення концерту у клубі 

“Гараж” могла знати тільки прибиральниця цього 

самого клубу, адже реклама була обмежена однією 

єдиною афішею, повішеною всередині закладу.  



Гадаю, немає сенсу називати кількість людей, які 

прийшли тоді на концерт. Ми, звичайно, були трішки 

засмучені цим фіаско, але в цілому нас переповняла 

радість від того, що ми виїхали в тур, хоч і не великий, 

але з сольними концертами і що загалом усе пройшло 

досить добре.  

          Наступив 2012 рік, коли колектив знову покинув 

Міша, тепер вже через деякі розбіжності всередені 

гурту. Разом з ним пішов і Антон, так що ми з 

Андрюхою залишилися удвох. Тепер ми були у 

пошуках одразу двох учасників, що трошки нас 

спантеличило, але незабаром ситуція вирішилася.  

З Сергієм Сершнєм ми були знайомі давно. 

Талановитий гітарист, а нині не менш талановитий 

звукоінженер, котрий допомагав нам з нашими 

першими демо-записами, а на сьогодні являється 

людиною, без участі та професіоналізму якої не 

випускається жоден наш реліз.  

Ми запропонували йому зайняти місце гітариста, і 

Сергій погодився, хоча ніколи не був великим фанатом 

“Metallica”.  

Знайомство ж з Тарасом Карпенко відбулося при 

досить цікавих обставинах ще у 2010 році, а саме 17-го 

серпня. Чому я так точно пам‘ятаю цю дату? Та просто 

тому, що Тарік у цей день привітав мене з Днем 

народження.  

Що у цьому цікавого? Я зараз просто вставлю 

сюди копію тексту його привітання: “Макс, с днем 

рождения!) 30 лет - это вpемя улыбок, а не плач и не 



смех со слезами. 30 лет - это вpемя ошибок, за 

котоpые нет наказаний)”.  

Все б нічого, якби він трішки не помилився на 10 

років. Я, звичайно, від душі посміявся. Це був гарний 

початок нашого знайомства.  

Цікавим фактом є те, що Тарік молодший за всіх 

нас приблизно на 5 років, а значить у той час, коли ми 

виступали на одному з концертів в клубі “Skyhall” 

йому було років 14-15, на котрий його... не відпустили 

батьки. Уявляєте собі? Батьки не відпустили його на 

концерт гурту, бас-гітаристом якого він наразі 

являється.  

Коли Борода (офіційна клікуха Таріка) дізнався про 

те, що ми у пошуках басиста - він одразу мені написав. 

Я трішки здивувався, адже вся інформація на його 

сторінці “вконтакті” казала про те, що він ніякий не 

басист, а гітарист. Але згадавши про те, що майже всі 

наші басисти починали з гітари - я вирішив, що це не 

суттєво. Та і сам Тарік запевнив мене у тому, що ніякої 

проблеми тут немає. І це дійсно виявилося правдою. 

Музичності у нього хоч відбавляй. “Талановита 

людина талановита у всьому”, як кажуть.  

І ось, знов у повному складі, ми почали роботу, але 

концертів в той час було зовсім не багато. Серьога, 

навіть відігравши декілька шоу, усе так само був не 

дуже задоволений перспективою грати повноцінні сети 

з пісень “Metallica”. Та і ми поступово почали 

схилятися до того, що, можливо, пора присвятити себе 

виключно написанню власних пісень.  



Врешті було прийнято одноголосне рішення 

сконцентруватися на власному матеріалі та повністю 

відмовитись від ідеї триб‘юту. З Андрюхою у нас вже 

давно склався міцний творчий тандем, тому разом з 

ним ми почали писати нові пісні.  

Відбувалося це приблизно так: я приїжджав до 

нього додому, взявши при цьому з собою акустичну 

гітару, а він сідав за клавіші. В перервах випивали чаю, 

могли подивитись якісь концерти або фільми, або 

порубатися в футбол на консолі “Xbox”. Він, до речі, 

великий фанат клубу “Barcelona”, а я, ще з дитинства, 

симпатизував клубу “Juventus”, тож голосно волаючи 

матюки на всю квартиру о 2 годині ночі, коли в цей час 

у сусідній кімнаті спить молодша сестра Дрона, 

виграти хотілося кожному.  

Ось так ми і написали 4 пісні, котрі пізніше були 

записані у вигляді демо-версій. Цього разу ми зробили 

все, щоб не звучати схоже на “Metallica”: змінили 

стрій, почали використовувати не характерні для нас 

раніше ходи та аранжирування, вокал почав звучати 

чистіше та вище, а головне - без характерних фішок 

Хетфілда.  

Загалом, експериментували як могли. У цей час ми 

слухали набагато ширший спектр різноманітних гуртів 

різних стилей, що дозволило нам суттєво розширити 

свій кругозір.  

      Я закінчував навчання в університеті, паралельно 

влаштувавшись на рутинну роботу в офіс, котра 

приносила мені середній в той час дохід.  



Так як концертів у нас не було, а написання 

власних пісень йшло не так швидко як хотілося б - 

загальна картина нашого положення складалася не 

дуже перспективною.  

Саме тоді настав момент кризи, під час якої 

особисто у мене періодично з‘являлися думки про те, 

що ми можливо помилились, відмовившись робити те, 

що приносило нам справжнє задоволення. Спілкування 

з Мішею ми періодично підтримували, іноді 

зустрічаючись, спілкуючись, випиваючи. І ось, в один 

із таких моментів, коли ми сиділи втрьох у Андрюхи 

вдома, нами усіма заволоділо відчуття сильної 

ностальгії.  

Передивляючись наші старі відео з концертів, 

прослуховуючи записи та згадуючи минулі часи, нам 

дуже захотілося відчути щось подібне хоча б ще один 

раз: поїхати усім разом у якесь місто, вийти на сцену 

та відіграти улюблені з дитинства пісні. Так як Серьога 

у наших планах стосовно триб‘юту приймати участі не 

бажав, було вирішено об‘єднатися з Мішею на 

декілька концертів. А згодом, Мішаня і зовсім 

повноцінно приєднався до гурту, адже розділятися на 

два табори було безглуздо.  

Серьога ж і надалі залишається для нас гуру 

стосовно продакшну усього нашого музичного 

контенту. Його студія гостинно приймає нас і сьогодні. 

 

                   

 

 



Стрімкий розвиток та активна турова 

діяльність 
 

      Влітку 2013 року ми почали планувати вже більш 

масштабні тури по Україні. Свою допомогу в цьому 

нам запропонував мій старий друг Слава. Пам‘ятаєте?  

Той самий, котрий дарував дівчинці квіти зі сцени на 

випускному вечорі. Він був наділений гарною 

комунікабельностю та відповідальністю, до того ж це 

була людина, яку я знав дуже давно, тому рівень 

довіри був високим.  

Усі клопоти, пов‘язані зі спілкуванням з 

організаторами Слава узяв на себе, у той час як ми 

займалися доведенням до ідеалу нашої концертної 

програми. Ось тут і почалась жесть. Виїхавши вперше 

в свій довготривалий тур, нам хотілося спробувати 

ВСЕ!  

 

 
Перший тур Scream Inc. 



Абсолютно все, і, бажано, одразу. А саме: 

концерти, алкоголь (як правило, безкоштовний), 

дівчата (теж в подарунок), відсутність будь-яких 

правил та заборон, у тому числі й відсутність сну та 

нормального відпочинку (нам тоді це просто було не 

потрібно), нові знайомства та просто круте проведення 

часу. Ну і, звичайно, якусь оплату нашого перебування 

на сцені ми теж отримували.  

Так як я був офіційно працевлаштований, 

виїжджати я міг або виключно на вихідні, або якщо 

концерти планувались на будні дні - міг періодично 

відпрошуватися.  

Частенько бувало так, що у п‘ятницю після роботи 

я їхав на вокзал, в суботу та неділю ми давали 

концерти, а в понеділок зранку я прямо з потягу біг на 

роботу. Так могло повторюватися декілька тижнів 

поспіль, тому вихідних у мене формально не було. Але 

фактично, улюблена справа - це ж не робота, вірно? 

Так що такого плану вихідні мене більш ніж 

влаштовували.  

Андрій якийсь час пропрацював в незрозумілому 

туристичному агентстві за смішну заробітню плату, що 

дуже швидко йому набридло. Та і сенсу з такою 

оплатою у цьому не було, особливо якщо врахувати 

кількість витрачених нервів.  

Майже кожен концерт супроводжувався випивкою 

до і після, а іноді і під час. Знаєте, є артисти, котрим 

алкоголь тільки допомагає на сцені, але ми очевидно 

не з їх числа. На всіх нас він діє по різному. Я, 

наприклад, майже не змінююсь, а просто стаю 



набагато повільнішим, тому часто забував тексти 

пісень. Хлопці же, навпаки стають гіперактивними. 

 Міша декілька разів гучно завалився на сцені, 

заплутавшись ногами в кабелях. Ну а якість виконання, 

як Ви вже здогадались, у такому нашому стані взагалі 

не потребує коментарів. Але нас усе це все-одно не 

зупиняло. За ці виїзди відбулася просто маса смішних 

та безглуздих історій, багато яких я вже і не згадаю. 

 Наприклад, святкування Дня народження 

невідомої нам дівчини разом з її компанією приблизно 

з 20-ти чоловік у вагоні-ресторані потягу (я тоді ще й 

спромігся обіграти когось із цієї компанії у шахи, 

будучи у абсолютно неадекватному стані і я, і він). А 

зранку, прибувши на концерт у місто Чернівці, я 

трішки не стримався від усієї тієї кількості нещодавно 

випитого, тому легесенько прикрасив платформу, на 

котру ми прибули. Це був наш перший візит у 

Чернівці, між іншим. Дуже своєрідне знайомство 

вийшло. Сказати, що люди на платформі були 

здивовані - нічого не сказати.  

Або, наприклад, спілкування з неадекватними 

зеками у тамбурі чергового потягу (ми навіть 

намагалися їм довести, що красти погано, а в кінці 

подружилися). А одного разу посеред туру Міша 

вирішив, що у своїх червоних труселях він виглядає на 

сцені дуже навіть сексі, тому виступав надалі тільки в 

них. І це лише маленька частина усього того, що 

можна було б розповісти. 

 



       Через рік співпраці з Славою, наші дороги з ним 

розійшлись, і тепер ми знову були самі по собі. Згодом 

ми почали співпрацювати з концертною агенцією 

“Перекрёсток”, котрі почали суттєво підвищувати 

кількість та якість наших концертів в Україні.  

         Осінь 2014 року. Тур планувався на цілих півтора 

місяці, тому мені довелося звільнитися з роботи, адже 

відпустку на такий довготривалий період мені б ніхто 

не надав. Не знаючи чого чекати від цієї поїздки, ми 

все ж вирішили довести все до кінця. Чесно зізнаюсь - 

це був найбільш жорсткий, дикий та з‘їхавший з 

глузду тур зі всіх, які у нас коли-небудь були.  

 

 
Тарас Карпенко, 2019 

 



Організований він був за допомогою двох 

спеціально найнятих нами для цієї задачі людей. Крім 

того в дорогу з нами поїхав дуже колоритний хлопець 

на ім‘я Владуха, котрий був наділений усією 

потрібною інформацією про кожне місто, володів 

контактами усіх організаторів та слідкував за тим, 

щоби останні чітко виконували свої обов‘язки, 

обговорені заздалегідь.  

Все було б добре, якби не одне «але»: Владуха був 

фаном Макса Коржа, курив електронну цигарку, 

періодично раптово починав читати реп. Іншими 

словами - взагалі не вписувався в компанію патлатих 

металістів, котрими були ми.  

Саме тому протягом усього туру наша компанія 

нещадно підколювала бідного Владуху за його музичні 

смаки, а він не соромився так само підколювати нас у 

відповідь.  

 

 
Фото тих часів 



 

Але все це було виключно по-доброму. Наш 

супроводжуючий був більш ніж адекватним та веселим 

хлопцем, котрий усім нам прийшовся до душі, тому 

увесь цей обмін гострим слівцем тільки додавав 

веселощів у нашу подорож.  

Якщо чесно, бухий Міша декілька разів перегнув 

палицю та трошки збентежив Влада своїм п‘яним 

агресивним бормотанням, але зрештою ніхто не 

залишився ображеним, адже ніхто нікого ображати і не 

збирався. Було дійсно весело. А іноді так, що аж 

плакати хотілося, наскільки все було сумно.  

Жити нам доводилося де прийдеться. Ні про які 

готелі не було сенсу навіть мріяти. Максимальною 

розкішшю могла бути арендована квартира, у якій 

скоріш за все не було ні туалетного паперу, ні чистої 

постілі, ні навіть вайфаю. В основному нам доводилося 

кентуватися в хостелах, а іноді і того гірше - на 

вписках.  

Якось нас поселили додому до друга організатора 

концерту. Квартира була однокімнатною, і все було б 

нічого, якби там у цей самий час вже не жило ще три 

людини. Уявляєте собі, як там було спати? Мені 

пощастило швиденько зайняти вільний диванчик та 

заснути. Андрюха теж десь примостився. Всі інші 

продовжували тусуватися до самого ранку, адже місця 

поспати більше не було.  

До речі, щодо поганих квартир. В Дрона склалася 

дуже цікава традиція при відвідуванні квартир, не 

дуже добре пристосованих для проживання. Якщо 



хазяїн виявився хамом - уникнути покарання йому 

точно не вдасться.  

Вся справа у тому, що наш барабанщик розробив 

універсальний спосіб добиватися справедливості там, 

де на перший погляд це неможливо. Якщо у квартирі 

немає туалетного паперу, вайфаю, рушників, чистої 

постілі, а до гостей відносились грубо та без поваги, то 

після того як хазяїн квартири йшов, Андрій з 

спокійним виразом обличчя просто пісяв у пляшечку з 

засобом для миття посуду.  

Знаєте, чому це ідеальний злочин? А тому що засіб 

не змінює свій колір після даної процедури, тому 

помітити цей факт просто неможливо.  До речі, в один 

із таких випадків, виселяючись з квартири, ми 

залишили у раковині брудний посуд, тому перед тим 

як покинути її, нам пощастило побачити як хамуватий 

хазяїн поганої квартири дуже старанно намиває посуд 

трішки модифікованим миючим засобом. Ось такі 

справи.  

Ми просто були раді тому, що ми в турі, 

насолоджуємося вільним плаванням і робимо те, що 

любимо робити. А якось Мішаня, після гарно 

проведеного часу з новою знайомою, забув у її 

дамській сумочці свої... труси. Справа у тому, що він 

якимось чином опинився у неї вдома і в певний 

момент почув, що хтось відчинив вхідні двері. Був 

великий ризик того, що прийшов її батько, тому 

швидко одягаючись, він помітив, що одягнув штани, а 

труси одягнути забув.  



Саме тому, після легкого руху руки, вони 

опинилися у неї в сумочці. Виявилося, що додому 

повернувся брат дівчини, отже тривожність не мала 

підстав, але труселя Міша так і залишив там навічно. 

Не знаю, чи були це ті червоні, але факт залишається 

фактом. 

 

 
Scream Inc. 2014 рік 

 

Ось так ми і відкатали півтора місяці, граючи 

улюблену музику та насолоджуючись кожним 

моментом. Цікавий факт, гідний того, щоб його 

згадати: саме у цьому турі ми прийшли до висновку, 

що алкоголь та подібні виїзди для нас речі несумісні.  

 



Ми вирішили, що хочемо звучати та грати якісно, а 

алкоголь зовсім не допомагає у цьому. Більше того, 

фізично витримати це просто неможливо, адже ти 

постійно знаходишся в дорозі, а ще потрібно 

знаходити в собі сили виходити на сцену майже кожен 

день. З тих часів в турах ми не п‘ємо ні краплини. 

Бувають, звичайно, маленькі винятки, але вони дійсно 

невеличкі. І якщо вони все ж трапляються - то тільки 

після вже зіграного концерту.  

Через півтора місяця ми повернулись додому. 

Пам‘ятаю, як ми стояли вже у рідному Києві та не 

вірили, що роз‘їжджаємось кожен до себе, настільки 

ми звикли до постійного знаходження один з одним. В 

нас з‘явились нові знайомства, а також, нові ідеї, котрі 

повинні були підняти наш проект на абсолютно новий 

рівень розвитку. 

 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Шоу з оркестром та запис нового 

авторського матеріалу 
 

У нас народилася думка про те, що було б дуже 

круто, якби вдалося відтворити легендарне симфонічне 

шоу, яке відбулося у 1999 році у Сан-Франциско, а 

саме “S&M” (Symphony & Metallica). Але виникла 

одна проблема, котра ставила під питання існування 

усього проекту і вона стосувалась партитур для 

симфонічного оркестру.  

Де ж їх взяти? На щастя, питання вирішилось, коли 

за реалізацію цього проекту взялася жіночка на ім‘я 

Алла, котра була добре знайома з моїм батьком, а 

також мала відношення до організації подібних 

концертів у місті Харків. 

 

 
Перший концерт з оркестром 



 

Саме Алла знайшла людину, яка зайнялася 

написанням партитур на слух і незабаром декілька 

пісень були готові. Ми були дуже раді, що проекту 

таки дали поштовх, а це означало, що найближчим 

часом усе повинно було відбутися. І дійсно відбулося. 

Перше відтворення легендарного шоу проходило у 

харківському Палаці спорту, де подивитись на це 

дійство прийшло близько 3000 чоловік. Сет-ліст був не 

повним, адже були написані не всі партитури, тому ми 

додовали в програму пісні, виконані виключно гуртом 

без участі оркестру.  

Симфонічний оркестр носив назву “Віртуози 

Слобожанщини”. Ми дуже вдячні їм за те, що вони 

ділили з нами сцену у той вечір.  

        Даний проект зацікавив наших нових партнерів, 

партитури були написані повторно, а також, був 

створений сайт спеціально для цього шоу. Гадаю, 

варто також трохи розповісти про нюанси роботи 

безпосередньо з симфонічним оркестром.  

Концертною агенцією було прийнято рішення у 

кожному окремому місті співпрацювати з окремим 

оркестром. Звісно, головною причиною цього була 

фінінсова сторона питання, адже постійно перевозити, 

заселяти та годувати таку величезну кількість людей 

було, судячи з усього, занадто дорого.  

Нам така ситуація зіграла не дуже на руку, адже 

кожен день доводилося відігрувати всю програму 

мінімум двічі - на репетиції та на самому концерті. 



 Якби оркестр був один, то репетирувати нам не 

потрібно було б, а отже з‘явилося б на декілька годин 

більше вільного часу для сну.  

 

 
Макс Розкрут, 2015 

 

Можете собі уявити як ми себе відчували під 

кінець туру, враховуючи таку кількість концертів, 

кількість вихідних, постійне знаходження в дорозі та 

відсутність сну.  

Але все проходило добре, наші шоу з оркестровою 

програмою користувались популярністю, збираючи 

повні зали. Ми прийняли за правило після кожного 

такого концерту виходити в фойє до людей для фото, 

автографів та простого спілкування, що привносило 

ще більший позитив у це дійство. 

  



Також не малу долю позитиву приносили оркестри, 

особливо якщо у їх складі були симпатичні 

скрипальки.  

Тарік, між іншим, навіть зустрічався якийсь час із 

дівчиною, з которою познайомився саме завдяки 

нашому оркестровому шоу. 

 

 
Тарас Карпенко, 2015 



 

 

У жовтні 2015-го у київському ДК КПІ відбувся 

концерт, усі квитки на котрий були продані з 

неймовірною швидкістю, що стало для нас чудовим 

завершенням року. 

          Через декілька місяців виникли проблеми у 

стосунках з деякими партнерами. Описувати всю 

ситуацію не буду, адже це занадто довго.  

Скажу тільки те, що відмовившись дозволити 

керувати собою від “А” до “Я”, ніби ми були під 

опікою художнього керівника, а також будучи не 

задоволеними озвученими нам планами на подальшу 

співпрацю та фінансовою стороною питання, ми 

вирішили відмовитись від їх послуг.  

Але почавши працювати з новими людьми, котрі 

взялися за організацію нових оркестрових концертів, 

ми зіткнулися з відвертим брудом.  

Наші колишні “друзі” виявилися дуже поганими 

хлопчиками, мов вередливі діти на майданчику, котрі, 

побачивши, що хтось побудував із піску фортецю 

красивішу за їхню - підкаладають туди собачі фекалії. 

Це були відверті спроби зірвати нам концерти, 

більшість з яких, як не дивно, виявились успішними. 

Причому удар спрямовувався виключно на шоу 

“S&M”. Звичайні концерти проходили без проблем.  

Це і стало тим самим переломним моментом, 

котрий змусив нас почати рвати кігті в Європу та 

відкривати для себе нові горизонти.  

 



 
Андрій Лютий на «Файному Місті», 2016 

 

Ось тоді і почалися перші дзвінки у Польщу та не 

тільки. Міша закинув гроші на “Skype” та почав 

конкретно задовбувати наших найближчих сусідів. З 

польською мовою у нього все добре, тому усю 

важливість та необхідність співпраці з нашим гуртом 

він доносив полякам на їхній мові. 

Періодично до Мішані додому підрулював я, і ми 

разом виносили мозок тим, з ким розмовляти потрібно 

було вже англійською. Обдзвонили мало не всю 

Європу, а також Канаду та США.  

Спочатку ми були дуже ввічливими, і коли нам 

відмовляли в розмові або з‘їжджали з неї, то ми просто 

прощалися та клали слухавку.  

 



Але коли таке стало повторюватися занадто часто - це 

почало трохи злити. Тому ввічливість починала 

трансформуватись у наглість та самовпевненість.  

Якщо перекласти наше спілкування на українську, 

то воно звучало б приблизно так: “Ало! Привіт! Ми 

найкращий триб‘ют гурт Металіки у світі. Давайте 

працювати!” - “Вибачте, але ми не працюємо з 

триб‘ютами. Дякуємо за дзвінок” - “Взагалі не 

працюєте? Час починати. Ми робимо оркестрове шоу. 

Такого ніхто в світі не робить” - “Ми розуміємо. 

Пришліть нам на пошту ваші відео і ми з вами 

зв‘яжемось” - “добре, пришлемо. Скажіть, а ви 

зацікавлені в зароблянні грошей? З нами можна 

заробити дуже багато” - “Я просто оператор, я не 

приймаю ніяких рішень” - “Тоді дайте, будь-ласка, 

номер того, хто ці рішення приймає”.  

І такий підхід почав давати свої плоди. Раз через 

раз із нами ділилися номером чи адресою електронної 

пошти людини, яка відповідальна за спілкування з 

артистами.  

Через деякий час у нас з‘явились люди, з якими 

почалося активне планування клубних концертів на 

території Європи.  

Для того, щоб виїхати у тур по Європі, 

обов‘язковою умовою є наявність власного беклайну 

(концертного обладнання), тому, придбавши власні 

барабани, ми почали шукати людину з автомобілем, 

котра зможе нас відвезти. Візи вже були на руках, тому 

залишалося вирішити питання з транспортом.  



На допомогу нам прийшов Євген Пилипенко, 

котрий окрім того що повіз нас у тур на власному 

автомобілі, ще й працював з нами по своїй основній 

зайнятості у якості звукорежисера.  

Жека відомий у музичних колах тим, що являється 

спражнім професіоналом своєї справи та неодноразово 

був помічений у співпраці з такими музичними 

величинами, як Steve Vai, “Sepultura” та іншими.  

Машині Жені (Skoda Octavia tour) довелося 

несолодко, адже це легковушка, хоч і з великим 

багажним відділенням. Ми щосили утрамбовували 

туди усі наші речі в доповнення до гітар та барабанів. 

І ось, наприкінці січня 2017 року ми вперше 

перетнули кордон із Польщею. Тур складався із 10 

міст, котрі справили на нас неймовірне враження. 

Через деякий час ми побували у Чехії, Словаччині, 

Румунії, Болгарії, а також на фестивалі у Нідерландах. 

Варто зауважити, що публіка у Європі набагато більш 

орєнтована на важку музику порівняно із нашею.  

Не можу сказати що у нас народ пасивний, але там 

люди просто зходять з розуму. Ми настільки 

заряджаємося енергетикою слухачів, що навіть після 

довготривалого туру відчуваємо себе досить свіжими 

та бадьорими. Знаходитись у європейських країнах 

приємно та комфортно, що не може не радувати. 



 
Засмучена очікуванням публіка «Файного» 

 

Навіть на рівні не великих клубних концертів, 

організатори, у більшості випадків, проявляють себе з 

гарної сторони, відповідально виконуючи рекламу 

заходу, забеспечуючи виконання технічного та 

побутового райдерів, та і просто порядні та ввічливі 

люди. 

       Я гадаю що і так зрозуміло, що усякого роду 

веселих ситуацій при пересуванні вп‘ятьох в повністю 

забитій речами та інструментами легковушці, було 

більш ніж достатньо.  

Чого вартий тільки один барабан, що не вліз у 

багажне відділення, і котрий довелося возити із собою 

буквально на руках, наче посадивши собі на коліна 

кохану дівчину. Інструмент вправно переходив із рук у 

руки, коли хтось втомлювався із ним возитися, але на 



нього можна було покласти свою сонну голову, що 

було досить зручно.  

А у одному із невеличких міст Чехії із нами стався 

“поворот не туди”. Я не хочу робити антирекламу 

одному досить відомому сервісу оффлайн мап та 

навігаторів, але сказати, що ми тисячу разів 

проклинали цей проживаючий на своїй власній 

планеті, зі своїми власними неіснуючими дорогами, 

шматок непрацюючого лайна - означає не сказати 

нічого.  

Ця сволота вела нас по таким є...ням, що я починав 

сумніватися,  що ми взагалі куди-небудь хоч коли-

небудь приїдемо. Одного разу навіть був випадок, що 

нас повело по якійсь маленькій доріжці (типу короткий 

шлях), а вивело... до річки. Так, так, просто тупо до 

річки, через котру переїхати було неможливо, адже 

там не було мосту. Хоча на мапі навігатору він був. 

 Напевно йому просто на рибалочку захотілося, але 

так як у наші плани це не входило, то нам довелося із 

матюками повертатися назад у цивілізацію.  

Так ось, вкотре слухаючись інструкцій цього 

“Сусаніна”, ми намагалися знайти дорогу до своєї 

ночівлі, відігравши перед цим концерт. Діло було 

вночі, тому завершивши черговий маневр, ми занадто 

пізно помітили, що навігатор веде нас прямо на знак 

“проїзд заборонено”.  

Зупинившись та здавши трішки назад, ми 

збиралися розвернутися, але по тій самій вуличці, на 

котру ми мало не звернули, їхав автомообіль.  



Прийнявши рішення пропустити його, а потім 

самим продовжити рух, ми побачили, як на даху цього 

автомобіля загорілися проблискові маячки. Це була 

поліція.  

Виписавши нам штраф за порушення ПДР та 

особисто Дрону за непристібнутий ремінь безпеки, 

поліцейським захотілося додатково перевірити Женю 

на наявність підбадьоруючих субстанцій у крові.  

Зробивши швидкий тест на місці, виявилося, що 

Женя в нас любить покататися за кермом під 

метамфітамінчиком та марихуаною. Не турбуйтеся, це 

точно був бракований тест, адже його результат 

виходив за межі здорового глузду.  

Але все ж він став приводом для того, щоб відвезти 

Женю в лабораторію та провести ще декілька тестів, 

котрі виявилися негативними. Отже для Жені з дня, 

повного музикою Металіки, той день перетворився на 

день здачі аналізів. Ну хоч у туалет зайвий раз сходив 

безкоштовно у Європі.  

А нам довелося декілька годин сидіти в машині та 

чекати, доки нашого піддослідного привезуть назад. І 

до речі... пам‘ятаєте, я казав, що прецеденти із 

вживанням алкоголю почали траплятися дуже не 

часто? Я не збрехав. Дійсно не часто... але дуже 

влучно!  

В Празі ми вирішили трішки відірватися. Місто 

дуже гарне, відповідно і себе потрібно було показати в 

усій красі. У нас був цілий день для прогулянок по 

місту, тому ми із задоволенням скористалися цією 

можливістю. Але на тверезу голову ж гуляти не так 



весело. І якщо ми з Женею обійшлися декількома 

пляшками пива (Женя пив безалкогольне, так як був за 

кермом), то Міша з Тарасом мали більш грандіозні 

плани.  

Дрон на той момент вже остаточно зав‘язав з 

алкоголем, тому він просто з відразою дивився на все 

що відбувалось. Відчуваючи на собі важкий погляд 

Андрія, хлопці намагалися не палитися, забігаючи час 

від часу в потрапляючі нам на шляху кабаки та 

випиваючи по стопочці “бехеру”, у той час як я та 

Жека гуляли із відкритимм пляшками пива у руках. 

Але грати у шпигунів їм швидко набридло, тому 

через деякий час Мішаня з задоволеним виразом 

обличчя вже тримав у руках здоровий бутиль 

“Becherovka”.  

Судячи з того з якою швидкістю вони з Таріком 

його випили - не таким він був і здоровим. 

Спостерігати за тим, як вони “пливуть” між потоками 

зацікавлених туристів, було дуже весело.  

Коли ми знайшли невеличкий заклад з гострою 

тайською їжею, Мішаня раптово кудись зник. Точніше 

він то виходив на вулицю, то вертався. І так декілька 

разів. Ми гадали, що він виходить просто подихати 

свіжим повітрям, адже йому скоріш за все було не 

дуже добре, але коли в один момент він вийшов і довго 

не повертався назад - нас це занепокоїло.  

Я вже не пам‘ятаю як він пояснив свої регулярні 

походи, але на останній раз йому вдалося загубитися. 

Шукаючи дорогу назад та запитуючи людей як дійти 

до того самого кафе, йому вдалося затоваришувати з 



якимись місцевими алкоголіками, котрі налили йому 

ще трішки.  

Тарік у той самий час все норовив заснути, 

опустивши лице у гострий тайський том-ям. Згодом, 

Мішані таки вдалося знайти шлях назад, тому, 

вийнявши Таріка з супу, ми почали грузитися у 

машину щоб їхати спати. 

 

 
«Той самий» день, 2017 

 

Усе б нічого, якби хлопців по дорозі не почало 

жорстко нудити, внаслідок чого Женя видав їм по 

сміттєвому пакету на усякий випадок. Вікна були 

повністю відчинені, адже свіже повітря повинно було 

трішки стабілізувати ситуацію.  

Мішаня зламався першим. Не втримавши у собі 

наближаюче виверження і трішки не дотягнувшись до 



відкритого вікна (хоча на допомогу міг прийти пакет),  

він мінімально пролив частину своєї недавньої вечері 

всередину салону, а от вже більшу її частину йому 

вдалося донести вже до відкритого вікна.  

Суттєво прикрасивши “собою” зовнішню частину 

крила автомобілю, Міша засунув голову назад у салон, 

сподіваючись що ця чортова мандрівка скоро 

закінчиться.  

У той самий час Тарік прийняв насправді геніальне 

рішення. Правильно оцінивши ситуацію з усіх сторін, 

він прийшов до висновку, що у випадку такого ж 

фіаско, йому ніяким чином не вдасться дотягнутися до 

вікна, адже він сидів на задньому сидінні по центру - 

між мною та Мішею.  

Мало того, через свій прекрасний стан (а також 

через колихання автомобіля) він навіть у пакет, який 

тримав у руках, ледве попаде. Рішення просилося само 

собою. Натягнувши пакет прямо на голову, Тарік 

виглядав так, ніби він став жертвою злочинців, котрі 

викравши його, одягнули йому на голову мішок щоб 

той не бачив, куди нещасного везуть.  

Вікна були і далі відчинені, тому я іржав як кінь, 

спостерігаючи за тим як пакет, під дією сильного 

вітру, “танцює” на голові Таріка. Це треба було 

бачити! І ось... знайомі проблискові маячки.  

Я миттєво перестав сміятися і зробив вигляд, що 

нічого дивного не відбувається, не дивлячись на те, що 

поруч зі мною сидів бухий чувак з пакетом на голові, а 

правий борт машини хтось жорстко заблював. Нам 

пощастило, що стоючи у той момент на світлофорі, 



поліцейські нічого не помітили, і ми, з кам‘яними 

виразами обличчя, продовжили їхати далі.  

Діставшись до місця, ми видихнули з 

полегшенням, а Тарік таки дотерпів до кінця і зробив 

свою брудну справу вже вийшовши з машини. 

Подібних історій було ще декілька, але я гадаю, цієї 

поки буде достатньо. 

        В період з 2013-го по 2017-й роки у вільний від 

турів у якості триб‘ют гурту час, ми випустили 6 

сиглів. А саме: “Higher & Higher”, “Lyrics of Life”, 

“Open Fire”, “Machinegun”, “I’ll Be the One” та “Soul 

Apart”. На всі, окрім останньої, були зняті відеокліпи. 

 

 
 

 

 



Гора металолому 
 

        10 жовтня, 2017 року. Майже місячний тур по 

Європі підійшов до завершення і наша команду 

прибула до пропускного пункту між Польщею та 

Україною. Втомившись від довгої дороги, а також 

розуміючи, що попереду нас чекає ще багато годин в 

дорозі до місця призначення вже по території України, 

ми з жахом усвідомили, що черга із автомобілів 

простягається буквально за горизонт.  

В усякому випадку, пропускного пункту у межах 

людського зору точно не було видно. Перспектива 

стояти там від 10-ти годин і більше нас зовсім не 

тішила, тому, помітивши деяких зухвалих персонажей, 

котрі один за одним тупо об‘їжджали чергу, ми 

прийняли рішення зробити те ж саме, а там будь що 

буде.  

Під‘їхавши практично впритул до пропускного 

пункту, нам вдалося скористатися відбувавшимся там 

хаосом та вклинитись у чергу дуже близько до 

шлагбауму, при цьому залишивши позаду величезну 

кількість автомобілей.  

Ейфорія, котра захопила нас від усвідомлення того, 

що ми зекономили величезну кількість часу і що 

теперь вже не прийдеться маринуватись у автомобілі, 

простоюючи годинами практично на одному місці, як 

виявилося, була великою помилкою.  

Краще б ми простояли там не 5, не 10 годин, а усі 

20. Але на той момент ми ще не знали що чекає на нас 

попереду.  



Після того, як ми вражаюче швидко перетнули 

кордон (при такій черзі), було прийнято рішення не 

зупинятися на сон та відпочинок, а продовжувати рух 

у сторону Києва. Це було помилкою номер два.  

Третьою ж помилкою було ігнорування темного 

часу доби, що при пересуванні дорогами України може 

мати погані наслідки. Ось така нехитра комбінація 

призвела до того, про що я розповім далі. 

        Пам‘ятаю, сидів я зправа від водія. Хлопці сиділи 

позаду, Женя був за кермом. Під‘їжджаючи до 

львівської кільцевої, ми побачили дуже жорстку 

аварію, причому на асфальті поруч із розбитими 

автомобілями лежали мішки для трупів, у котрих, 

судячи з усього, знаходились тіла тих нещасних, для 

котрих ця вечірня поїздка виявилася останньою.  

Трішки пригальмувавши, ми звернули на кільцеву. 

“Жах. А зовсім недавно ці люди були ще живі” - 

пронеслося у моїй голові на мить.  

Саме у такі моменти розумієш, наскільки людина 

крихка і наскільки усі твої проблеми та турботи, усі 

сварки з близькими та друзями та інші проблеми 

насправді нікчемні, адже все може закінчитися дуже 

швидко.  

Розумієш, і одразу викидаєш усе із голови, адже 

думати про це зовсім не хочеться. Але дійсно серйозно 

задумуєшся про це тільки тоді, коли щось подібне 

трапляється саме з тобою.  

Нажаль (а якщо подивитися з іншої сторони - то на 

щастя, але про це пізніше), для мене це був той самий 

випадок.  



Освітлення мало б бути кращим, адже їхали ми не 

по сільській дорозі, а по кільцевій навколо обласного 

центру. Швидкість була приблизно 80 км/годину, що 

на даній частині дороги абсолютно дозволена норма.  

Несподівано в межах ближнього світла фар я 

побачив людину, хоча, судячи по рівню алкогольного 

сп‘яніння, це було просто “тіло”.  

Дане “тіло” рухалось порушуючи правила 

дорожнього руху, адже йшло в напрямку руху 

транспортного потоку, відповідно не бачило рухаючі 

до нього зі спини автомобілі. Мало того, крокування 

зигзагами з постійними перетинаннями лінії узбіччя, 

не могло обіцяти нічого доброго ні йому, ні водіям, 

котрі легко могли збити цього поціновувача гострих 

відчуттів.  

Навть на швидкості 80 км/годину об‘єкт, 

з‘явившийся у полі зору ближнього світла фар 

автомобіля, наближається до вас неймовірно швидко, 

тому залишаються долі секунди на те, щоб зреагувати. 

Що я і зробив, закричавши що є сили щось типу: 

“Женя! Людина!”. Водій різко крутнув кермо вліво, 

завдяки чому “тілу” вдалося залишитися живим.  

Нас моментально винесло на смугу зустрічного 

руху, де в ту саму секунду я побачив вогні їдучого 

прямо на нас автомобіля. Жені вдалося вивернути 

кермо вправо, після чого вирівняти машину вже було 

неможливо.  

Зачіпивши узбіччя, ми дуже стрімко полетіли в 

кювет, при цьому перевертаючись з ніг на голову. 

Здається, повних переворотів було три, причому саме 



на третій я відчув різкий біль у спині: “Чорт забирай. 

Це погано” - подумав я, але більш за все у той момент 

мені хотілося, щоб цей пекельний атракціон 

закінчився.  

На четвертому перевороті ми зупинились, 

приземлившись на дах і зависнувши на ременях 

безпеки, котрі, на наше спільне щастя, пристібнули 

абсолютно всі. І тут, абсолютно несподівано, по своїй 

власній волі увімкнулась магнітола.  

Звуки нашого запису пісні “Seek & Destroy”, 

котрий був зроблений на досить недавньому живому 

шоу у Києві, викликали у нас сміх. Просто прекрасний 

момент для прослуховування музики обрала магнітола, 

котра, судячи з усього, знаходилася не у меншому 

стані шоку ніж ми самі.  

Виключивши музику та впевнившись що всі живі, 

було прийняте рішення вибратися з цієї гори 

металолому, в яку пертворився наш “турмобіль”.  

Хлопцям із легкістю вдалося вибратися назовні зі 

своїх місць на задньому сидінні, а ось для нас із 

Женею усе було не настільки просто. Верхня частина 

передніх дверцят дуже міцно увійшла у землю, тому 

відчинити їх, попередньо не піднявши або не 

перевернувши автомобіль, було фізично неможливо. 

Тому вибиратися потрібно було через заднє сидіння, 

що ми і почали намагатися робити.  

У той самий час, вилізший з машини Міша 

наздогнав бухе “тіло”, котре, до речі, продовжувало 

йти по своїм бухим справам так, ніби нічого й не 

сталося. Посадивши його на п‘яту точку за допомогою 



легкої підсічки, йому було сказано чекати приїзду 

поліції.  

Коли я виповз з машини, мене продовжував 

турбувати тупий біль у поясниці, але так як я міг 

нормально рухатися, це мене трішки заспокоїло і я 

просто сподівався що ніякої серйозної травми не 

отримав. Хлопці також, здається, були у нормі. 

Пам‘ятаю, як ми усі разом обійнялися і з полегшенням 

видихнули, стоячи поруч з розбитою машиною.  

Незабаром приїхала поліція, котра, спитавши в нас 

чи будемо ми подавати до суду на цього алкоголіка, 

натякнула нам, що у нього і взяти нічого.  

 

 
Репортаж з місця події 

 



Зрозумівши, що цей персонаж вже і так покараний 

життям, ми вирішили викреслити його із пам‘яті та 

зайнятися більш важливими речами. Наприклад, 

зібрати усе вцілівше, завезти машину на евакуатор та 

відправити на Київ, а також самим дістатися додому. 

На наше велике здивування, гітари були цілі, не 

дивлячись на те, що вони знаходились у багажному 

відділенні, закріпленому на даху, а відповідно 

основний удар при перевертанні приходився саме на 

них. Постраждали тільки барабани а також деякі 

особисті речі, котрі розкидало по усьому периметру. 

Під час аварії я тримав у руці планшет Тараса, 

екран якого зрештою був продавлений, адже я 

інстинктивно стиснув його з усіх сил.  

У Львові живуть мої родичі, тому досить швидко 

до нас дістався мій дядько і відвіз мене, Андрія та 

Мішу на залізничний вокзал, де ми придбали квитки на 

нічний потяг до Києва. Женя та Тарас поїхали на тому 

самому евакуаторі, на котрий завантажили машину.  

Приїхавши до Києва прийшла пора тимчасово 

попрощатися та трішки відійти від того, що трапилося. 

Ось тут я і зрозумів, що при спробі взутися я відчуваю 

просто жахливу біль у поясниці. Ледве одягнувши на 

ноги взуття та вийшовши з потягу я попрощався з 

хлопцями та зустрів свого батька, котрий приїхав мене 

забрати.  

Чесно кажучи, я зовсім не люблю лікарів, лікарні 

та все що з цим пов‘язано, тому при будь-якого роду 

хворобах, травмах і тд., я звертаюсь по допомогу у 

крайньому випадку, а частіше за все забиваю на це і 



зовсім. Але цей випадок не був схожим на звичайну 

нежить із темперетурою, адже те, що ми залишилися 

живі, заслуга виключно ременів безпеки. Саме тому я 

поїхав просто у травмпункт.  

Пройшовши огляд, мені озвучили діагноз: 

“Компресійний перелом хребта”. Прозвучало це 

досить жахливо, адже із цих трьох слів я надав 

значення тільки останнім двум і цього мені було 

достатньо, аби припустити що все дуже погано. Але 

виявилося що все не настільки страшно. Компресія - це 

стискання, а відповідно у мене стиснувся один хребець 

у поясничному відділі хребта, не зачіпивши при цьому 

нерви та спинний мозок, що дуже радувало.  

Компресія першого ступеню та дві протрузії 

міжхребцевих дисків - таким був результат нашої 

нещодавньої поїздочки. 

        До травмпункту підігнали швидку, мене поклали 

на каталку, запхали в машину та повезли до лікарні. 

Все що відбувалося нагадувало мені якесь кіно, адже 

лежати на каталці, яка мчить по коридорам, дивитися 

на пролітаючу перед очима стелю, потім по боках, 

дивитися на стоячих над тобою лікарів - усе це було 

схоже на кадри із якогось фільму і, здавалося, 

відбувається не зі мною.  

Я, взагалі-то, і сам міг йти, адже до травмпункту я 

ж дійшов. Але вставати і сидіти мені суворо 

заборонили, тому залишалося тільки відлежуватися.  

 

 



За 27 років свого життя я вперше потрапив до 

лікарні. Добре, що усього на один день, адже від 

запропонованої мені операції по вкручуванню шурупів 

у хребет я рішуче відмовився.  

 

 
Макс у лікарні з новою компанією, 2017 



Також пропонували “зацементувати” зламаний 

хребець за допомогою спеціальної речовини, що 

дозволило б мені встати на ноги буквально на 

наступний день. Але любого роду хірургічні втручання 

без гострої на то необхідності здаються мені дуже не 

бажаними. Саме тому я обрав лікування за допомогою 

постільного режиму протягом двох місяців, і зараз ні 

секунди не шкодую про це рішення.  

Єдине, що мене турбувало - концерт з 

симфонічним оркестром у Жовтневому Палаці у Києві, 

котрий мав відбутися через 10 днів. Мені дуже не 

хотілося, щоб через мою травму довелося переносити 

концерт (не кажучи вже про його відміну), тому ми 

почали думати про можливі варіанти.  

Лікарі заборонили мені сидіти, а стояти та ходити 

можна було тільки при гострій необхідності, 

попередньо одягнувши на себе корсет. Так вийшло, що 

концерт і виявився тією самою гострою необхідністю.  

Прийнявши рішення не створювати зайвого 

навантаження на хребет гітарою, ми запросили нашого 

звукоінженера Сергія Сершня відіграти ритм партії за 

мене. Я ж на цьому шоу повинен був просто співати. 

 Вперше за 9 років існування нашого гурту я 

тримав у руках тільки мікрофон. Було дуже незвично 

та місцями не комфортно, адже я просто не знав куди 

діти вільну від мікрофону руку, бо звик, що під час 

кожного нашого концерту вони активно зайняті грою 

на гітарі.  

Корсет міцно стягував, що заважало набрати 

достатньо повітря для співу. Але зрештою усе 



пройшло прекрасно: повний зал дуже радував око, а 

реакція та активність людей точно у декілька разів 

прискорила моє одужання. 

        Попереду мене чекало довготривале знаходження 

у горизонтальному положенні. Але вдома й стіни 

лікують, як кажуть. Кількість позитивних та 

підбадьорюючих повідомлень, котрі я отримав за час 

постійного перебування вдома, просто зашкалює. 

Настільки багато їх не надходило навіть у мої Дні 

Народження, що дуже сильно заряджало. Більше того, 

якщо хтось проявляв бажання прийти провідати мене - 

я нікому не відмовляв.  

У підсумку, багатьох людей, котрі приходили до 

мене додому, я бачив вперше у житті, адже до цього 

ми або спілкувались тільки у мережі, або не були 

знайомі зовсім. За даний період часу я обміркував 

дуже багато речей. Саме тому трішки раніше я казав, 

що є і зворотня сторона медалі, а точніше, коли подібні 

випадки трапляються з тобою, вони виключно йдуть 

тобі на користь.  

Коли абсолютно немає куди поспішати, концерти 

скасовані, перенесені або просто тимчасово не 

плануються, ти постійно знаходишся поруч зі своїми 

рідними, котрі турбуються про тебе - саме у такі 

моменти чітко розумієш, що це найголовніші та 

найважливіші люди у твоєму житті.  

Батьки, родичі, друзі, близькі, та і просто гарні 

людські відносини - ось що є найбільш цінним. Не 

гроші, не слава, не влада, не власне его, не щось інше. 



Прекрасно пам‘ятаю момент, коли ввечері мама із 

татом покликали до себе подивитись із ними разом 

кіно перед тим як лягти спати. Я влігся між ними 

(ліжко було достатньо широким для цього) і ми почали 

перегляд.  

Що це був за фільм я вже не згадаю, але це і не 

важливо. Мені не соромно зізнатися, що у той момент, 

будучи здоровим 27-ми річним мужиком, на очі 

почали навертатися сльози. Захопили спогади із 

дитинства (котре було навіть більш ніж щасливим), а 

час ніби на мить зупинився.  

У той момент я зрозумів, що я точно не один і це 

величезне щастя. Ось для таких прозрінь, котрі 

здаються досить очевидними, і стаються подібні речі.  

Мені здається, ця автомобільна аварія сильно 

змінила мене у кращу сторону. У всякому випадку, я 

дуже на це сподіваюсь. Велике дякую моїм батькам, 

рідним, друзям та близьким, новим знайомим та новим 

друзям, котрі з‘явились у той період. Дякую за 

підтримку, яка поставила мене на ноги дуже-дуже 

швидко. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



Перші оркестрові шоу у Європі 
 

           Квітень 2018 року ознаменувався першими 

оркестровими концертами у Польщі. Це була перемога 

для нас, адже усього за рік нам вдалося зростити себе 

із клубів на європейські майданчики-тисячники, що 

дуже тішило.  

Перший невеличкий виїзд складався із двох 

польских міст – Кракова та Забже. Зробивши висновки 

із наших минулих турів, де доводилося у кожному 

місті перед кожним новим концертом проводити 

репетиції з новим оркестром (що страшенно 

виснажувало фізично, адже концертну програму при 

таких умовах ми відігрували мінімум двічі на день), 

було вирішено возити із собою один єдиний оркестр. 

Ними стали одесити “Hardy”. Завантажившись 

разом у автобус, ми відправились у дорогу. Концерти 

пройшли при повній посадці з прекрасною реакцією 

публіки на те, що відбувалося на сцені. Промоутери 

також залишилися більш ніж задоволені. Саме тому 

був укладений договір по ексклюзивній співпраці з 

німецьким агентом, котрий розповсюджує свою дію на 

території окремо обговорених країн.  

Для наступних виїздів було запрошено 

симфонічний оркестр “Orion”. Протягом року ми в 

такому форматі відвідали Польщу, Чехію, Австрію, 

Словаччину та Німеччину. Також за цей проміжок 

часу  з клубними концертами ми відвідали кілька 

великих міст Іспанії, таких як Севілья та Малага, 



заскочивши паралельно на фестиваль у містечку Сан 

Хавьєр.  

 

 
 

         На 2019 рік ми запланували дещо особливе. 

Завдяки новим вмінням Андрія, котрий перетворився 

на справжнього композитора оркестрової музики, нам 

вдалося реалізувати дійсно амбіціозний та масштабний 

з усіх сторін проект.  

Окрім того, що власними зусиллями були повністю 

«зняті» на слух оркестровки основних ключових хітів 

“Metallica” з концерту “S&M”, так ще й було дописано 

вісім абсолютно ексклюзивних.  

В чому саме полягає ексклюзив? Справа в тому, що 

ми дуже хотіли яскраво відрізнятися від безлічі інших 

”Metallica” триб‘ютів, котрі просто грають пісні 

легендарного гурту. Так, наявність симфонічного шоу 



надає нам суттєву перевагу над усіма, але власний 

симфонічний альбом із композиціями, котрі самі 

“Metallica” вирішили не додавати до списку 

оркестрових пісень, підіймає планку на зовсім новий 

рівень.  

Тут вже задіяне наше власне бачення цих 

композицій, адже партитури писалися Андрієм з 

чистої сторінки. Так, це все-одно кавер, але він 

являється повноцінною авторською роботою. Усі 

вокальні партії Джеймса Хетфілда були переглянуті, 

переосмислені та інтерпретовані на власний манер, 

тому що співати разом з гуртом це одне, а от під 

акомпанемент грандіозного симфонічного оркестру - 

зовсім інше.  

Саме тому на даному альбомі можна почути мій 

особистий характер та відчути персональний погляд на 

пісні, адже під час запису довелося увімкнути 

фантазію та подарувати композиціям вже не Хетфілда, 

а самого себе.  

Також виникла необхідність взяти декілька уроків 

вокалу, чого я ніколи не робив раніше. З викладачем 

дуже пощастило, тому і кінцевий результат усіх 

задовольнив. Кирило Каплуновський (фіналіст 5-го 

сезону “Х-фактора”) виявився справжнім 

професіоналом своєї справи, досвід та викладацький 

талант якого дуже швидко допомогли мені суттєво 

підвищити свій рівень, за що я йому безмежно 

вдячний.  

 



Сергій Сершень, як завжди, виступив саунд-

продюсером нашого релізу. Врешті-решт, альбом був 

повністю готовий. Презентація “Symphonica pt.1” 

пройшла на нашому каналі на YouTube, після чого він 

з‘явився у доступі на усіх стрімінгових платформах, а 

що стосується фізичної копії, то її завжди можна 

придбати безпосередньо на наших концертах.  

До списку пісень увійшли: “King Nothing”, “Turn 

the Page”, “Carpe Diem Baby”, “The Unforgiven”, “Low 

Man’s Lyric”, “The Unforgiven II”, “Mama Said”, 

“Nothing Else Matters” та бонус трек - “Whiskey In The 

Jar”. Із даного переліку тільки партитура “Nothing Else 

Matters” була взята з оригіналу, тому що випустити 

реліз без цього славнозвісного хіта ми просто не 

могли.  

 

 
Концерт у Кракові, 2019 



 

           1 листопада 2019 року при повній посадці 

відбулося шоу у київському Палаці “Україна”, що 

стало початком багатомісячного туру Scream Inc. 

Україною та країнами Європи. В рамках даного 

графіку за два місяці до концерту були розкуплені усі 

квитки на наш виступ у Львівському Національному 

Академічному театрі опери та балету,  ми відвідали 

Польщу, Німеччину, Чехію та Голандію, відігравши 

близько 60-ти концертів, більшість з яких пройшли з 

аншлагом, а часами відбувалося по 2 концерти в 

одному місті.  

 

 
Палац Україна, 2019 

 



Тур видався неймовірно масштабним та вдалим, 

але нам не пощастило завершити його повністю. Після 

чотирьох місяців майже безперервних переїздів та 

виступів, в середині березня 2020 року нам довелося 

взяти вимушену паузу через спалах епідемії 

коронавірусу, яка стала серйозною перешкодою, 

зачепивши увесь світ.  

Саме тому перенесення останніх 6-ти концертів на 

осінь було єдиним можливим варіантом для нас, але, 

тим не менше, ці шоу обов‘язково відбудуться. 

 

 

                                  

Плани на найближче майбутнє 
 

       У завершенні, хотілося б сказати деякі речі про 

нашу діяльність в цілому. Протягом вже 12-ти років 

свого існування, ми досить часто бачили критику, 

нерозуміння і навть відкриту агресію в свою адресу.  

Це нормально, адже подобатися всім просто 

неможливо. Але у більшості випадків подібні емоції у 

нашу сторону були викликані через небажання 

сприйняти факт існування такого явища як триб‘юти 

тими людьми, від котрих ця агресія надходила.  

Багато хто притримується думки, що перегравання 

чужих пісень не потребує ні таланту, ні якихось 

особливих зусиль чи інтелектуальної розвиненості. 

Справа в тому, що у кожного триб‘юту є мінімальна та 

максимальна задачі.  



Максимальна полягає у тому, щоб круто 

відтворювати легендарні хіти, давати потрібні емоції 

та драйв, якими наділений оригінальний колектив, а 

також бути органічними у цьому амплуа. Мінімальна 

ж задача потребує лише одного - не зіпсувати своїми 

переспівуваннями враження про оригінал. Тому 

людям, котрі настільки критично відносяться до гуртів 

нашого роду діяльності, не варто забувати про те, що у 

нас на плечах лежить величезна відповідальність.  

Частенько буває так, що після знайомства з 

деякими колективами, у твоїй голові міцно і надовго 

виникають певні асоціації, котрі у майбутньому просто 

заважають насолоджуватися першоджерелом. Так що 

повірте, що зробити свій триб‘ют дійсно якісним 

зовсім не так просто, як може здатися на перший 

погляд.  

Також скажу, що ми ніколи не займалися 

копіюванням зовнішнього вигляду учасників 

“Metallica”. Деякі гурти равіть використовують перуки, 

“злизують” усі рухи своїх кумирів і тд. Нам увесь цей 

театр завжди здавався зайвим. Так, ми граємо чужу 

музику, але на сцені ви бачите нас такими, якими ми є 

насправді. Ніякої акторскої гри. 

         На сьогоднішній день ми продовжуємо активно 

працювати над розвитком триб‘юту. Основним 

завданням у найближчий час для нас є активне 

поповнення гастрольного графіку новими 

європейськими країнами. І не тільки європейськими. 4-

го грудня 2020 року у київському Палаці Спорту 

відбудеться неймовірне по своїм масштабам шоу, де 



ми встановимо сцену просто по центру залу, що дасть 

можливість людям дивитися концерт з усіх сторін.  

Цей задум реалізували самі “Metallica” та 

продовжують практикувати його й досі, а для нас це 

буде величезним кроком вперед з точки зору 

продакшну, адже на глядачів чекає неймовірне світло, 

звук, а також піротехніка.  

Програма вже оновлена новими піснями, а сам 

концерт поділено на дві частини - оркестрову та без 

оркестру. В комбінації усе це зробить шоу насправді 

незабутнім.  

Ми впевнені в тому, що поставлена ціль та 

кропітка робота над її досягненням, а також 

впевненість у своїх силах та один в одному, 

безперечно приведуть нас до бажаного результату.  

Ми вже здійснили багато із тих цілей, про 

реалізацію котрих навіть мріяти було страшно ще 

кілька років тому. А скільки ще попереду. Просто 

слідкуйте за нами. 

 


