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Ч
и читаєте ви дітям? Я почала читати сину й донь-

ці ще коли вони були зовсім маленькими. І вже 

зараз бачу, наскільки правильним було це рішен-

ня! Мої діти — справжні фанати книжок, і я цим 

дуже пишаюся. Діти надзвичайно потребують нашої батьків-

ської уваги. А читати, я впевнена, — це найкраще дозвілля 

в будь-якому віці.

Але, на жаль, більшість дитячих книжок закривають 
якісь базові речі. Тому я постійно була в пошуку книжки, яка 
була б цікавою та давала певний життєвий приклад. Сучасні 
діти захоплюються історіями про супергероїв. Ці персонажі, 
безумовно, дуже цікаві, але вони всі несправжні, їхні супер- 
здібності вигадані.

Ви знаєте, що в певному віці дитині вкрай необхідний при-
клад для наслідування? Я стала шукати, про кого реального, 
зі справжніми суперздібностями, можна розповісти дитині. 
Ми навіть провели дослідження та опитали читачів нашого 
видавництва.

Життя видатних людей — це те, що цікаво всім, у будь-яко-
му віці. І що особливо важливо, це СПРАВЖНІ супергерої. 
Звичайні люди, як ми з вами, які зробили щось надзвичайне 
і змінили цей світ на краще. Саме такого прикладу так бракує 
нашим дітям!
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Моя мрія і місія — щоб якомога більше дітей любили чи-
тати й читали хороші, добрі, правильні та корисні книжки. 
Наша адаптована серія книжок «Видатні особистості для ді-
тей» — це історії про звичайних хлопчиків та дівчаток, їхнє 
дорослішання і навчання, про перепони на шляху до успіху 
та щастя від досягнення мрій. Ці книжки допомагають ди-
тині отримати відповіді на запитання про те, як працює цей 
світ, як досягти успіху, чому вчитися, який життєвий шлях 
обрати для себе.

Ми починали цю серію з книжок про Стіва Джобса, Аль-
берта Ейнштейна, Коко Шанель. Наразі у нашому арсеналі 
11 біографій відомих на весь світ людей. І це лишень початок!

Дуже хочу познайомити українських дітей з видатними 
особистостями нашої країни (Сікорським, Каденюком та ін.). 
Розповісти їм про винахідників, дослідження та досягнення 
яких прославили Україну на весь світ. Вірю, щоб бути сильни-
ми та досягати більшого, дитині важливо знати свою історію.

Читайте разом з дитиною, говоріть з нею про важливе, 
дозвольте їй запитувати вас про все на світі — і ви назавж-
ди залишитеся найкращими друзями! Читання розвиває 
дітей будь-якого віку. А читання правильних книжок разом 
з батьками — формує особистість і характер дитини, робить 
її успішною в подальшому житті. Спільне читання впливає 
на дружні стосунки батьків і дітей. Перевірено на власних 
дітях, близьких та знайомих.

Ольга Іванова,  
видавець та директор IPIO
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РОЗДІЛ 1
ХЛОПЧИК, ЯКОГО ДУЖЕ 
ЛЮБИЛИ
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Якщо у вас немає гармонії, то беріть 
гармонь і гармонуйте!

Кузьма Скрябін

Літо на Львівщині – це пора сюрпризів. Зранку пря-
жить сонце, співають пташки і, здається, увесь 
світ цьому радіє. А вже за кілька годин спокійні-
сінько може вперіщити дощ. Тож у кожного завж-

ди із собою є парасолька чи хоча б потертий дощовичок, щоби 
злива не заскочила зненацька. 

На щастя, того спекотного серпневого дня дощ забарив-
ся. Невеличке містечко Самбір жило звичайним життям – 
тихим і розміреним. Пекар у лавці неподалік від площі 
Ринок саме дістав із печі деко рум’яних рогаликів. Смач-
нющий аромат свіжої випічки неабияк дражнив величень-
ку чергу покупців. Листоноша робив ранковий обхід з га-
зетами й листівками. Голуби поважно крокували навколо 
церкви.

Цей суботній день 17 серпня 1968 року міг бути таким 
самим, як і десятки інших. Проте для інженера Віктора 
Кузьменка й учительки музики Ольги Кузьменко він став 
найщасливішим у житті: у них з’явилося довгоочікуване 
малятко. Сина назвали Андрієм, і так розпочалася нова ди-
вовижна історія.

У новому складі сім’я перебралася до іншого містечка – 
Новий Розділ. А за тринадцять років по тому доля заведе 
їх до Новояворівська – міста, яке нещодавно заснували. 
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Згодом воно стане галасливим і велелюдним, однак тоді все 
лише розбудовувалося. Будинки зводилися, дерева насаджу-
валися, а вулиці отримували свої координати, окреслюючи 
чіткі геометричні фігури із роздоріж і багатоповерхівок. Усе 
було буденно, і ніщо не віщувало, що саме це місто відіграє 
дуже важливу роль у житті майбутнього музиканта.

Гітара, що рятувала 
від сліз

Якось, коли Андрієві було всього три рочки, бать-
ки помітили, що його неабияк тішать пісні по ра-
діо. Коли хлопчик їх чув, то вдавав, ніби виступає 
на сцені. Побачивши це, батько вирізав йому із фа-

нери невеличку іграшкову гітару. Радості Андрія не було 
меж! Хлопчик довго не випускав її з рук, виконуючи раз 
за разом той самий хіт – «Червону руту». 

– Це твої музичні гени, – жартував батько, звертаючись 
до дружини. 

Після декількох годин стрибань по квартирі з «великим 
концертом» хлоп’я втомилося й міцно заснуло на канапі, 
не випускаючи з рученят гітари. Мама у відповідь лише за-
гадково всміхнулася: серце їй підказувало, що музика в жит-
ті сина лунатиме не тільки з радіо.
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Крихітна гітарка виявилася справжнім порятунком від 
Андрійкових сліз. Коли з’ясувалося, що ходити до дитячо-
го садочка потрібно щодня, його маленький світ перевер-
нувся, а життя перетворилося на справжню драму. Хлоп-
чик дуже любив маму і той чудовий теплий всесвіт, який 
вона створила навколо нього своєю любов’ю. Тож коли 
зранку мати відводила його до садка і прощалася аж до ве-
чора, Андрій починав так голосно й відчайдушно плака-
ти, що годі й уявити. Луна від дитячих криків котилася 
з роздягальні аж надвір, особливо трагічно перекочуючись 
сходами в тамбурі. 

Здавалося, нема на світі більшої несправедливості, ніж 
те, що тебе покидають самого-самісінького, віддають чужим 
тітонькам. Думки в Андрійковій голові водили жахливі хо-
роводи, тільки додаючи жалю. Хто взагалі ці тітоньки? Чому 
мама з ними так люб’язно спілкується? Хіба вона не знає, 
що вони примушують їсти манку з грудками?

– Андрійчику, Андрійчику! Яка гарна в тебе гітара! 
Невже ти вмієш на ній грати? – запитала вихователька 
у квітчастому халаті з чудернацькою зачіскою-начосом. 
Вона помітила, що за весь час, доки хлопчик тут, він ані 
на мить не випустив з рук свого іграшкового музичного 
інструмента. Розуміючи, що ні її, ні мамині вмовляння 
не діють, вихователька вирішила спробувати розрадити 
хлопчика хоч так.

Хлоп’я раптово замовкло. Від несподіваної тиші у вихова-
тельки й у матері Андрійка задзвеніло у вухах. Стало знову 
чути звичайний ранковий поспіх, яким живе дитячий са-
док, коли батьки приводять дітлахів і ті готуються йти на 
сніданок.
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– Так, – коротко відповів Андрійко. Його щічки були мо-
крими від сліз, але йому вже не хотілося плакати.

– А які ти пісні знаєш? – продовжила вихователька.

Мама ледь чутно їй прошепотіла: «Червону руту».

– Умієш грати «Червону руту»? Нам усім у дитсадку так 
подобається ця пісня!

Немов хмари розступилися після рясної зливи – така 
усмішка з’явилася на дитячому, припухлому від плачу, об-
личчі. Ні секунди не вагаючись, Андрійко голосно завів свій 
улюблений шлягер. 

Коли він ушосте повторював приспів, мама непомітно 
вийшла з роздягальні й пішла на роботу. Відтак вона з ви-
хователькою повторювала трюк із гітарою не один раз: впро-
довж тривалого часу тільки цим і вдавалося зробити розлуку 
менш болісною.
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Мандаринові дива

Понад усе Андрійко обожнював різдвяні свята й Но-
вий рік. Саме в цю пору траплялися справжні дива: 
хтось дарував цукерки, звідкілясь з’являлося те, 
про що у звичайні дні тільки мрієш – наприклад, 

нова іграшка чи велика плитка шоколаду. Одного разу 
 батьки з пошти принесли неймовірну посилку: два ящики 
соковитих яскравих мандаринів, які надіслали дві його тіт-
ки з Києва. 

Коли тато відкрив першу коробку і прибрав пожовклу га-
зетку, якою зверху були накриті цитрусові, кімнатою вмить 
поширився такий аромат, що Андрійко аж примружив очі. 
Неначе сіру зимову квартиру широким пензлем щедро роз-
малювали гарячим літнім сонцем. Здавалося, навіть меблі 
от-от разом із килимом на стіні підуть у запальні скоки! 

Свіжі ноти мандаринової цедри залоскотали в носі, по-
бігли коридором, дісталися кухні і чкурнули крізь відкриту 
кватирку на засніжену вулицю.

Хіба можна собі уявити більше багатство? Від хвилюван-
ня Андрій не знав, що й робити. Для початку він вирішив 
пригостити батьків, а вже потім почистити й собі манда-
ринку. Хлопчик не дуже й пам’ятав, які ті тітки на вигляд, 
і не міг зрозуміти, за що вони так його полюбили. Але, 
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відправляючи до рота вже третю мандаринку поспіль, він 
вирішив віддячити тіткам і при нагоді неодмінно також по-
частувати чимось смачненьким.
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Подорож вантажівкою

Коли Андрійкові виповнилося шість років, він зрозу-
мів, що дива та інші приємності можуть траплятися 
не тільки на Різдво. Для цього лише потрібно вчасно 
помітити щось цікаве й розробити план, як його здо-

бути. Скільки захвату в хлопчини викликала велетенська 
скрипуча вантажівка, якою керував його дядько Славік! 
А який погрозливий гуркіт вона створювала! 

Дорослі називали вантажівку «Лісовоз ЗІЛ». Відколи 
Андрій уперше побачив це диво, він уявляв, як самостійно 
кермує ним містом. А сусідські хлопці, звісно ж, побачивши 
цю картину, заздрісно кусають лікті. Особливо ті третьоклас-
ники, які кепкували з нього тільки тому, що старші. Коли 
тобі шість і твій зріст не дозволяє ставити на місце кожного, 
хто криво поглянув чи придумав про тебе образливого вір-
шика, нічого й не лишається, окрім як уявляти, що колись 
і ти візьмеш гору. 

Того дня знайомий погрозливий гуркіт пролунав десь 
опівдні – до їхнього двору під’їжджав дядько Славік. Крізь 
відчинені вікна можна було усвідомити всю серйозність цьо-
го транспортного засобу. Гуркотнеча авторитетно затьмарю-
вала радіохвилю, яка доти кричала ледь не на всю домівку. 

– Я надвір, – гукнув Андрій і побіг на вулицю.
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Біля дому саме вщухала курява, яку здійняли колеса 
ЗІЛу. Добряче прокашлявшись, із вантажівки зіскочив дядь-
ко Славік, грюкнувши дверима. Його суворий примружений 
погляд вдалечінь, яким він оцінював місцевість, умить змі-
нився на щиру усмішку, щойно дядько побачив Андрійка.

– Малий! Як ся маєш?

– Добре ж, мабуть. А ви?

– Та що я? Як і всі зараз. Працюю, про краще думаю. 
Батьки ще ж удома?

– Удома. А коли можна за кермо сідати? Дядьку Славіку, 
я теж хочу вантажівкою кермувати!

– Оце зізнання. Усі чоловіки хочуть вантажівками керу-
вати, але для цього треба вчитися й вирости. Школу закін-
чити.

Зрозумівши, що омріяне майбутнє виявилося набагато 
далі, ніж уявлялося, Андрійко похнюпив носа. «Це ж тре-
ба, – думав він, – скільки ж іще доведеться чекати». Як мі-
німум, закінчити школу, до якої він іще навіть не ходить. 

Але дядько Славік швидко зрозумів, у чому річ. І за мить 
Андрійко вже сидів за кермом гучної вантажівки і щосили 
намагався кермувати. 

У салоні було надзвичайно душно, ще й добряче смерділо 
бензином. Лобове скло було запилене і мутне, і цю картину 
доповнював іграшковий виноград, причеплений на дзеркало 
посередині. 

Звісно ж, кермував і натискав на педалі дядько Славік, 
а хлопчик лише сидів у нього на колінах і цупко тримав-
ся за кермо. Однак дитячому щастю не було меж. І нехай 
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ті старші хлопчаки так і не побачили його водійського трі-
умфу, нехай це залишилося між ним і вантажівкою… Проте 
тряска на поворотах і відчуття керма в долоньках стали од-
ним із найяскравіших спогадів Андрієвого дитинства.

Ця коротка подорож із дядьком Славіком ще більше по-
силила бажання хлопчика якомога швидше вирости й роби-
ти, що заманеться. Тож коли настав час іти до школи, Ан-
дрійко був надзвичайно схвильований. Що раніше він почне 
вчитися, то швидше подорослішає!

Але школа виявилася зовсім не перепусткою у вільне 
життя. Навпаки. Дорослі казали, що треба бути відпові-
дальним. Мовляв, бути дорослим означає брати на себе безліч 
обов’язків: робити уроки, бути чемним, не бігати на перерві, 
не бруднити шкільної форми. Забагацько обмежень! 

«Ще тільки вересень мого першого класу, – думав Ан-
дрійко, – а мені вже не подобаються ті всі правила. Невже 
так десять років треба терпіти? Але ж… З іншого боку, тільки 
коли закінчу школу, зможу кермувати ЗІЛом. Наприклад, 
яким-небудь сміттєвозом! Ото буде життя!» 

Маленька чудернацька хлопчача мрія трохи заспокоїла 
Андрія й повела новими стежками, на яких йому зустрілися 
справжня шкільна дружба та випробування музикою.
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ЗАПИТАННЯ
1.    Ким були батьки Кузьми?

2.  Яка була перша улюблена іграшка Андрія? Хто її йому 
подарував?

3.  Що він робив, коли по радіо лунала його улюблена 
пісня? Яку назву вона мала?

4.  Що було в посилці, яку надіслали тітки з Києва?

5.  Який подарунок зробив Андрію дядько Славік?
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РОЗДІЛ 2
ТЕРНИСТИЙ ПОЧАТОК
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Можливо, треба було жити, як всі, 
а я хотів інакшим бути завжди. 

Кузьма Скрябін

Школа була далеченько від дому, через що доводи-
лося рано прокидатися, щоб устигнути на пер-
ший урок. Попри непосидючість, хлопчик разом 
із бабусею Марією швидко вивчив абетку й умів 

добре читати ще до того, як пішов у перший клас. Тому бать-
ки вирішили, що йому буде нудно у звичайній школі, по-
руч із домом, і записали його в ту, що подалі, але де вивчали 
ще й англійську. 

У ті часи вивчати іноземну мову з першого класу вважа-
лося особливим привілеєм, тому мама все нагадувала хлоп-
чикові, щоби він сумлінно вчився. Однак інша справа – ви-
конувати такі прохання. Андрієві не хотілося засмучувати 
батьків, але до щоденника потрапляли різні оцінки: і гарні, 
і не дуже. Хай там що траплялося, його мама завжди знахо-
дила час це обговорити. 

Коли Андрій навчався в молодших класах, вони з мамою 
разом верталися додому після уроків. Цього часу якраз було 
достатньо, щоб розповісти про всі пригоди за день. Малень-
кий смішний хлопчик з лунким голосом і зосереджена мо-
лода жінка з акуратною зачіскою – попри погоду чи настрій, 
вони завжди йшли поруч і їм було про що поговорити.
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Гумові капці, або 
Із чого починалася 
музика

Насправді Андрій познайомився з музикою задовго 
до того, як став грати на іграшковій гітарі й вивчив 
«Червону руту». Ще з пелюшок, із перших днів жит-
тя, мама завжди щось тихенько наспівувала йому, 

а він завжди уважно прислухався до її співу, навіть коли 
дуже-дуже плакав. 

Удома Андрія постійно оточували звуки. Мама вмика-
ла радіо чи ставила платівки з класичними творами. Саме 
платівки згодом стали найкращими друзями Андрія. Од-
ного разу, коли він ненадовго лишився сам удома, хлопчик 
винайшов собі музичну забаву. Він узяв з десяток маминих 
платівок – із творами Штрауса, Баха, Бетховена, Чайков-
ського – підійшов до вікна та й… Ні, не почав налаштову-
вати програвач, що стояв поряд. Андрій відчинив вікно 
та й заходився жбурляти тими платівками у велосипеди-
стів, що проїжджали під будинком. Платівки ж бо такі 
круглі й тонкі, що в польоті кружляють, поблискуючи під 
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сонячним промінням. Заливаючись сміхом, хлопчик не по-
чув, як до кімнати увійшла мама.

– Андрію, що ти робиш?! – ошелешено запитала вона.

На хвилину запала тиша. Зрозумівши, що він, вочевидь, 
учинив неправильно, Андрій опустив очі.

– Це ж такі дорогоцінні платівки! Невже треба було ни-
щити саме їх! – із розпачем у голосі кинула мама, умить 
розвернулася й вискочила до іншої кімнати, грюкнувши 
 дверима. 

Без будь-яких криків чи покарань хлопчик зрозумів, 
що його необдумані пустощі вкрай засмутили маму. І тут 
він пригадав те, на що не звернув уваги, перш ніж заті-
яти це музичне жбурляння. А саме – з якою ніжністю 
його мама ставилася до своєї аудіобібліотеки. Як дістава-
ла платівку з обгортки – мов щось дуже цінне й тендітне. 
І як зворушливо вона вслухалася в мелодії, коли вмикала 
програвач. Андрієві стало дуже соромно, і він одразу ж по-
біг просити вибачення. Мама йому, звичайно, вибачила, 
але вирішила, що спрагу сина до музики треба якось вта-
мувати.

Пішовши до першого класу звичайної школи, Андрій 
почав ходити й до музичної – на клас фортепіано. Спочатку 
хлопчику було дійсно цікаво, але невдовзі виявилося, що му-
зика – це не тільки веселощі, а й праця! Хлопчаки біля дому 
грали у квача, змагалися, хто залізе на найвище у дворі де-
рево чи з’їсть більше за всіх кислих зелених слив. Андрій-
ко ж мусив сідати за фортепіано й займатися. Хіба знав він 
тоді, що будь-який успіх вимагає добрячого терпцю!
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– У тебе скоро академзалік! Уже за два тижні! Невже 
ти думаєш, що воно саме вивчиться? – кожне речення мама 
відокремлювала погрозливою паузою. 

Вони вдвох сиділи біля піаніно, атмосфера в кімнаті була 
вкрай напружена. На поставлене запитання Андрійко лише 
винувато мовчав. Важку тишу порушував цокіт секундної 
стрілки настінного годинника, і, здавалося, не було цій не-
справедливості кінця й краю.

– Тобі вже десять років, ходиш до четвертого класу. Ціл-
ком доросла людина! Ти ж знаєш: якщо не вчитися, то нічого 
не вийде.

– А я більше не буду ходити на музику! Зрозуміло? 
Не буду! – відчайдушно закричав Андрій.

Попри всю ніжність і любов до сина, мама була суворим 
педагогом. А тому вимагала від Андрія, щоб він не халтурив 
і займався як слід. Десятирічний хлопчик не був готовий 
до таких випробувань і гірко плакав, утираючи сльози ру-
кавом колючого светра. Солоні потоки з очей капали на кла-
віатуру, а пальці відмовлялися натискати потрібні клавіші.

– Сину, мене сльозою не проймеш, – вела своєї мама. – 
Я заспокоюся тільки тоді, коли ти мені по-людськи виконаєш 
гаму ре-мажор і ми перейдемо до сі-мінор…

Кажуть, що на кожну біду в людини є свій ліміт сліз. На-
приклад, якщо впав і подряпав коліно – у нас десь зо триста 
сльозинок. Якщо улюблена іграшка впала з полиці й розби-
лася, то організм на це дає усього сто п’ятдесят сльозин. Коли 
«сльозові запаси» вичерпуються, людина перестає плакати – 
часто несподівано для навколишніх та себе самої. Лишають-
ся тільки поодинокі схлипування, мокрий ніс, легка втома 
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та припухлі червоні очі. Так сталося і з Андрійком. Раптово 
він перестав плакати. Ба більше – він ніби закляк.

– Ось це бачиш?! – пролунав суворий мамин голос. 

Причиною такої реакції став… один із гумових капців, 
який мама тримала в руці. Своєю інтонацією вона дала зро-
зуміти, що цей вид взуття може болісно ляснути Андрія 
по п’ятій точці, якщо його впертість триватиме. Десь усере-
дині миттєво взялися сили: хлопчик хутко витер заплакане 
обличчя ліктем і вже за мить повернувся до гам. По правді, 
ці гами – не такі вже й погані порівняно з гумовим капцем. 
Звісно, битися недобре. Мама навіть і не збиралася цього 
робити. Але син був такий впертий у своєму небажанні за-
йматися, що вона вирішила його трішки налякати. Більше 
їй цього робити не доводилося. 
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Сірниковий норматив

Так день за днем тривали бої не на життя, а на дисциплі-
ну. Згодом мама вигадала нову систему. Вона не могла 
постійно сидіти поряд із Андрієм, коли він займався, 
а тому запровадила спеціальний «сірниковий норма-

тив». Щоразу, коли хлопчик закінчував грати етюд, він мусив 
діставати один сірничок із коробки, що її лишала на інстру-
менті мама, і перекладати в інший бік. Заняття вважалося 
завершеним тільки тоді, коли спорожніє сірникова коробка.

– Усі великі музиканти через це проходили, – запевняла 
сина мама. – Це як тренування у спортсменів: як би вони по-
трапили на Олімпіаду, коли б не тренувалися?

Спорт Андрія не дуже цікавив, а тому мамині доводи 
були не надто дієвими. Навіть футбол, у який ганяли сусід-
ські хлопчаки, і який так обожнювали дивитися одноклас-
ники і старші друзі, його не надихав. Ця гра здавалася Ан-
дрієві дивакуватою: на полі збиралися двадцять два чоловіки 
та й гоцали за одним м’ячем аж півтори години.

Часом траплялося, що футбол відбирав в Андрія щось 
по-справжньому для нього цікаве. Одного разу, коли хло-
пець вчився ще в першому класі, він повернувся ввечері 
з музичної школи з приємною думкою про те, що за ви-
вчені уроки може подивитися телевізор. Помивши руки 
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й переодягнувшись, хлопчик усівся зручніше – по одному 
з телеканалів саме показували «Вінні-Пуха». І тільки-но 
ведмежатко завело свою пісеньку про те, як чудово ходити 
в гості зрання, до кімнати ввійшов татко.

– Андрійчику, ти сиди-сиди, я тільки рахунок перевірю 
і все, – швиденько сказав він і перемкнув на інший канал, 
де саме транслювали футбол. 

Те, що татко не тільки рахунок вирішив перевірити, 
хлопчик зрозумів десь за півгодини. Батькове схвильоване, 
зосереджене обличчя, а також гучні палкі коментарі у стилі 
«хто вище б’є, той краще грає», дали зрозуміти, що «Вінні- 
Пуха» Андрій сьогодні вже не побачить.

У дванадцять років хлопця вже не дуже цікавив «Вінні- 
Пух», але ставлення до футболу це не змінило. Тато як міг 
намагався прищепити Андрієві любов до спорту, і часом його 
зусилля мали результат. Але загалом хлопцеві лишалося 
тільки щоденно дотримуватися розробленої мамою схеми. 
Поки вона поралася на кухні, він раз за разом програвав ек-
заменаційний етюд, щоразу перекладаючи сірник із короб-
ки. Якось, коли мама готувала вечерю, Андрій так знудився 
від програвання того самого етюду, що його пальці букваль-
но запротестували.

– Набридло! – пожалівся сам собі хлопець.

Щоб мама не почула паузи, Андрій повернувся до клаві-
атури й почав набринькувати на слух. Спочатку він підби-
рав пісні, які чув по радіо. А згодом став придумувати щось 
своє – усілякі мелодії, які він награвав із різним темпом 
й у різних тональностях. Так Андрій навчився імпровізува-
ти й відтоді по-справжньому загорівся музикою. 
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Бойкот

Репетиції перестали бути для Андрія суцільною мукою, 
адже він побачив у них сенс – стати музикантом. 

До закінчення музичної школи залишався рік. 
Декілька технічних заліків, декілька академічних 

концертів і омріяний випускний. Тож цей рік, який спів-
пав з його сьомим класом у звичайній школі, Андрій завзя-
то займався. Він встигав і поглиблено вивчати англійську, 
і не пропускати музичних предметів. Усе було так глад-
ко, що Андрій аж ніяк не очікував, що через це отримає… 
 бойкот у школі.

Сталося це напередодні зимових канікул. У школі го-
тували свято, і в багатьох учнів були свої ролі в його орга-
нізації. Хтось із батьками слідкував за декораціями, хтось 
відповідав за солодкий стіл, хтось виступав… Школа зану-
рилася в передсвяткову метушню, в якій Андрій відповідав 
за музику. Він довго збирав різні записи, записував з радіо 
модні пісні, щоб у час ікс бути ді-джеєм вечора – у потрібний 
момент вмикати необхідний музичний супровід. 

Що ближче до свята, то напруженішою робилася про-
грама в музичній школі – наближався кінець півріччя. 
Аж раптом виявилося, що академічний концерт – спе-
ціальний залік, який обов’язково мають здавати юні 
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музиканти, – припадає на той само день, що й захід у зви-
чайній школі. Розуміючи, що пропустити залік він не може, 
Андрій на перерві підійшов до класної керівнички й попере-
див, що не ставитиме музику на святі. 

– Що?! Тобто через якісь незрозумілі концерти ти про-
пустиш позакласні заходи? Твоя мама взагалі знає про це? 

– Так, знає. Це не просто концерт, де я буду слухати ін-
ших. Я там виступатиму, – спробував виправдатися хло-
пець. – Власне, це мій залік за півріччя. Я мушу зіграти, 
щоб його скласти й отримати оцінку.

Такі доводи для вчительки виявилися несерйозними. 
Вона була дуже імпульсивною й часто дозволяла собі гру-
бо поводитися з учнями. Батьки й учні не розуміли, чому 
ця особа пішла працювати до школи, якщо вона аж так  
не любить дітей і все, що з ними пов’язано. Тому спроба Ан-
дрія пояснити, що його не буде на святі з поважної причини, 
провалилася. 

Обличчя класної керівнички побуряковіло. Вона різко 
зняла свої товсті окуляри й кинула їх на розгорнутий на сто-
лі класний журнал. Як виявилося, увесь клас, незважаючи 
на те, що це була перерва, перестав розмовляти і принишк-
нув. У приміщенні запала моторошна тиша, як це буває пе-
ред грозою чи ураганом. І не дарма: учителька саме підве-
лася зі свого місця, щоб завдати фінального удару за таке 
Андрієве «нахабство».

– Шановний класе, тепер ви знаєте, хто зіпсував ваше 
свято! – голосно заявила вона присутнім. – Так-так, це Ан-
дрій Кузьменко. Сподіваюся, ви розумієте, що з таким хлоп-
чиком не варто дружити?
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– Але ж це з поважної причини! У мене залік у музичній 
школі! Це не просто так… – намагався щось заперечити Ан-
дрій. Однак учителька напирала, мов танк.

– Прошу вас взяти до уваги: якщо ви надалі з ним зби-
раєтеся спілкуватися вам буде непереливки. Бо так, як він, 
чинять тільки ті, хто не заслуговує бути членом нашого су-
спільства!

Такого повороту Андрій не очікував. Він просто стояв 
як укопаний і не знав, що й казати. Тепер хлопець зрозумів 
значення вислову «як мішком по голові вдарили». Відчуття 
було приблизно таке, а «луна» від удару котилася всім тілом. 

Однокласники перешіптувалися, поглядаючи на Андрія, 
і поступово поверталися до своїх звичних справ. Але, як ви-
явилося, учительці було що додати.

– Будь ласка, запишіть у щоденник, що цієї середи у вас 
великі батьківські збори. Це терміново, важливо, і присут-
ність обов’язкова – як ваших батьків, так і кожного з вас.

Що ще залишалося – клас слухняно записав цей наказ, 
зокрема й Андрій, який повернувся на своє місце. Чи то ви-
падково, чи то навмисно дівчинка, яка сиділа з ним поруч, 
відсунула свій стілець якнайдалі від хлопця. На наступному 
уроці Андрій сидів сам.

Андрієва мама не пішла на класні збори. Вона захворіла 
й лежала вдома з температурою. У цей час класна керівничка 
поставила присутніх перед фактом: Андрієві Кузьменку ого-
лошено бойкот! Хто його буде порушувати, матиме проблеми. 

Проблем боялися всі, а тим паче тринадцятирічні шко-
лярі. Тому вони почали триматися від Андрія подалі. Йому 
було надзвичайно сумно через це. Хлопець не розумів, чому 
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так сталося, адже він не хотів нікого підводити, і чинити так 
із ним було несправедливо. 

Андрій стійко витримував своє усамітнення й дедалі час-
тіше слухав радіо, вишукуючи нові імена й музичні гурти. 
Але одного разу, після чергової порції цькування від учи-
тельки, Андрій із розпачем у голосі нарешті розповів бать-
кам про те, що сталося. Вони пішли до директора школи. 

На щастя, директор виявився справедливою людиною. 
Він поставив класну керівничку на місце, суворо заборонив-
ши налаштовувати однокласників одне проти одного. Жит-
тя семикласника Андрія знову повернулося у звичне русло, 
в якому було багато музики, батьківської любові та змін 
на краще.



33

ЗАПИТАННЯ
1.  Чому Андрійка віддали до школи, яка 

розташовувалася далеко від дому?

2.  На якому музичному інструменті вчився грати Андрій?

3.  Як хлопець навчився імпровізувати?

4.  Навіщо мама Андрія залишала пачку сірників 
на піаніно?

5.  Через що Андрію в сьомому класі оголосили бойкот? 
Чи було це справедливо?
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РОЗДІЛ 3
ДОРОСЛІШАННЯ З МУЗИКОЮ
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Двоє гарних крил, і мені вже ніц 
не треба. 

Кузьма Скрябін

До восьмого класу Андрій пішов уже в нову школу. Ро-
дина переїхала до Новояворівська, що теж на Львів-
щині. Саме в цьому містечку хлопець став на шлях, 
який привів його до успіху й популярності. Магія 

крилася не в географічних координатах, а в сильному ба-
жанні та кропіткій праці, які завжди долають усі перешко-
ди. До речі, саме в Новояворівську Андрія почали кликати 
Кузьмою – скорочено від його прізвища.

Після переїзду хлопець певний час звикав до нового про-
стору – сірих багатоповерхівок, широких доріг, багатолюд-
них подвір’їв. Зранку він спостерігав, як місто оживає й по-
чинає вирувати різними звуками. Клаксонами автобусів, 
шкварчанням яєчень на кухнях сусідів, яке було чути крізь 
тонкі стіни, гавкотом собак, яких перед роботою поспіхом 
вигулювали заспані господарі, відлуннями радіопередач 
і музикою. 

Особливо чарівним місто ставало після літнього дощу: 
його геометрично чіткі лінії наповнювалися свіжістю, 
м’якою вологою й ароматом прибитого краплями пилу. Кож-
на дев’ятиповерхова коробка оберталася на довершений еле-
мент вуличного ансамблю. Андрію подобалося відчувати себе 
частиною цієї міської композиції.



36

На той час хлопцю здавалося, ніби він потрапив до ме-
гаполіса, що ось-ось, уже тут, за рогом подарує таку мож-
ливість, про яку раніше не доводилося і мріяти. Тому, коли 
розпочалося навчання, він був сповнений оптимізму, і це від-
чуття Андрія не підвело. 

Хвилі на даху

Майже відразу після переїзду Андрій познайо-
мився з Олегом Турком́, якого всі кликали Ле-
сиком. З ним він потім товаришував усе життя. 
Хлопці знайшли спільну мову не відразу. Вони 

ще не знали, що обидва залюблені в музику. 

Зустріч Андрія з Олегом сталася випадково. Кузьма дея-
кий час ходив до секції настільного тенісу в новояворівсько-
му палаці культури «Кристал». Одного разу, коли треба було 
відпрацьовувати кручені подачі, на Андрієвому тренуван-
ні поряд сидів син тренера – Лесик. І так уже тому хлоп-
цеві було нудно, що він не дочекався батька й пішов. Але 
вже за півтори години хлопці випадково зустрілися знову. 
Тепер – у музичній школі. Тут уже Лесик був зайнятий 
по вуха: із крутою гітарою в руках він, вочевидь, почувався 
королем всесвіту. Слово по слову – і хлопці  розговорилися. 

Андрій і Лесик проводили багато часу разом. На ра-
діоприймачі вони ловили польські хвилі й заслухували 
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до дірок закордонні пісні. У той час не було Інтернету 
й ґаджетів, тому на кожну цікаву пісню треба було полю-
вати – слухати радіохвилю, вловлювати ритми та слова 
улюблених хітів, а потім довго шукати ці пісні на касеті 
в магазинах або в когось зі знайомих з великою аудіотекою. 
Великим щас тям було мати порожню касету й магнітофон. 
Тоді можна було записати улюблену пісню під час її звучання 
по радіо. Такі записи були на вагу золота.

– Щось сьогодні поганенько чути, – сказав Лесик, налаш-
товуючи радіо.

Він акуратно повертав антену то вліво, то вправо, однак 
динамік шипів і далі. Хлопці сиділи за вкритим картатою 
клейонкою столом на невеличкій кухні в Андрія, наминали 
обід після школи і звично обговорювали почуті музичні но-
винки. Радіола капризувала, дратуючи настирливим скрего-
том, через що обід приносив мало задоволення. Та Лесик не по-
лишав спроб налаштувати потрібну хвилю. Задушлива кухня 
наповнювалася різкими уривками «життєдіяльності» радіо.

– Пш-ш-ш… Вж-ж-ж… Таким чином колектив взірцевих 
працівників заводу було делеговано на виставку досягнень 
народних госпо… – доповідав поставлений чоловічий голос. – 
Пш-ш-ш… І на останок про погоду… – підсумовувала диктор-
ка з напрочуд суворою інтонацією в голосі. 

– Хай йому грець! – не витримав Лесик. – Ні музики, – 
хлопець кинув погляд на радіо, – ні повітря. Андрію, чому 
тут немає повітря? Може, прочинимо вікно?

– Відчиняй, як хочеш, – відповів хлопчина, дістаючи 
з-під столу трилітрову банку з черешневим компотом. – 
Може, тобі просто попити хочеться?
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Лесик підвівся з-за столу з радіоприймачем у лівій руці, 
підійшов до вікна, відчинив його і став поряд, щоб трохи 
подихати. Не встиг хлопець набрати повні груди повітря, 
як несподівано залунала музика. Динамік перестав шипіти, 
передаючи натомість улюблений рок.

– Це ж, напевне, через відчинене вікно кращий сигнал! – 
здогадався Андрій.

Уже за півгодини хлопці сиділи з радіоприймачем на даху 
дев’ятиповерхівки. Де ж може ловити краще, як не на даху! 
Це місце згодом стало їхньою улюбленою локацією для збо-
ру. Там хлопці слухали шотландський гурт The Exploited, 
і Кузьма загорівся ідеєю грати панк-рок – доволі жорстку 
музику, з грубим вокалом і швидким ритмом. Тому незаба-
ром він створив свою банду – гурт, який виконував панк.
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Панк-рок 
у Новояворівську

Знайти однодумців виявилося неважко. Кузьма почав 
виступати на шкільних концертах і дискотеках. Він 
швидко став дуже популярним. Тому прихід Кузьми 
до палацу культури «Кристал», головного культур-

ного осередку містечка, був логічним наступним кроком. 

Спочатку Андрій виконував під власний супровід на ста-
ренькому фортепіано ті пісні, які йому самому подобалися. 
Першою такою композицією стала «Маріонетки» російського 
музиканта Андрія Макаревича. Однак наступного разу хло-
пець був уже із власним гуртом, який виконував власні піс-
ні. Музична банда гордо називалася «Ланцюгова реакція». 
Хлопці засиджувалися в невеличких репетиційних кімнатах 
«Кристалу» і з надзвичайним ентузіазмом створювали влас-
ну музику.

Великим козирем їхнього гурту стало те, що Андрій чу-
дово знав англійську мову. Завдяки цьому він писав модні 
англомовні тексти. Хлопець став справжньою зіркою в шко-
лі: високий, у потертих джинсах, із чудернацькою кошлатою 
зачіскою та ще й рок-музикант. А фанатична любов до про-
слуховування польського радіо теж дала свої плоди – Андрій 
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непомітно для себе вивчив ще й польську мову. Він знав її так 
добре, що згодом, років через двадцять, навіть вразив поль-
ського посла. 

З таким резюме Андрій завоював і прихильність дівчат. 
Ним почали цікавитися як однолітки, так і молодші й стар-
ші учениці школи. Але хлопця насправді той факт не дуже 
хвилював. На думці в нього була лишень музика. Та бачити, 
як шаріються дівчата, проходячи повз у шкільному кори-
дорі, все ж було приємно. Це неабияк додавало впевненості 
в собі. 

Якось, на одній із перерв, трапилося особливе знайом-
ство. Повертаючись у клас із їдальні, Андрій жартував про 
щось із друзями – розповідав черговий анекдот. Хлопець лю-
бив трохи абсурдний гумор, який сприймали не всі.

– Так ось, чувак, що спільного в помідора і трактора?

– Поняття зеленого не маю. Знову твої вигадки, – скеп-
тично відповів однокласник Тарас.

– Помідор – червоний, а трактор – дирчить! Ах-ах-ах... – 
голосно засміявся Андрій, а його однокласники від подиву 
округлили очі. Та йому чомусь так було смішно, що він не по-
мітив, як на ходу випадково врізався в чиєсь плече. 

– Йой, вибачай! – вигукнув хлопець і відскочив убік.

Виявилося, що це була дівчина. Тендітна, але з вольови-
ми рисами обличчя й гордим поглядом. Уже за мить усі розі-
йшлися, кожен своєю дорогою, і лише пізніше Андрій із нею 
познайомився. Дівчину звали Світлана, вона навчалася в па-
ралельному класі. І нехай зараз у Кузьми в голові була лише 
музика й шалені пригоди, та потім, у буремному, але чудовому 
майбутньому, вони одружаться... Але хто б тоді в таке повірив!
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У той час Андрій мав свою мрію й докладав шалених 
зусиль, щоби вона здійснилася. Одного разу, повертаючись 
зі школи, він випадково зіштовхнувся з хлопцем на ім’я Рос-
тислав. Був він на три роки молодший, але хлопцям було 
по дорозі, тож зав’язалася розмова.

– Ти після школи що зазвичай робиш? – запитав Ростик 
Андрія.

– Та коли як. Найчастіше на репетицію ходжу, у палац 
культури. 

– Ти граєш на чомусь? – продовжив Ростик. Насправді 
хлопчик злукавив: він знав, що Андрій грає в «Ланцюговій 
реакції», і не раз, стоячи знадвору, слухав їхні репетиції че-
рез відчинене навстіж вікно. Насправді було вкрай важко 
знайти хоча б когось у школі, хто не знав кудлатого Кузь-
менка.

– Так, на клавішах. Я закінчив музичну школу за кла-
сом фортепіано, мама – вчителька музики. Сам розумієш, 
то була доля.

– Ще й як розумію. Я ось домучую скрипку, ще трохи ли-
шилось. Не впевнений, що вистачить терпцю дійти до кінця. 

– О, круто, ти ж теж можеш піти в якийсь гурт, ти ж дру-
гий інструмент якийсь, напевне, також знаєш... Будеш лаба-
ти якусь панкушку, весело буде!

Та Ростик нічого не відповів. Якийсь час хлопці просто 
йшли мовчки, а під їхніми ногами приємно шурхотіло й роз-
сипалося сухе листя. Кожен дивився поперед себе. Навіть 
у цьому насиченому димом осінньому повітрі відчувалося, 
що Ростик зніяковів.
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– Знаєш, я не дуже-то розуміюся на тому. Ми вдома таке 
не слухаємо, бо... переважно ставимо платівки Алли Пуга-
чової, – зізнався він. 

Андрій голосно розсміявся, штурхнув Ростика у плече 
й жартівливо додав, що на нього чекає глибоке занурення 
в рокерський світ Новояворівська. 

Наступного дня Кузьма дав Ростику касету, яку власно-
руч для нього записав – з різкими й динамічними піснями, 
що пробирали до кісток. Така музика була для Андрієвого 
друга геть новою. Але коли він вслухався краще, то зрозу-
мів, що відтепер для нього це більше, ніж просто музика.
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Час ставати медиком

Був 1985 рік, хлопці дорослішали, із ними дорослішало 
і їхнє захоплення. Містечко на той час вирувало та-
ким насиченим музичним життям, що годі було й уя-
вити – тут можна було налічити з кілька сотень гуртів.

Кузьма закінчив школу й пішов навчатися до місцевого 
училища на муляра-штукатура. Гурти гуртами, але батьки 
стояли на своєму – «справжню» освіту треба здобути. Вони 
мали далекоглядні плани: хлопець мусив вивчитися на ліка-
ря. Адже лікарі завжди мали і роботу, і повагу суспільства. 
Але батьківський план спіткала невдача: Кузьма не добрав 
балів на вступних іспитах і не вступив до медичного універ-
ситету. Тому, щоб не гаяти року, Андрій пішов до місцевого 
училища. Мулярство його зовсім не цікавило, тож юнак про-
довжував займатися музикою. Тим паче, що й тут у нього був 
гурт – він називався «Реанімація».

Як не намагався відтягнути цей момент Кузьма, та він 
усе ж настав: чергові вступні іспити до медичного. Цього разу – 
уже не у Львові, а в далекому Петрозаводську, що в Росії. У той 
час Україна й Росія разом із тринадцятьма іншими країнами 
входили до складу Радянського Союзу, тому фактично це була 
одна держава. Проте все одно Петрозаводськ розташовував-
ся за тисячі кілометрів від батьківського дому й насичених 
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музичних буднів із постійними репетиціями, концертами, 
планами... У Петрозаводську жив батьків родич, і на той час 
здалося, що це буде непоганим кроком – учитися аж там. 

Музика відійшла на другий план, поступившись місцем 
атласам з анатомії. Усе, що залишалося, – слухати улюбле-
них The Exploited у навушниках і рухатися далі. Здавалося, 
що ще могло статися? 

Дні минали непомітно. Андрій уже звик до великого на-
вантаження й до того, що найкращі друзі та справжнє життя 
так далеко, що годі й уявити. Аж раптом, ніби грім з ясного 
неба, трапилося те, чого він зовсім не очікував... Того дня 
Кузьма саме прийшов у гуртожиток після пар, кинув речі 
в кімнаті й одразу поніс чайник на загальну кухню. Настрій 
у нього був зовсім непоганий, бо залік він склав швидко 
й безболісно. Юнак навіть мугикав під ніс якусь пісеньку. 

Повернувшись до кімнати, Кузьма ввімкнув свій магніто-
фон і розчистив ліжко від безладу з книжок, зошитів і м’ятих 
сорочок, які він зранку там кинув, поспішаючи до інституту. 
Студентам нерідко бракує часу, щоб по-людськи поснідати 
й зібратися на навчання. Чекаючи на чайник, Кузьма із за-
доволенням розвалився на ліжку під звуки The Exploited, 
що лунали з магнітофона. Аж раптом краєм ока він помітив 
на тумбочці дивний папірець – якусь довідку. Юнак вирішив, 
що вона належить комусь із його сусідів по кімнаті, і знічев’я 
вирішив її почитати. Але виявилося, що той клаптик паперу 
належить йому. Це була повістка – виклик на службу в армію.

– Приїхали, – ошелешено видихнув Кузьма. Цієї миті 
до кімнати ввійшов його сусід. У руці через складений у де-
кілька разів вицвілий кухонний рушник він тримав чайник.



46

– Чувак, я тут ішов повз кухню, побачив, наш чайник ки-
пить, то я його забрав, – сказав він. Побачивши, що Кузьма 
тримає повістку, хлопець змінив інтонацію. – А... То ти вже 
побачив. Поки тебе не було, тут принесли. Тебе шука-
ли, особисто в руки хотіли вручити, казали тобі віддати.

Кузьма мовчав. Він думав, що був готовий до всього, але вия-
вилося, що життя завжди має чим тебе здивувати. У ті часи ста-
ти солдатом означало, що ти більше не знаєш, що на тебе чекає 
в майбутньому, до якого міста Радянського Союзу чи за його кор-
дони тебе відправлять і що саме доведеться робити. Зрозуміло 
було лише те, що на два роки життя хлопця повністю зміниться.

Чергові плани було зруйновано, музика знову віддаляла-
ся від Андрія... Але внутрішній оптимізм Кузьми виявився 
сильнішим за ці обставини. Сам Андрій навіть трохи цьому 
здивувався. Він підвівся з ліжка і зробив музику гучніше.

– То що, поп’ємо чаю? – голосно запитав Кузьма й дістав 
із верхньої полиці над столом задубілі бублики. – Будеш? – за-
пропонував він. У його руках зашарудів пакет із сумнівними 
смаколиками. – Тільки май на увазі, їх відмочувати треба. 
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ЗАПИТАННЯ
1.  До якого міста переїхав Андрій після закінчення 

сьомого класу?

2.  З ким потоваришував Кузьма в новому місті?

3.  Яке радіо та яку музику любив слухати Андрій?

4.  Чому Кузьмі довелося вчитися на муляра?

5.  Яку професію за настановами батьків мав опанувати 
Андрій?
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РОЗДІЛ 4
НАРОДЖЕННЯ «СКРЯБІНА»
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Чим більше хочеш взяти від життя – 
тим менше воно хоче тобі це дати.

Кузьма Скрябін

Ранок дихав холодом. Повітря було вологе, і здава-
лося, що обличчя й руки проштрикують мільйони 
крихітних крижаних голочок. Кожен видих супро-
воджувався клубком пари, яка швидко розчинялася 

в ранковій темряві. 

На небі нарешті з’явилися перші натяки на те, що цей мо-
рок закінчиться й подарує новий погожий день. І в ньому на-
віть буде спека. У російському місті Калінін, що нині зветься 
Твер, почало світати, і саме о цій порі відбулося знайомство 
Андрія Кузьменка з однією з місцевих військових частин. 

Близько півсотні парубків різної статури, але приблиз-
но з однаковим настроєм виходили зі старого автобуса й не-
зграбно шикувалися в шеренгу. Коли метушня закінчилася, 
водій із гуркотом завів мотор, чим сполохав зграю ворон не-
подалік. З голосним і моторошним карканням ті розлетілися 
в різні боки. 

– Кар-р-р! – істерично заявила одна з пташок, на великій 
швидкості пролітаючи над головою Кузьми.

– І тобі доброго ранку, чувіхо, – безнадійно відповів 
їй хлопець услід.

«Так... Початок віщує пригоди, які забути вочевидь 
не вдасться», – подумав він. 
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Служба в халаті

На щастя, усе склалося не так трагічно, як гадалося. 
Побувши на службі декілька тижнів і спізнавши 
трохи солдатського життя, Андрій схопив серйозну 
застуду й потрапив у шпиталь. Коли хлопець пішов 

на поправку, а лікарі заговорили про його виписку, виявило-
ся, що Кузьма навчається в медичному інституті. Ба більше, 
хтось із лікарів помилково засвідчив, що Андрій закінчив 
не перший курс, а четвертий. А отже, його знань достатньо, 
щоб продовжити службу у шпиталі. 

Кузьма не відмовився. Юнак був у чудовій фізичній фор-
мі, але марширування плацом його цікавило менше, ніж ро-
бота в білому халаті. Кузьмі було навіть цікаво. Він зустрів 
чудернацьких товаришів по службі, смішні історії з життя 
яких запам’ятав назавжди. До того ж він навчився водити 
автівку, тож здійснилася його давня дитяча мрія.

А ще до Андрієвого життя повернулася музика. Попри 
величезну відстань, Кузьма завжди був на зв’язку з Ново-
яворівськом – із сім’єю та музичним життям, яке там ви-
рувало. Тоді не було ні мобільних телефонів, ні Інтернету, 
а дзвінки в інше місто були цілим ритуалом. Але цей досвід 
показав: якщо дійсно хочеться сказати слово, спосіб завжди 
 знайдеться. 
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Кузьма надсилав друзям листи з віршами, які можна 
було б покласти на музику, ділився настроєм, а коли при-
їжджав додому у відпустку – репетирував із хлопцями 
на власноруч облаштованій базі в підвалі. Юнак познайо-
мився з гітаристом Володимиром Шкондою. Вони навіть 
створили свій невеличкий гурт. Слухати музику було класно, 
але грати її – ось що надихало хлопця понад усе!

Повертався Кузьма з армії в солідному статусі «заступ-
ника завідувача неврологічного відділення». А головне те, 
що повертався він до Львова.
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Львівський студент

Багатьом людям Львів пахне кавою та дощем. Навіть 
у спеку, коли в небі ані хмаринки, і навіть в районі 
продуктового ринку, куди щойно завезли свіжу річ-
кову рибу. Це місто стало свідком історичних подій 

і народження легенд. Воно мало свій характер і шарм. Це від-
чувалося в поблискуванні бруківки рано-вранці, у павутинні 
вузьких вуличок, у старовинних кованих вивісках. 

Зі Львова, ясна річ, було набагато ближче до Новояво-
рівська порівняно з Петрозаводськом. Для Кузьми стало 
справжнім щастям, коли йому вдалося перевестися зі свого 
інституту до Львівського медичного. Серпень 1987 року став 
для нього, мабуть, одним із найнезабутніших серпнів у жит-
ті. Він повернувся до того, за чим так тужив і чого йому так 
бракувало.

Студентське життя завирувало на повну! Кузьма знову 
відростив волосся і згодом власноруч зробив ірокез. Ця пан-
ківська зачіска досить кумедно вибивалася з-під медичного 
чепчика в комплекті з білим халатом, в яких студенти повин-
ні були відвідувати пари. Та ніде правди діти: цікавила його 
не медицина, а кар’єра рок-музиканта. Тому він знову гли-
боко занурився в репетиційне життя Новояворівська, куди 
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щовихідних приїздив зі Львова. А життя це було так само 
насичене й розмаїте, як і до від’їзду Кузьми.

Гурт, в якому Андрій грав разом із друзями, гордо на-
зивався «Асоціація джентльменів». Ще був гурт «Слоїки» – 
вони грали дуже важку музику, хард-рок. Була й банда, яка 
називалася «Наша кантора». Усі вони репетирували в різних 
місцях, але, звісно, знали одне про одного. 

Окрім географії хлопців об’єднували музичні смаки. На-
приклад, вони любили польський гурт Perfect. Їх дуже на-
дихнула ідея, що один з альбомів цього гурту було записано 
великою командою музикантів із різних проектів. Тож із ча-
сом хлопці й самі захотіли записати збірник гуртом. Утвори-
лася нова формація: Ростик, який тепер уже був Роєм, його 
колега по одному з гуртів Шура Гера, Ігор Яцишин, з яким 
Кузьма грав у «Ланцюговій реакції», а ще Саша Скрябін, 
який розумівся на техніці й допомагав під час запису. Назву 
альбома придумали одразу ж – «Нема часу». Адже в кожно-
го тоді не було часу: окрім музики всі мали дуже насичене 
життя. 

У Кузьми, наприклад, були пари й заліки в інституті, 
а ще постійні батьківські настанови, що він має стати стома-
тологом. Заняття й великі обсяги завдань і матеріалу, який 
потрібно було вчити, ніяк не вписувалися в рокерські плани 
Кузьми. Тому часто йому доводилося буквально вмовляти 
викладачів, щоб ті йшли на поступки й не були занадто су-
ворими.

– Я не можу поставити вам залік, Кузьменку! Навіть 
не впрошуйте! – стояла на своєму викладачка. Кузьма саме 
намагався скласти патологічну фізіологію, предмет, який 
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порівняно з іншими дисциплінами подобався йому наймен-
ше.

– Але ж будь ласка! І мені, і вам буде простіше. Така еко-
номія часу – я не буду приходити до вас удруге, – жартома 
додав Андрій.

– Це неможливо, Кузьменку. Як ви потім людей будете 
лікувати? Не можу я брати на себе таку відповідальність, – 
вигляд у викладачки був заклопотаний. – Річ не в тому, 
що ви не розумієте предмета, я це бачу. Річ у тім, що ви про-
сто не можете знайти часу, щоб вивчити. І це погано.

– О, тут усе просто… Я не збираюся нікого лікувати, 
не хвилюйтеся! То для мами той диплом – така втіха їй буде, 
коли вона його на цвяшок на кухні причепить. Тому ви нав-
паки тільки добру справу зробите, як мені залік зараз поста-
вите. Ви посприяєте щастю найдорожчої для мене людини 
у світі! 

Викладачка лагідно всміхнулася, зняла окуляри, глибоко 
зітхнула й сказала:

– Кузьменку, аби в п’ятницю ви прийшли до мене на ка-
федру й розповіли предмет як годиться, то одним пострілом 
зробили б приємність аж двом людям одразу – не тільки сво-
їй мамі, а й мені. 

Нічого не залишалося, окрім як сідати за підручники 
й учити. На щастя, пам’ять у юнака була дуже добра, а тому 
заліки й екзамени він усе ж таки складав і навіть на добрі 
й відмінні оцінки. Батькам він пообіцяв: на стоматолога він 
довчиться. І мусив дотримати свого слова.
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Скрябін, який 
не прийшов

Кузьма писав пісні й записував їх із хлопцями влас-
ними зусиллями в тих примітивних умовах, які міг 
надати Новояворівськ. Хлопець грав у декількох 
гуртах одразу, і на всі йому, на відміну від науки, 

дивним чином вистачало часу. Так, мабуть, і визначають-
ся пріоритети: ми завжди знаходимо час на те, що справ-
ді до душі, і не можемо його знайти на те, що виявляється 
другорядним.

Утворилася студія «Sпати». Кузьма жартома розшифро-
вував її як «Студія патологічної тиші». Хоча насправді її так 
назвали тому, що зазвичай хлопці музикували разом усю ніч 
і розходилися лише під ранок, коли вже дуже хотілося спа-
ти. Новим складом Ростик, Ігор, Саша й Кузьма записали 
пісню «Одинокий в’язень». Хлопці швидко знайшли спільну 
мову й вирішили на цьому не зупинятися. 

Наступною композицією стала «Чуєш біль». Кузьма 
обожнював писати англійською мовою, тому першою вер-
сією пісні була Feel The Pain, текст якої потім переклали 
українською. Дату запису цієї композиції хлопці запам’я-
тали на все життя, адже вона стала переломною. 29 червня 
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1989 року – точка відліку в історії гурту, який незабаром 
отримає назву  «Скрябін».

Також саме «Чуєш біль» першою удостоїлася кліпу. 
У «Кристалі» крім музикантів проводили час із користю ба-
гато різних творчих людей. Серед них був режисер Володи-
мир Зайковський, який працював на невеличкій кіностудії 
в палаці культури. Хлопці жартували, що він знімав «пара-
лельне кіно». Рой дав йому послухати пісню, Зайковський 
нею надихнувся й запропонував музикантам оформити 
її у стильне відео. 

Одного разу хлопці домовилися зустрітися для роботи 
над черговою піснею. У цей час до них зайшов Зайковський 
і повідомив, що планує відправити на конкурс у Москві ві-
део на «Чуєш біль». Але для цього потрібно вказати назву 
гурту в титрах. Це загнало хлопців у глухий кут, адже ідей 
бракувало. Кожна із запропонованих назв була або довгою, 
або незрозумілою, або просто нецікавою. Гурт існував уже 
майже рік, однак весь цей час приміряв до себе різні словос-
получення.

– Чому все так раптово? Міг би й раніше нам сказати, 
ми би щось удома подумали, покрутили, – обурювався Кузь-
ма.

– Так, щось зовсім зараз не йде, – додав Рой. – Може, зав-
тра можна щось тобі запропонувати?

– Ні, думайте зараз, – заперечив Зайковський. – Завтра 
мені вже треба надіслати касету.

У кімнаті повисла мовчазна пауза. Тишу порушував тіль-
ки гамір дітлахів за вікном, які грали в класики й голосно 
лічили, коли стрибали по клітинках.
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– Ми ж якось разом маємо вирішувати, – сказав Кузь-
ма. – До речі, ось де зараз Саша Скрябін? Чому він не тут 
і не з нами? Ми ж домовлялися, що всі сьогодні будемо на ре-
петиції. Завжди цей Скрябін…

Кузьма різко замовк. Хлопці лише знизували плечами. 

– О, послухайте! А давайте так і назвемося – «Скрябін»? 

Усі голосно зареготали. Та коли сміх стихнув, хлопці по-
чали перезиратися.

– Невже так і назвемося? – запитав Ігор. 

Ось так і вирішили. У гурту тепер була назва. Згодом 
в інтерв’ю хлопцям часто доведеться розповідати про її похо-
дження. Мовляв, це тому, що одного разу наш звукорежисер 
Саша Скрябін не прийшов на репетицію. Саме його прізви-
щем назвали гурт, а не на честь великого композитора-кла-
сика Олександра Скрябіна.

До речі, альбом «Чуєш біль», що був записаний на бобин-
ній касеті, до наших днів не зберігся. Та й бобинних програ-
вачів уже кілька десятків років не виробляють. Вони були 
громіздкі й дуже серйозні. Зовсім як плани Кузьми й решти 
хлопців.
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ЗАПИТАННЯ
1.  В якому місті проходив службу Кузьма?

2.  До якого міста Кузьма поїхав після служби?

3.  На кого вчився Кузьма після армії? Чи збирався він 
працювати за фахом?

4.  Чому Кузьма вирішив все ж довчитися у медичному 
інституті?

5.  Чому гурт отримав назву «Скрябін»?
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РОЗДІЛ 5
МУЗИКА ПЕРЕМОГЛА



61

Краще бути оптимістом, який нічого 
не знає, ніж загинатися і ростити 
собі горб від того, що навколо самi 
проблеми.

Кузьма Скрябін

Спека взяла своє. Від тієї спасенної зливи, що на-
крила містечко зранку, не залишилося й сліду. Всі 
калюжі повисихали, а плями від них на асфальті 
щезли, мов їх стерли гумкою.

Календар показував літо 1991 року. Це була пора сту-
дентських канікул, коли лінь і безтурботність беруть гору 
над будь-чим. У Кузьми ж вийшло навпаки. Це літо змінило 
багато речей, які досі здавалися йому безвихідними. Тамую-
чи спрагу томатним соком із холодильника, він день за днем 
виважував свої дії, хоча здавалося, що він найбільш безтур-
ботна людина на світі. У тому, мабуть, і полягав секрет його 
успіху: іти до своєї мети, цілком і повністю насолоджуючись 
самим шляхом.
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Репетиції в буфеті

На початку дев’яностих років Кузьма відкрив для себе 
гурт Depeche Mode. Одразу ж після цього хлопець 
із головою поринув у світ неоромантики. Така му-
зика порівняно з панк-роком була більш мелодійна 

й виважена. Тому згодом до панк-року в репертуарі Кузьми 
додалася інша музика, зовсім нова для невеличкого містечка 
на Львівщині. 

Традиційним місцем збору хлопців знову став палац 
культури «Кристал». Тепер у них вперше з’явилася власна 
репетиційна кімната. З нею пов’язана окрема історія.

Якось хлопці з інструментами прийшли на репетицію, 
але виявилося, що всі зали зайнято. Тому вони підійшли 
до директора й попросили виділити для них хоча б невелич-
ке, але окреме приміщення, в якому вони могли б збира-
тися, обговорювати нові ідеї й музикувати. Вони так бла-
гали, що директор погодився й віддав їм єдину кімнату, 
якою не користувалися – невеличкий занедбаний буфет 
біля актової зали. Пошарпані стіни й розхитані стільці, 
товстий шар пилу й численні старі коробки з мотлохом... 
Здавалося б, що тут може бути радісного? Як ця обстанов-
ка може надихати на створення нових пісень? Тут навіть 
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дихати важко! Так і подумав директор «Кристала», коли 
віддавав їм ключі.

Але коли він вирішив туди зайти за два тижні після їх-
ньої розмови, то не впізнав ще донедавна захаращеної кім-
нати. Непотріб і бруд лишилися тільки в його пам’яті! Тепер 
тут панувала творча атмосфера з притаманними для неї за-
тишком та невеличким безладом. Платівки, касети, музич-
ні інструменти та, звісно ж, плакати улюблених виконавців 
створювали зовсім інакшу композицію, відриваючи від за-
недбаної буфетної реальності кожного, хто туди потравляв.

Ліки від «вроків»

У Кузьми завжди було багато ідей і друзів. Наче вправ-
ний жонглер із трьома яблуками, він умів поєднува-
ти постійну роботу над піснями, навчання в медич-
ному (нехай зі своїми нюансами) і дружбу. 

Так, дружба – це також вид роботи! Друзі мають приді-
ляти одне одному увагу, проводити час разом, веселитися до-
схочу і в слушну мить прийти на допомогу. Кузьмі неважко 
було знайти для цього час та енергію. Він був добрим другом 
для багатьох – його серця вистачало на всіх, із ким йому було 
легко.

Коли шкільний приятель Лесик звертався до нього по до-
помогу з текстом пісні англійською мовою, Кузьма не міг 



64

відмовити. Авжеж, адже його вірші були зовсім не схожі 
на поезію, яку писали на той час. Завжди сміливі й доречні, 
і завжди з неповторним змістом. Йому подобалося писати.

Хоча пунктуальним у виконанні своїх обіцянок Кузьма 
був не завжди. Одного разу Лесик написав музику до пісні, 
однак зі словами в нього виникла проблема. Музика йому 
так припала до душі, що він вирішив не відкладати її в дов-
гу шухляду, а замовити на студії звукозапису час. Записати 
цю пісню й надіслати на конкурс. А слова англійською мо-
вою він попросив написати Кузьму.

Поки Лесик планував великий прорив, час спливав. 
У Кузьми було безліч справ, і до віршів на замовлення руки 
просто не доходили. То тут, то там Лесик намагався зловити 
друга, щоб отримати обіцяне.

– Та той… То ж завтра, завтра, чуєш, – поспіхом відбивав-
ся Кузьма, – завтра тобі все дам. Усі вірші, що був винний! – 
казав він і знову зникав на певний час.

Настав передостанній день подачі пісень на конкурс, 
а слів усе ще не було. Лесик відчайдушно набрав Кузьму. 
Телефони тоді були громіздкі, а їхні диски завжди голосно 
скреготіли, коли їх прокручували, набираючи номер. Шість 
цифр, шість прокручувань диска, і по той кінець дроту від-
повів чийсь зовсім кволий тихий голос.

– Алло, слухаю…

– Кузьма? То ти говориш? – запитав Лесик.

– Так, чувак, то я, – відповів Кузьма. – Щось трапилося?

– Мені терміново треба з тобою зустрітися, можна 
в «Кристалі». Що з твоїм голосом?
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– Чесно кажучи, мені дуже погано. Температура, голова 
болить… І ніде на протязі не стояв, нічого холодного не пив. 
Мабуть, вроки…

– Слухай, то тим паче треба сьогодні зустрітися. 
Ти ж не знаєш цього поки що, але я добре знімаю вроки. 
Я тобі серйозно кажу…

Напевне, Кузьмі було дійсно зле, коли вже він повірив 
у такі нісенітниці. А може, Андрій зрозумів, що цього разу 
Лесик уже не дасть йому спокою. Зібравшись на силі, він 
поплентав до «Кристала».

На місці Лесик побачив, що хлопцеві дійсно зле. Він 
одразу ж поставив чайник, а коли той закипів, заколотив 
у склянці якусь зовсім дивну бурду. На око важко було ви-
значити склад пійла. Для певності ефекту Лесик запалив 
свічку і став водити вогнем навколо води.

– Тримай, – він простягнув Кузьмі склянку. – Це спеці-
альний настій, готувати його мене бабця навчила. Усі вроки 
і пристріт як вітром звіє.

Кузьма був забобонний, тому покірно випив. Було видно, 
що кожен ковток йому дається дедалі важче. Коли він завер-
шив, то ледь не впустив склянку на підлогу. 

А тоді сталося те, чого ніхто не чекав. Кузьмі дійсно стало 
легше. Жар трохи спав, у скронях перестало боліти. Щойно 
Лесик це помітив, як одразу ж підсунув Кузьмі аркуш папе-
ру й ручку. А Кузьма взявся писати текст!

«Дивина якась, але нехай уже так буде, лиш би дописав 
слова. І мені ж, мабуть, рецепт тієї бормотухи записати тре-
ба», – не вірив своєму щастю Лесик. 
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Однак під час роботи над другим куплетом Кузьмі знову 
стало зле. Знову піднялася температура, повернувся голов-
ний біль.

– Знаєш, чувак, ти не ображайся, ось тобі два куплети 
й приспів, і годі з тебе. Щось мені знову погано, – пожалівся 
Кузьма і приліг на продавлений старий диван, на який усі 
зазвичай жбурляли куртки під час репетицій. 

– Ні, послухай, я ще одну порцію напою тобі приготую, 
щоб зняти вроки вже до кінця…

– Вибач, але я те гівно більше не питиму, – відрізав Кузь-
ма. 

За двадцять хвилин після цієї розмови він із гарячкою 
лежав удома в ліжку. А Лесик тим часом вчитувався в текст. 
І розумів, що він сильніший, ніж сотні текстів, які йому вда-
лося побачити за останні декілька місяців. До теми шаленого 
пійла «проти вроків» хлопці більше не поверталися.
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І знову 
«Червона рута»

У «Кристалі» хлопці збиралися часто. Спілкувалися, 
сміялися, музикували, створювали свій чудернаць-
кий матеріал і часто засиджувалися до рання. Через 
це Кузьма сперечався з батьками. Вони цінували його 

любов до музики, але досі не сприймали всерйоз це захоплен-
ня. Мовляв, робота дантиста – це те, що зможе прогодувати. 
«А ось робота рок-музиканта – це взагалі як? Треба думати 
про завтрашній день. Я вже навіть домовився: для нього три-
мають робоче місце в нашій поліклініці», – запевняв батько.

Навіть мама, попри любов до музики, ставилася до пісень 
Андрія скептично. «У його віці всі ж вірші пишуть. Добре, 
що він свої думки викладає на папері, але ж то несерйоз-
но», – казала вона батькові. Аж раптом одного червневого 
вечора в сім’ї відбулася серйозна розмова.

– Мамо, тату, я дотримав свого слова. Тепер у мене інші 
плани, – сказав Кузьма й поклав диплом на стіл перед бать-
ками. Вони саме сіли ввечері попити чаю на кухні, і хлопець 
наважився на важливу заяву.

– Які плани? Ти про музику? – запитала мама. – Ти досі 
про це думаєш?
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– Не просто думаю, я збираюся на конкурс «Червона 
рута». Цьогоріч він відбудеться в Запоріжжі, – твердо від-
повів хлопець.

На кухні запала тиша. На вулиці йшов дощ, який ста-
ранно змивав спеку перед настанням ночі. Із відчиненого 
вікна віяло приємною прохолодою. Чай із сім’єю на кухні 
в таку погоду – чи не найприємніша мить. Особливо, якщо 
до чаю є домашній пухкий пиріг, посипаний цукровою пу-
дрою. Однак якщо мова заходить про різні погляди на жит-
тя, цей затишок навіть не помічається. Лише страх перед 
майбутнім. 

– Що ж, – порушив тишу батько Кузьми, – якщо ти при-
везеш із фестивалю перемогу, то ми полишимо всі свої наста-
нови щодо кар’єри дантиста. А як ні, то повертаєшся в меди-
цину.

Батькові слова Кузьма прокручував у голові сотні разів, 
доки він із хлопцями їхав потягом до Запоріжжя. Ставка 
була серйозна. І, звичайно, він іще раз згадав ці ж слова, 
коли на етапі конкурсного відбору все із самого початку піш-
ло не так.

Виступав тоді Кузьма під сценічним іменем Андрій Кіл. 
«Чому Кіл? Бо високий і худий, як той кіл», – жартував він 
за кулісами. Цієї миті оголосили його виступ. Хлопці почали 
виходити на сцену, аж тут одразу заграла музика – фоно-
грама, під яку мав співати Кузьма. Це зараз серед рокерів 
вважається дурним тоном виступати під «фанеру». Тоді ж да-
леко не всі концертні майданчики були технічно оснащені 
для гри на музичних інструментах. До того ж на фестивалі 
конкурсанти швидко змінюють одне одного на сцені.
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Кузьма кинувся крутими сходами на сцену, але на секун-
ду затримався перед невеличким басейном. Ні, той басейн 
був зовсім не для купання чи сценічних номерів, а для про-
типожежної безпеки. Кузьма вже хотів оббігти його навкру-
ги, як передумав. «Забагато часу», – подумав він і вирішив 
однією ногою відштовхнутися від дна басейну й перескочити 
через нього. Наступної миті він посковзнувся й шубовснув 
у воду з головою. 

Тим часом музика грала, і музиканти ледве встигали 
за нею! Тож вокалістові нічого не лишалося – він вийшов 
з води, мокрий завершив свій виступ і лише під кінець по-
мітив, наскільки ожив натовп слухачів.

Як виявилося, жодні перипетії долі, як-от падіння в ба-
сейн чи невчасна музика, не вплинули на враження, яке гурт 
справив на журі. Кузьма їхав додому з дипломом про третє 
місце. Він повертався з перемогою. А отже – попереду на ньо-
го чекала музика.
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ЗАПИТАННЯ
1.  Де репетирував Кузьма із хлопцями?

2.  Чому Лесик вирішив знімати з Кузьми «вроки»? Як він 
це робив?

3.  Чому гурт назвали «Скрябін»?

4.  Яку умову поставили батьки Кузьмі, коли він 
відмовився від кар’єри стоматолога?

5. Під яким іменем виступав Кузьма на фестивалі 
«Червона рута»? Що з ним трапилося перед виходом 
на сцену?
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РОЗДІЛ 6
ПЕРШИЙ УСПІХ
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Любов – це стан, коли ти не розумієш, 
чому. 

Кузьма Скрябін

Коли на душі легко й радісно, здається, увесь світ тобі 
про щось співає. У кожної деталі навколо тебе з’яв-
ляється своя партія, яку вона виконує з великим на-
тхненням і лише тобі. Ось поїзд прибуває і свистить. 

Робить він це не просто й буденно, а фортисимо, тобто дуже 
голосно, а ще ритмічно – рівно два такти. 

Ось по перону біжить жінка. Вона поспішає, і її невелич-
ка тачка, яку вона навантажила клунками зі стиглими яблу-
ками з дачі, підскакує на крихітних камінцях у швах троту-
арної плитки. Швидкий рух крихітних коліс зливає ці скоки 
у легато – один стук перетікає в інший плавно, утворюючи 
нерозривну власну партію. 

У приміщенні вокзалу перед оголошенням диктора  лунає 
коротенька електронна музична заставка, яка нагадує дзві-
ночки. Дін-дон! Знадвору низько над землею кружляють лас-
тівки, щебечучи високо й ласкаво. Наче тромбон, протяжним 
басом долучається вантажівка, водій якої добряче натиснув 
на клаксон. 

І завершує перше відділення стукіт трамвайних коліс. 
Наблизившись до зупинки із завзятим крещендо, себто по-
ступовим наростанням гучності, трамвай попереджувально 
дзвонить двічі й зупиняється. 
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Такий був настрій Кузьми, коли він прибув із Запоріжжя 
до Львова після здобуття призового місця на «Червоній руті». 
Здавалося, увесь світ навколо – це великий оркестр, а він 
тепер – його новий диригент.

Дорога на Берлін

Пречудовий настрій Кузьми неабияк надихав його 
у творчості. Та це не вирішувало однієї проблеми: 
фінансової. Досі заробляти музикою Кузьмі не вда-
валося, а гроші на прожиття були потрібні. 

Андрієві пощастило: його дівчина Світлана (та сама дів-
чинка з паралельного класу, з якою він одного разу зіштов-
хнувся у шкільному коридорі) його дуже підтримувала. Вона 
заступалася за Андрія перед його батьками. Казала, що саме 
музика, а не стоматологія – його покликання, тож він має 
зосередитися на піснях. Та попри її підтримку, Кузьма шу-
кав змоги заробити. 

То були непрості роки. Початок дев’яностих в Україні – 
це омріяна незалежність і справжній дух свободи. Однак 
це ще й купа перепон. Адже країна, як маленька дитина, 
вчилася робити свої перші кроки самотужки. Тому з нор-
мальною роботою та заробітком були проблеми. 

Кузьма придумав власну справу. На неї його надих-
нула поїздка до Берліна у складі делегації українських 
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музикантів на фестиваль Berlin Independence Days. Андрієві  
дуже припало до душі це місто, а ще більше – його насичене 
культурне життя. Там він познайомився з місцевими музи-
кантами, з якими потім підтримував зв’язок. 

На той момент у Кузьми вже була власна автівка. Вона 
була стара і страшна, називалася «Побєда». Проте Кузьма 
дуже її любив, адже машина була йому вірним другом. Він 
помітив, що німці виявляють неабияку цікавість до всього, 
що стосується Радянського Союзу – різноманітного краму, 
сувенірів та, звісно, автівок. Тож Кузьма вирішив, що то буде 
напрочуд прибутковий бізнес: купувати за безцінь товари 
радянського виробництва й везти їх закордон. 

Але очікування виявилися мальовничішими за те, що 
могла запропонувати реальність. Попит на радянські авто-
мобілі та весь цей крам був стабільний, однак часом не такий 
уже й великий. Іноді доводилося подовгу шукати покупців. 
Та й сам Кузьма отримував задоволення не стільки від своїх 
бізнесових справ, скільки від самої подорожі, бо то завжди 
були веселі пригоди.

Найчастіше Андрій брав з собою когось із з гурту – 
у такому випадку веселощів додавалося. Одного разу, 
наприклад, хлопці повезли продавати до Берліна старі 
манекени. Коли вони перетинали кордон, прикордонник 
вирішив оглянути автівку й попросив відчинити багаж-
ник. Кузьма вийшов з машини й виконав наказ.

Умить обличчя прикордонника пополотніло, мов його 
притрусили вапном. Тремтячою рукою він почав хреститися.
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– Такого не можна! Не можна, ви що!... Потрібна довід-
ка... Спеціальна довідка... Дозвіл із прокуратури... – почав 
прикордонник. 

Спершу він ледве лопотів од переляку, а потім перейшов 
на такий лемент, що до старезної автівки збіглося чимало 
люду. Виявилося, що прикордонника неабияк налякали 
ті манекени. Він подумав, що то тіла людей. Манекенів у ро-
зібраному стані лежало в багажнику багато. Тулуб окремо, 
голови окремо, а просто перед прикордонником на землю 
впали ноги манекена-піонера.
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Перший контракт

Успіх на «Червоній руті» не залишився непоміченим. 
Завдяки йому, а також дружбі з молодим львівським 
продюсером Володимиром Бебешком, «Скрябін» по-
чав працювати з найсильнішим музичним осеред-

ком міста – «Студією Лева». З нею гурт підписав свій пер-
ший в історії контракт. Пізніше музиканти наречуть його 
нещасливим, бо термін дії документа складав аж тринадцять 
років. Але спершу такий тривалий строк музикантів не тур-
бував, адже працювалося їм на студії добре. У них з’явили-
ся нові друзі, хлопці швидко влилися в музичне середовище 
Львова. 

Тепер, як справжній гурт, який співпрацює зі студією, 
хлопці мали змогу записати альбом. Кузьма з друзями давно 
мріяв про це. Хлопці не могли повірити, що мрія нарешті 
стає реальністю. 

Цей досвід не був легкий. Часом хлопці почувалися 
так, ніби досі працюють у «Кристалі» в аматорській студії 
«Sпати». Річ у тім, що записувати більшу частину матері-
алу їм знову доводилося вночі, розходячись аж під ранок. 
Кожен з учасників гурту був дуже зайнятий – мав роботу, 
яка його годувала. А Кузьма саме завершував навчання. 
Батьки зрештою прийняли його вибір, але й Андрій мав 
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дотримати свого слова – закінчити повний цикл навчання, 
який передбачав іще цілий рік практики. Тож удень Кузьма 
працював біля стоматологічного крісла, а ввечері створював 
пісні.

– Уже зовсім скоро я буду від цього вільний, чуваки! – 
казав Кузьма на репетиції.

– Слухай, а ти не думав, може, тобі це допоможе якось 
на ноги стати? – запитував його Гера.

– Повір, вітчизняна медицина тільки виграє від того, 
що ставати на ноги я буду довше, зате не в її лавах. Зараз 
моїх пацієнтів видно неозброєним оком: у них усіх не закри-
вається рот.

– Тобто? – сторопів друг.

– Я їм накладаю забагато матеріалу, коли ставлю плом-
бу, – відповів Кузьма, і всі засміялися. 

Альбом, який вони тоді записували, називався «Мова 
риб». Це була перша збірка «Скрябіна», випущена на касе-
ті. Наклад розійшовся дуже добре. Допоміг у цьому Барда – 
доб рий друг гурту Віталій Бардецький. Це ще раз доводило: 
просто чудово, коли тебе оточують хороші люди. 

Уже за рік гуртом зацікавилося перше в Україні продю-
серське агентство «Ростислав-шоу». Воно пропонувало на-
багато кращі умови, ніж «Студія Лева». Тому рішення було 
очевидне: підписати новий контракт. 

Справи пішли вгору. У «Ростислав-шоу» учасники гурту 
нарешті отримали добрі музичні інструменти. А ще – першу 
стабільну заробітну платню. Хлопці записали перший сер-
йозний музичний матеріал – альбом «Технофайт». Відтак 
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«Скрябін» навіть вирушив у невеличке концертне турне 
із живим звуком. 

Проте така розкіш тривала недовго. Доки хлопці вели 
активну музичну діяльність і будували плани, агентство 
«Ростислав-шоу» закрилося. Альбом «Технофайт», над яким 
працював «Скрябін», так і не вийшов.

«Скрябін» знову повернувся до «Студії Лева». То був 
1993 рік. Музиканти записали останню пісню до альбому 
«Технофайт», яка мала назву «Нікому то не треба». 

Нiкому то не треба. Я був ше вчора такий малий

Прийшли великi хвилi. Забрали то всьо, шо я лiпив.

Нiкому то не треба... Нiкому то не треба...

На жаль, то були не просто слова. Гурт виявився негото-
вий до складнощів після хай невеличкого, та все ж успіху. 
У кожного з хлопців було своє життя, почали вимальовува-
тися якісь інші плани. Рой, наприклад, поїхав працювати 
до Москви, бо в нього там були родичі.

Кузьма ж нарешті був вільний від своїх медичних зобов’я-
зань. І саме тепер «Скрябін» опинився під загрозою розпаду. 
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Ривок у Києві

Пауза в житті «Скрябіна» не означала паузи у твор-
чості Кузьми. Він і далі писав пісні, міркуючи над 
можливими проектами. Андрія вже знало набагато 
більше людей з музичної індустрії міста, і він був 

відкритий до нових корисних знайомств. 

У цей час Кузьма був закоханий по самі вуха. Світлана 
стала для нього справжньою другою половинкою. Вони про-
водили багато часу разом, дівчина завжди першою слухала 
всі його нові пісні. Андрієві подобалося, що Світлана завжди 
знала, що сказати й коли. Що вони ніколи насправді не сва-
рилися. Що від її волосся линув аромат дому й затишку.

Був 1994 рік. Одного ранку Кузьма прокинувся з усві-
домленням: він знайшов ту, з якою хоче бути разом до кінця 
життя. Пара одружилася. Двоє закоханих пішли до РАГСу, 
де реєструють шлюб, і без жодних пишних весільних суконь 
чи церемоній здійснили задумане. Їм було достатньо того, 
що вони кохають одне одного. Метушня була зайвою. 

Друзі влаштували молодятам невеличкий бенкет удома. 
Але в Кузьми виявилися свої плани – йому треба було сіда-
ти на «Побєду» і їхати в Берлін. Тож він не придумав нічого 
кращого, як попросити Лесика, щоб той замість нього роз-
важав людей на весіллі. 
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А вже за декілька місяців Кузьма їхав до Києва. Розмо-
ви про пошуки себе у столиці давно велися як у гурті, так 
і вдома, із дружиною. Саме на цьому етапі в житті Кузьми 
з’явився Тері, він же Тарас Гавриляк.

Андрій і Тарас познайомилися ще під час роботи з «Рос-
тислав-шоу». Тері був там музичним редактором, тобто люди-
ною, яка добирала музику для роботи агентства. Якось вони 
розговорилися. Пізніше, коли агентство закрилося, Кузьма 
й Тері хотіли зустрітися, але їм усе ніяк не вдавалося. Одного 
разу Тері зловив Кузьму на парах у медичному. 

– Привіт, чувак! Круто, що знайшов мене. Зараз із тобою 
побалакаємо, зачекай, – сказав Кузьма, побачивши Тері. – 
А краще сідай до мене у крісло, я твої зуби заодно подивлю-
ся. Бо в мене зараз практика, і якраз бракує пацієнта.

Тері слухняно сів у стоматологічне крісло. Та саме цієї 
миті до кабінету зайшла староста групи. Вона повідомила, 
що Кузьму кличуть. Розмова знову не склалася. Зустріли-
ся хлопці лише за рік. І майже відразу Тері повіз Андрія 
з Шурою до Києва на студію звукозапису.

А там трапилося те, що називають проривом. Тері вдало-
ся домовитися зі студією київського продюсера Юрія Нікіті-
на, що протягом семи ночей (з дев’ятої вечора до дев’ятої ран-
ку) студія буде їхньою. Тож часу на творчі роздуми не було. 
І так, усього за тиждень, хлопці повністю записали новий 
альбом «Птахи».

Цей альбом відкрив «Скрябіна» всій країні. Увімкнувши 
радіо, можна було легко натрапити на пісні гурту, фронтменом 
якого був Андрій Кузьменко з Новояворівська. Кузьма зану-
рився в музику ще глибше: відтепер усе було дуже серйозно.
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ЗАПИТАННЯ
1.  З якою студією гурт «Скрябін» підписав свій перший 

контракт?

2.  Чому цей контракт називали «нещасливим»?

3.  Коли учасники гурту «Скрябін» вперше почали 
отримувати зарплату?

4.  Завдяки кому Кузьма переїхав до Києва?

5.  Як довго записували альбом «Птахи»?
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РОЗДІЛ 7
ВЕЛИКИЙ ШАНС
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… Як астроном, спосіб шукаю 
попасти крізь терни до далеких зірок.

Кузьма Скрябін

Що глибше занурення під воду, то більший тиск. 
Те саме можна сказати й про новий, невідомий 
простір. У Львові Кузьма вже був зіркою, однак 
для столиці – черговим 26-річним провінціалом 

з великими планами та сподіваннями.

Альбом «Птахи» став популярним. Тисячі меломанів 
по всій країні купували касети й компакт-диски. Вони нама-
галися уявити, наскільки круті ці виконавці, рокери гурту 
«Скрябін». Адже що ми уявляємо, коли мова заходить про 
«рок-зірку»? Лімузин, розкіш, славу, гроші… Однак у «Скря-
біна» цього всього і близько не було. 

Доводилося повертати витрачені на випуск касет і ком-
пакт-дисків кошти, винаймати житло… Тому часом хлопці 
витрачали останню копійку на дешеву вермішель швидко-
го приготування. А часом підвозили на машині незнайом-
ців за невеличку винагороду, щоб одразу ж зайти в магазин 
і придбати пельмені, шпроти й батон.
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Поступовий  
розгін

Часи були скрутні й нестабільні. У Кузьми в коридорі 
завжди стояла каністра з пальним. Він жартома на-
зивав її «квиток додому». Вона була на той випадок, 
якщо справи йтимуть кепсько й доведеться поверта-

тися до батьків. Світлана підтримувала чоловіка як могла. 
Вона запевняла, що заради успіху можна ще трохи потерпі-
ти. Впевнений у цьому був і Тері.

Згодом слова друзів почали справджуватися. Пішли 
регулярні концерти й перші інтерв’ю. Групою цікавило-
ся дедалі  більше слухачів. Разом із Тері «Скрябін» почав 
співпрацю зі студією Nova та продюсером Юрієм Нікітіним. 
Нікітін тоді продюсував популярну поп-співачку Ірину Бі-
лик і запропонував хлопцям поїхати з нею в концертний 
тур. «Скрябін» мусив виступати на розігріві, тобто перед 
Білик. А це дозволяло познайомити з гуртом ще більшу 
публіку.

Надзвичайно щасливою стала для Кузьми новорічна ніч 
1995 року, коли на телеканалі УТ-1 (зараз – UA: Перший) 
пролунала пісня «Птахи». 
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Любов сліпа, сліпий і той, хто любить,

На краю прірви усміхнений стоїш.

Один лиш крок – вона тебе загубить,

За руку візьме, і з нею полетиш

Ти кудись униз.

Це означало абсолютний успіх. І це також підказувало, 
що ані дня не можна стояти на місці, треба рухатися далі, 
писати новий альбом, яким стали «Казки». Роботи додалося.

– Чуваки, не повірите, що сьогодні трапилося, – сказав 
одного разу Кузьма Шурі й Рою на черговій репетиції. – Нас 
запрошують на «Червону руту». Але як гостей, уявляєте?
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Кузьма був готовий до успіху й тепер насолоджувався 
ним. Та новина про «Червону руту» його надзвичайно по-
радувала. Не менше раділи й батьки, хоча бачили, що сину 
просування у світі шоу-бізу дається непросто. Мама десь 
у глибині душі думала, що він усе одно повернеться до Но-
вояворівська й буде стоматологом. Та цей момент усе не на-
ставав, тож батьки вирішили запропонувати свою допомогу.

– Тому, як бачиш, усе просто чудово, – підсумовував свої 
пригоди Кузьма, коли приїхав до батьків на вихідні. 

Вечеря, на яку мати приготувала улюблені синові страви, 
традиційно перетікала в чай з печивом. Чайник ставили де-
кілька разів, бо Кузьма з мамою завжди засиджувався допіз-
на. Вони могли говорити годинами й навіть не помітити, скіль-
ки минуло часу. Цього разу вони сиділи втрьох із  батьком.

– Ми дуже раді, синочку, – казала мама.

– І я. Ще б свою студію, трохи апаратури… Це було б про-
сто чудово! – мріяв Кузьма.

– Синку, скажи чесно, скільки це коштує? – запитав батько.

– Десь п’ять тисяч доларів, – прикинув Андрій.

Батько подивився на маму, а та просто повільно кліпнула 
очима. Він устав з-за столу й пішов до кімнати. А повернувся 
з конвертом, в якому були гроші.

– Ми вже знаємо, що тобі все вдасться, – сказав батько.

Так у Кузьми з’явилася своя власна невеличка студія, 
і процес запису нових пісень значно пришвидшився. Окриле-
ний музикант запрацював іще сумлінніше. Тим паче, що те-
пер у нього з’явився дуже добрий стимул стати ще кращим 
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музикантом – у Кузьми народилася донечка Бася. Він назвав 
її на честь своєї улюбленої акторки Барбари Брильскої. 

Тим часом у гурті почали відчуватися зміни. Щось уже 
було не так, і Андрій поки що не міг зрозуміти, що саме. 
Якось на концерті в Тернополі, уже 1998 року, під кінець 
виступу Кузьма несподівано звернувся до Роя:

– Знаєш, класний сьогодні був концерт. Шкода, що, ма-
буть, останній.

Рой змовчав. Згодом він зрозумів сам, що поступово від-
даляється й дедалі частіше подумки витає десь в іншому міс-
ці, а не на репетиціях чи зборах щодо планів та ідей.
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Небачене телебачення

«Якщо хочеш справді стати популярним, треба 
потрапити в телевізор», – це Кузьма чув, від-
коли переїхав до Києва. На той час «ящик» 
його не дуже цікавив, хіба що там показува-

ли кліпи «Скрябіна». Наприклад, він був дуже задоволений, 
що кліп «Танець пінгвіна» став популярним. 

Сонце на стінах,

Сонце на стелі.

Танець пінгвіна

Страшно веселий.

Харизма і вроджене почуття гумору вирізняли Кузьму 
серед інших зірок шоу-бізнесу. Тому невдовзі телевізійні про-
дюсери звернули на нього увагу не лишень як на музиканта, 
а й як на потенційного ведучого.

Спочатку йому запропонували вести музичну передачу 
«Бомба» на телеканалі УТ-2. Це було недовго, але Кузьма 
встиг відчути несподіване задоволення від роботи з каме-
рою. Наступного року він вів радіопередачу CD-ROM, де сам 
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обирав, які пісні ставити. Тому, до речі, не соромився рекла-
мувати й новинки «Скрябіна». 

Передача протрималася недовго, і на деякий час тема 
співпраці з медіа зникла. Але ті, хто хоча б раз мав справу 
з Кузьмою, навряд чи могли забути такий досвід. Специфіч-
ний гумор, яким славився Андрій ще у школі, з роками ста-
вав гострішим та безкомпроміснішим. Тому коли на ICTV 
у 2000 році запланували запуск нового хіт-параду, генераль-
ний продюсер телеканалу Олександр Богуцький одразу ж за-
пропонував це місце Кузьмі. 

Вони були знайомі вже багато років. Коли «Скрябін» 
співпрацював із компанією «Таврійські ігри», Богуцький 
їздив із гуртом на багато концертів і фестивалів, адже він 
був прес-аташе агентства. Цей чоловік бачив, що Кузьма – 
це вічний двигун, заряджений неповторним і гострим по-
чуттям гумору. Розсмішити він міг усього за мить, а жарти 
його ніколи не повторювалися. Декілька хвилин – і Кузьма 
міг запалити навіть компанію незнайомих людей і створити 
таку атмосферу, ніби всі одне одного знають півжиття. «Така 
людина, ще й музикант, – найкраща кандидатура для теле-
шоу», – подумав Богуцький.

Хіт-парад називався «Гаряча сімка». Це вже був зовсім 
новий рівень – із серйознішими вимогами, зате більшим про-
стором для креативу. Тобто Кузьма міг бути собою, жарту-
вати та говорити майже все, що думає. Глядачі зацікавили-
ся новою передачею з оригінальним й абсолютно ні на кого 
не схожим ведучим. Кудлатий музикант, виявляється, вміє 
не тільки співати та писати пісні, він ще й уміє зробити так, 
щоб передачу додивилися до кінця. І щоб вона була цікавою! 
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За два роки з цього проекту Кузьма перейшов на ново-
створений музичний канал M1, де йому довірили ранкові 
прямі ефіри. Його напарницею в кадрі спочатку була Слава 
Фролова, а пізніше – Ольга Горбачова. Дивним чином Кузь-
мі вдавалося поєднувати концертну діяльність з ефірами, 
і в це навіть не вірилося. Ще вчора до ночі він давав концерт 
в Одесі, а сьогодні о шостій ранку – вже в студії, готовий 
працювати в кадрі.

– Андрійку, ось ти скажи, як тобі це вдається? Боже, 
я така втомлена, геть не маю сили, правда, – жалілася Оля 
Горбачова у гримерній. На годиннику була за чверть шоста, 
і вигляд у ведучої був далекий від такого, який міг би заря-
джати глядачів на активний і продуктивний день. – І вза-
галі, у мене таке в житті відбувається, що я просто не знаю, 
як знайти той час, щоб усе розрулити.

– Олюню, перестань! Це ж життя: мине час – і ти будеш 
про це все думати зовсім інакше – просто й легко. Ось поба-
чиш, – бадьоро відповідав Кузьма.

Починався ефір, а з ним починалося те, через що пе-
ремкнути на інший канал було просто неможливо. Спочатку 
кілька легеньких жартів для розігріву, а далі йшов справж-
ній рок-н-рол. Тут Кузьма кепкує з напарниці так, що вона 
страшенно ображається, але в неї починають текти від сміху 
сльози. А тут він уже глумиться над зірковими новинами 
про те, як чергова американська співачка невдало збільшила 
груди. Після рекламної паузи Кузьма вирішує розторощи-
ти гламурний золотий унітаз, що стоїть у студії для якогось 
сюжету, а вже за мить задирає спідницю ведучій. Такого 
на українському телебаченні ще не бачили. Але, як вияви-
лося, справжній вогонь був попереду.
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«Шанс»

В один із таких ранків, коли Кузьма закінчував свій 
черговий енергійний теледебош на М1, в іншій час-
тині міста робочий день тільки починався. В офісі 
телеканалу «Інтер» тривала робоча нарада.

– Колеги, нам потрібно вирішити, хто буде органічніше 
вписуватися в наш новий продукт. Горбачова з Кондратюком – 
тандем не для цього шоу, – казав генеральний продюсер.

– Мабуть, найкраще буде, якщо талант-шоу вести-
муть люди, які пов’язані з цією сферою. Наприклад, спі-
вак і співачка. Тоді буде зрозуміліше, – запропонував Ігор 
 Кондратюк.

Нарада була дуже важливою. На ній вирішувалося, яке 
телешоу запускатимуть цього року – «Шанс» чи «Фабрику 
зірок». Насправді, більшості присутніх хотілося, щоб то був 
саме «Шанс», бо це була власна ідея каналу, а не адаптована 
версія популярного європейського шоу. 

– А як тобі Кузьма? – запитав Кондратюка продюсер.

– Якщо чесно, то ніяк, – відповів він. – Я навіть не знаю, 
хто це. Це той, у якого якийсь кліп про пінгвіна?

Наступного ранку Кондратюк вирішив заповнити прога-
лину й увімкнув М1. Аж там – такий клубок енергії! Стало 
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зрозуміло, що кращого балакучого музиканта, який не бо-
їться камери, не знайти. 

Уже за декілька місяців Кузьма розпочав роботу в «Шан-
сі». Його напарницею стала співачка Наталка Могилевська. 
Коли 28 вересня 2003 року в ефір вийшла перша передача, 
команда зрозуміла, що з’явився новий телевізійний хіт.

Тут Кузьма відривався по-справжньому. Із самого по-
чатку команда зрозуміла, що сценарій як такий неможли-
вий. На кожен випуск була лише одна сторінка з якимись 
обов’язковими фразами, які потрібно озвучити. Наприклад, 
перелічити всіх спонсорів показу. Усе інше – то був чистий 
експромт.

Та навіть з озвучуванням цих обов’язкових фраз трапля-
лося різне. Одного разу, коли знімали фінальний епізод ви-
пуску, процес якось дуже затягнувся. Кузьма разом з учас-
никами стояв на сцені. Доводилося постійно перезнімати 
спонсорські подяки та підсумки конкурсного дня. То не син-
хронно всміхаються, то слова кажуть невлад. Тим часом 
на сцену викотили здоровезний торт розміром метр на метр. 
Кузьма вже встиг добре знудитися, адже якби фінальна сце-
на залежала від нього, усе було б знято ще дві години тому. 
Тому той торт став добряче його дратувати.

Доки знімальний процес тягнувся, як свіжа жуйка, час 
від часу до зали зазирав режисер шоу Вадим Єрмоленко. Його 
зміна вже закінчилася, і він просто спостерігав за процесом, 
задоволено потягуючи гарячий чай з великої чашки. А Кузьма 
вже не витримував: то був другий випуск, який вони знімали 
за цю добу, і жодних сил і натхнення не лишалося. Його дра-
тувало, що такі прості речі відбирають стільки часу! 
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Якоїсь миті Вадим зловив погляд Кузьми й ледь помітно 
промовив йому: «Давай!» Кузьма миттєво схопив десятикі-
лограмовий торт і з усієї сили швиргонув ним у режисера! 
Той, помираючи від сміху, устигнув присісти, і торт пролетів 
далі, смачно ляпнувши на стійку звукооператора. Половина 
приміщення в кремі, хаос і сміх, розлючений звукооператор 
і голосне сповіщення: «Знято!» 

– Ну, нарешті, – Кузьма таки досяг свого.

За свої жартики Кузьмі не раз доводилося стояти «на ки-
лимі» перед керівництвом. Мовляв, потрібно бути трохи 
стриманішим, ретельніше ставитися до складання сценаріїв. 
«Ви можете дати нам нових сценаристів, але мої спеціалісти 
з’їдять їх іще до обіду», – сказав якось у відповідь Кузьма. 
Начальство ж бо навіть не підозрювало, що ніхто ніяких тек-
стів йому не прописує!

Можна було б подумати, що Кузьма не любить вчити тек-
стів, що йому простіше вигадувати на льоту свої, та це не той 
випадок. 

Наступним проектом, куди запросили музиканта, була 
«Дача». Там потрібно було бути більш впорядкованим. На по-
чатку процитувати видатного філософа, потім зробити декіль-
ка підводок про будинок і сім’ю, відтак – спеціальний блок про 
обраний стиль інтер’єру з багатьма термінами та спеціальними 
словосполученнями. Кузьмі було достатньо лише раз пробіг-
тися очима по тексту, щоб зняти епізод з першого ж дубля. 

Режисер Вадим Єрмоленко інколи навіть не вірив, що все 
може бути так швидко і водночас якісно. Адже далеко не всі 
професійні телеведучі могли похизуватися такою оператив-
ністю.
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ЗАПИТАННЯ
1.  Як жив Кузьма після переїзду до столиці?

2.  Як батьки допомогли Кузьмі, коли він завойовував 
столицю?

3.  Якою була перша робота Кузьми на телебаченні?

4.  Чому Кузьмі доводилося ходити до керівництва 
телеканалу, коли він був ведучим «Шансу»?

5.  Скільки часу треба було Кузьмі, щоб вивчити сценарій 
передачі?
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РОЗДІЛ 8
НОВИЙ «СКРЯБІН»
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Не треба намагатися здаватися 
самому собі і всім іншим якимось 
інакшим, якщо ти претендуєш 
на увагу цих людей. Краще бути 
собою. 

Кузьма Скрябін

У житті кожної людини бувають поворотні моменти. 
Це ситуації, коли ти стоїш на роздоріжжі, і все твоє 
майбутнє залежить від того, яким шляхом ти вирі-
шиш піти зараз. 

Музичні гурти – як люди: вони народжуються, дорослі-
шають, переживають свої поворотні моменти. Яким би було 
майбутнє «Скрябіна», якби не бажання Кузьми досягнути 
більшого? Важко сказати напевне. Та й не варто про це мір-
кувати, адже все склалося саме так, як мало бути.

Відколи Кузьма занурився в роботу на телебаченні, він 
дедалі більше цінував кожну хвилину й той самий рух упе-
ред. Проект «Шанс» зробив із нього справжню зірку, яку 
почали впізнавати на кожному кроці. Здавалося, справи 
«Скрябіна» мають йти вгору з таким само прискоренням. 
Однак у дорозі, вдома на кухні чи перед сном Андрій усе 
час тіше розмірковував над тим, чому йому стало незатишно 
в гурті.
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Коли набридло 
бігти на місці

Календар показував 2000-й рік. По телевізору роз-
повідали, що він буде переломним для всього світу. 
Для людей рік стане непростим, а отже, доведеться 
приймати важливі рішення. Кузьма це відчув уже 

влітку, після запису альбому «Стриптиз».

– Скільки можна, чуваче? – вигукнув Кузьма, розчарова-
но вдивляючись в заспане обличчя Роя, який знов примуд-
рився запізнитися на репетицію. Утретє за тиждень.

– Ну чого ти гарячкуєш? – пробурмотів Рой, невдово-
лений тим, що йому, дорослому дядькові й рок-музиканту, 
знову треба виправдовуватись. – Он Шуру все влаштовує. 
Це ж рок-н-ролл, чуваче, драйв і все таке…

Кузьма насупився і промовчав, щоб не розхитувати човна 
із самого початку репетиції. Та потроху в ньому зростала на-
віть не злість, а образа на старих друзів, які чи то не могли, 
чи то не хотіли рухатися вперед. Схоже, їх справді все влаш-
товувало, і цього Кузьма просто не міг зрозуміти. 

«Ну добре, якось та й налагодиться», – думав Кузьма 
й укотре заплющував очі на те, що вони з Роєм і Шурою втра-
чають той зв’язок і взаєморозуміння, які мали на початку 



101



102

їхнього шляху. Та конфлікт назрівав, і хлопці це чудово ро-
зуміли.

– Слухай, а не хочеш спробувати себе в ролі директора 
гурту? – запитав якось Кузьма в Роя, вочевидь сподіваючись, 
що організаційна робота зробить його більш дисциплінова-
ним.

– З якого б це дива? – здивовано перепитав Рой.

– Комусь же треба цим займатись, а я на собі не можу 
ще й це тягнути, – спокійно пояснив Кузьма.

– То ж треба окрему людину для цього наймати. Мене-
джера якогось. А що я? 

Зрештою Рой неохоче погодився на нову для себе роль, 
але пуття з того все одно не вийшло. Непорозуміння нікуди 
не зникли. Хлопцям стало важче знаходити спільну мову на-
віть у побутових питаннях. Дійшло до того, що вони майже 
перестали спілкуватися, зустрічаючись лише на репетиціях 
і концертах. Так потроху, якось непомітно, минуло два роки. 
Рой назавжди випав з колективу й життя Кузьми. 

Стосунки із Шурою були не такими складними, проте 
й тут усе було непросто.

– А де Рой, знову проспав? – запитав одного дня Шура 
в Андрія.

– Ні, – відповів Кузьма й трохи помовчав, ніби набира-
ючись духу, щоб сказати таке вголос. – Він із нами більше 
не гратиме. Вважай, що наші дороги розійшлися. Таке моє 
рішення.

Шура на диво спокійно сприйняв звістку про вихід Ро-
стика з гурту, ні на мить не ставлячи під сумнів авторитет 
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Кузьми. Хоча суперечки траплялися й між ними, проте, за-
звичай, творчого характеру. Інколи Шура просто не розумів, 
як якісь новачки, яких Кузьма залучав до роботи, можуть 
вказувати йому, як треба грати або вирішувати, яким має 
бути аранжування. 

Кузьма не хотів втрачати ще одного друга, але ставити 
під загрозу гурт теж не міг. Одного дня Шура теж пішов. 
Кузьма вирішив почати все з чистого аркуша.  

Більше живих 
інструментів

Гурт «Скрябін» розсипався, як картковий будиночок. 
Залишився тільки гітарист Олексій Зволінський. 
Кузьмі було важко. Йому доводилося жартувати на те-
лекамеру, а на душі було похмуро. Щоб гурт жив і ди-

хав далі, необхідно було знайти однодумців і рухатися разом.

Кузьма не переставав дивувати нових музикантів своєю 
простотою й шаленою енергією, наче якийсь ураган. З усіма 
він спілкувався так, ніби вони давні друзі. 

– Привіт, я Кузьма. Давай, показуй, як ти будеш качати 
натовп, – такі перші слова від лідера гурту почув їхній май-
бутній барабанщик Вадим Колісниченко.
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Спершу новий склад «Скрябіна» об’єднувала лише му-
зика. Хлопці жили сценою, новими піснями й тисячами 
вдячних фанатів, потроху звикаючи один до одного. Вони 
не були друзями дитинства Кузьми, але вони були закохані 
в гурт, і так само, як і їхній лідер, хотіли рухатися вперед. 
Команда поповнилася одразу двома Костянтинами. Один 
грав на бас-гітарі, інший – на клавішах.

Конфлікти та непорозуміння залишилися позаду, і Кузь-
ма по-справжньому кайфував від того, що нарешті займаєть-
ся улюбленою справою. З новим складом «Скрябін» зазвучав 
по-новому. Кузьма чудово розумів, що його музика має бути 
більш зрозумілою і простою. Замість електронних семплів 
«Скрябін» тепер частіше записував партії живих інструментів.

Життя потроху змінювалося на краще. Кузьма з дружи-
ною нарешті придбав омріяний будиночок у Києві. Вони пе-
реїхали туди майже відразу, навіть не закінчивши ремонту. 
Одного вечора в будинку не було світла. Кузьма і Світлана 
довго лежали, намагаючись заснути, але не вдавалося. Ко-
жен думав про своє. Коли тобі не спиться, завжди так – по-
чинаєш багато про щось думати, щось обмірковувати. Нічого 
не лишається, окрім як лежати й мовчати. Особливо, коли 
твоя кімната поглинута пітьмою… 

Кузьма встав із ліжка, підійшов до вікна й на деякий час 
застиг біля нього. Аж раптом він повернувся до Світлани:

– Манєчко, швидше, дай ручку чи олівець! І папір. Треба 
записати!

Він почав писати. А на ранок дав того аркуша дружині. 
Виявилося, то були вірші. Так у нічній пітьмі й тиші наро-
дилась пісня «Мовчати».
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Давай виключим світло і будем мовчати

Про то, що не можна словами сказати,

Не можна писати, неможливо зіграти,

А тільки мовчати, тихенько мовчати.

– Це про нас, як бачиш, – сказав дружині Кузьма. Вона 
з розумінням подивилася на нього.

Це була інша лірика, яка лягла на іншу музику. Відтепер 
усе було інакшим. 

Невдовзі Кузьма здружився з новими учасниками гур-
ту. «Усе на краще», – думав він, подорожуючи з хлопцями 
з міста в місто, з концерту на концерт. Новий «Скрябін» став 
більш професійним колективом, де кожен знав свої обов’язки 
й не сумнівався в кінцевій меті.

Проте Андрій часом згадував ті старі добрі часи, коли 
троє юнаків просто лабали альтернативу й хотіли підко-
рити весь світ. Про польське радіо на даху і про те, як було 
на душі, скільки безкінечної свободи відчувалося попереду... 
І вже згодом уся країна слухала ці спогади, адже звідусіль 
почала лунати пісня «Старі фотографії». 

Здається, шо то було так давно,

Коли в руках тримаю цей альбом,

Нам було абсолютно все одно,

Не маючи нічого, мати всьо.

За гроші не купити тільки час,

Він всіх нас методично поділив,
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Когось він опустив, когось підняв,

А є на кого взагалі забив.

Ця пісня зворушила мільйони слухачів, бо розповідала 
справжню, особисту історію. Як і «Мовчати», вона була з да-
леких глибин серця Кузьми. Це було відверто, а відвертість 
завжди отримує відгук. 
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Жарти 
на корпоративах

Участь у проекті «Шанс» зробила з Кузьми справжню 
зірку. Тепер його знали й любили не лише рокери 
та сучасна молодь, а й величезна аудиторія популяр-
ного в ті часи українського талант-шоу. 

Ім’я Кузьми тепер звучало звідусіль: щопонеділка вся 
країна із запалом обговорювала вчорашній випуск переда-
чі і згадувала черговий жарт Андрія. Багато хто дивився 
«Шанс» саме через Кузьму, адже його гумор і простота були 
як ковток свіжого повітря на телебаченні тих часів.

Утім, як виявилося, популярність артиста в Україні 
ще зовсім не значить, що він автоматично буде збирати стаді-
они і продавати мільйони примірників свого нового альбому. 
Так і сталося зі «Скрябіним»: гурт не приносив тих прибут-
ків, на які сподівалися музиканти.

– Хлопці, кому потрібні ті диски, коли все можна в неті 
скачати? – іронічно питав у колег Кузьма, намагаючись при-
ховати за натужною усмішкою досаду. Гастрольний тур та-
кож не приніс очікуваних доходів, тож Андрієві було над 
чим задуматись. Гурту потрібні були гроші для подальшої 
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роботи, наприклад, щоб знімати кліпи. А ще, звісно, щоб 
музиканти могли годувати свої сім’ї. 

Та виявилося, що відповідь лежала на поверхні – кор-
поративи! Кузьма став одним з найупізнаваніших в Укра-
їні представників шоу-бізнесу. Багаті бізнесмени ледве 
не в чергу шикувалися, аби запросити «Скрябіна» виступити 
на якомусь бенкеті чи вечірці. І хоча гроші з корпоративів 
не приносили Кузьмі надто багато радості, його оптимізм 
та почуття гумору не вщухали навіть на таких заходах.

– Та Льоша, не старайся ти так сильно, усе одно нас ніхто 
не слухає, – сказав Кузьма гітаристу під час одного з таких 
корпоративів.

– Як же не старайся? Усе одно хтось та й слухає.

– А я тобі кажу, ніхто нас не слухає. Готовий побитись 
об заклад! – сумно посміхнувся Кузьма й окинув оком клуб, 
в якому вони виступали. Люди сиділи за своїми столами 
й були зосереджені на святкових закусках та спілкуванні 
одне з одним, і навіть не дивилися в бік сцени.

– І як же ти це доведеш? – здивувався клавішник.

– А давайте ми кілька разів поспіль зіграємо ту саму піс-
ню. Якщо хтось помітить – я програв. Ну як, згода? Скільки 
разів грати будемо? Два? Три?

Хлопці зіграли ту саму пісню чотири рази поспіль, проте, 
як і передбачав Кузьма, ніхто не звернув на це уваги. Утім, 
Андрій дуже витончено помстився бізнесменам, висміявши 
їх у своєму хіті «Олігархи». Бо все ж гумор – це те, що допо-
магає залишатися добрим попри складні життєві обставини.
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ЗАПИТАННЯ
1.  Коли вперше серйозно посварилися хлопці гурту 

«Скрябін»?

2.  Чому Кузьма вирішив не працювати більше з Роєм?

3.  Як народилася пісня «Мовчати»?

4.  Кому присвячено пісню «Старі фотографії»?

5.  Як Кузьма вирішив пожартувати на одному 
з корпоративів?
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РОЗДІЛ 9
ВЕЛИКЕ СЕРЦЕ
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Усе, що ти зробив, – записано 
й пораховано. За добрі дії похвала, 
за погані – по балді.

 Кузьма Скрябін

Якщо час лікує й перетворює гострі кути на звичайні 
відголоски минулого, то вік вчить бути мудрішим. 
Бути чесним і ніколи не брехати – ні собі, ні людям. 
Такий висновок зробив Кузьма з роками. Що ближ-

че ставало до сорока, то більш великодушними ставали дум-
ки. Йому й так не бракувало доброти й чуйності, а з віком 
їх стало ще більше. Він був відкритий для кожного. На сайті 
«Скрябіна» був вказаний номер його особистого мобільного. 
Нічого в цьому його не лякало.

Кузьма не переставав бути тим Кузьмою, яким він був ра-
ніше. Він так само обожнював від душі посміятися, а ще біль-
ше – когось добряче розсмішити. Тому 2006 року вийшла 
друком його автобіографічна повість «Я, “Побєда” і Берлін», 
смішна історія про те, як Кузьма з другом їздили до Берлі-
на. А 2014-го вийшла друком книжка «Я, Паштєт і армія» 
про пригоди Андрія в армії з другом на прізвисько Паштєт. 
І знову смішно до кольок у животі. Та хіба не радість і сміх 
прикрашають наше життя?
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Тихе щастя
Закінчився п’ятий сезон «Шансу». Далі були ще декілька 

телевізійних проектів, серед яких і передачі, теми для яких 
пропонував сам Кузьма. Особливо цікава йому була авто-
мобільна тематика, тож невдовзі, 2011 року, з’явилися про-
грами «Стережись автомобіля» та «Дай покататися». Пара-
лельно зйомкам за ці десять років «Скрябін» устиг записати 
вісім альбомів. Кузьма закріпився у статусі зірки: тепер його 
можна було побачити як гостя у найбільш рейтингових теле-
шоу, як обличчя рекламної кампанії і як продюсера власних 
гумористичних проектів. 

Завдяки активній телевізійній кар’єрі, яку продовжував 
Кузьма, а також великій кількості корпоративів, він уже 
не турбувався про фінанси. Надмірна розкіш його не цікави-
ла. Перш за все він турбувався про рідних. Кузьма добудував 
будинок, щоб їм зі Світланою і Басею було затишно й ком-
фортно. Купив позашляховик, щоб мати змогу подорожувати 
разом із сім’єю закордон або повертатися з концертів. 

Кузьма дуже любив свою машину! Для нього вона була 
вірним другом і окремою фортецею, де він міг належати сам 
собі. Після концерту в одному місті України він завжди їхав 
до наступного міста не у спільному мікроавтобусі, а своїм хо-
дом. Зазвичай, коли інші учасники «Скрябіна» тільки про-
кидалися, Кузьма був уже на новому місці. Його машина 
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часто фігурувала в його піснях, бо нерідко ставала майдан-
чиком для тривалих розмов та роздумів.

У будинку завжди панував затишок. У дружини Кузьми там 
була невеличка власна майстерня, де вона ліпила з глини або 
розписувала шовк у техніці батик. Кузьма завжди щиро радів 
своїм гостям, друзям, які, бувало, просили в нього залишити-
ся на деякий час. «Якщо в тебе порвалися штани, Кузьма зні-
ме штани із себе й віддасть тобі», – казали тоді друзі. Андрій 
не сперечався: він добре пам’ятав ті часи, коли потребував чи-
єїсь доброти й допомоги. Однак двері будинку були зачинені для 
журналістів, як і тема сім’ї загалом під час будь-яких інтерв’ю.

Незважаючи на постійні роз’їзди, Андрій завжди був 
на зв’язку з рідними. Із дружиною міг розмовляти по телефо-
ну десять разів за день. Їм завжди було про що поговорити. 
Скільки б часу Андрій і Світлана не були разом, усе ще одне 
за одним сумували, коли були не поряд. З Басею в тата були 
особливі стосунки: вона зростала справжньою татовою донеч-
кою. Якось Кузьма, Світлана й бек-вокалістка «Скрябіна» Оля 
Лізгунова їхали на якийсь концерт до іншого міста. Шлях за-
ймав декілька годин. У якийсь момент Кузьмі зателефонувала 
Бася.

– Алло! Татку, ти як? – пролунав дзвінкий дівочий голос 
у слухавці.

– Чудово, доню, – відповів Андрій. – Зараз у дорозі. 
Як твої справи? Що цікавого сьогодні бачила?

– Якраз із цього приводу й телефоную. Бачила по теле-
візору рекламу «Гаврилівських курчат». Скажи мені, будь 
ласка, що це значить? Хто такий той Гаврило, що його кур-
чатам стільки почестей?..
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Далі слідувала сорокап’ятихвилинна розмова з гучним 
реготом, всілякими дурницями й різноманітними варіа-
ціями на тему тих самих курчат. Наприкінці розмови Оля 
ошелешено подивилася на Світлану, мовляв, що означала 
хоча б половина тих фраз, якими обмінювалися Кузьма 
з донькою. На це дружина Андрія просто похитала головою: 

– І не питай. У них свої справи. Я навіть не лізу. 
 

А ще Кузьма не шкодував заробітку на подорожі. 
То була справжня пристрасть! Він обожнював їх планува-
ти, а ще більше любив влаштовувати сюрпризи своїм рід-
ним і дарувати їм закордонні тури. Для себе ж він обирав 
ті місцини, які зазвичай обходять туристи, йому цікаво було 
відкривати нові маршрути, бачити прекрасне й у тих локаці-
ях, які не потрапляють у путівники. Дивно, мабуть, та йому 
ніколи не хотілося нездійсненного чи чогось понад міру. 
Достатньо було того, щоб мрії його родини здійснювалися.

Часто для подорожей Кузьма обирав такі міста, в яких 
відбувалися концерти популярних артистів і груп. Ціка-
вив його не тільки рок: із задоволенням Андрій спостерігав 
як за виступом Depeche Mode, так і за Beyonce чи Lady Gaga. 
Як і за віденським симфонічним оркестром. На таких кон-
цертах він завжди поєднував насолоду з користю – спосте-
рігав за роботою артистів, за тим, як організовано шоу, які 
використано музичні інструменти чи декорації. Це було так, 
наче він дивився освітнє відео на YouTube. Незважаючи на те, 
що Кузьма вже міцно тримався на сцені й був величиною 
національного масштабу, він ніколи не переставав вчитися 
й дізнаватися щось нове. 
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Так у роздумах про те, якою важливою в його житті 
є сім’я, і що ще можна гарного зробити для рідних, Кузьма 
вирішив узяти незаплановані вихідні та й приїхав до бать-
ків. Це був 2011 рік, і він розпочався зовсім непогано. Інколи 
гарний привід завітати до батьків, – це коли нема на що по-
жалітися. Тоді розмови стають особливо душевними. До піз-
ньої ночі Андрій просидів разом із мамою на кухні. Вони, 
як завжди, не раз ставили чайник на плиту й згадували, 
як усе було колись, і порівнювали з тим, як стало тепер. 

Наступного дня Кузьма повернувся додому в Київ. А вже 
за рік вийшла нова платівка «Скрябіна», що називалася «Ра-
діо любов». П’ята пісня на ній мала назву «Мам». Почувши 
її, мама одразу зателефонувала Кузьмі:

– Сину, знаєш, я все зрозуміла. Тепер ти мені все сказав – 
оцими рядками ти розказав мені про все, – її зазвичай спо-
кійний голос цього разу тремтів. 

Кузьма зрозумів, що поцілив у яблучко: нарешті він по-
ділився з мамою частинкою своєї душі.
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Війна

Тривав 2012 рік. У Кузьми – чергове інтерв’ю на те-
лебаченні. Його нашвидкуруч гримують, приносять 
теп лий чай. Метушня вщухає й починаються зйом-
ки. Ведучий крок за кроком ставить запитання Кузь-

мі, торкаючись то теми музики, то літератури, то політики, 
то просто особистих переживань. Серед іншого він запитує:

– А чого ти боїшся найбільше? Що тебе більше за все 
турбує?

Без будь-яких пауз, не роздумуючи, Кузьма відповідає:

– Війна. Це те, від чого ми ніяк не застраховані. І те, 
на чому заробляють найбільш впливові люди світу. Ціною 
життя інших людей… Тільки тому, що декілька людей нагорі 
вирішили, що влаштують війну.

Жонглюючи запитаннями, ведучий цікавиться:

– А якби ти міг поспілкуватися з кимось із письменни-
ків – хто б це був? Буковскі чи Керуак, яких ти так любиш?

– Це був би Гемінґвей. Я запитав би в нього про війну. 
Про те, чому йому не вистачило духу на ній залишитися.

Ведучий поставив наступне запитання, потім ще одне, 
і за двадцять хвилин інтерв’ю, як це було заплановано, за-
вершилося.
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Чи міг тоді подумати Кузьма, що менш ніж за два роки 
він на власні очі побачить, що таке війна? Після Революції 
Гідності розпочалися бойові дії на Сході України. Країна по-
чала втрачати людські життя тисячами.

Кузьма не зміг лишатися осторонь. Для нього це стало 
особистою трагедією. Спочатку він не знав що робити. Ска-
сував виступи, відмовився від корпоративів. Він не уявляв, 
як зможе співати, коли в країні гинуть люди.

Згодом Андрій усе ж вирішив, що виступати – це набагато 
краще, ніж просто нічого не робити, адже люди потребували 
підтримки й розради, які вони знаходили в піснях. Паралель-
но Кузьма почав відвідувати військові госпіталі, цікавитися 
у хлопців-бійців, що кому необхідно, привозити речі. Якось 
уже пізно ввечері в мами Кузьми задзвонив телефон.

– Алло, мамо… Вибач, що я тебе так пізно турбую. 
Та я просто не можу заснути.

– Що трапилося, синочку? – занепокоїлася мама.

– Я сьогодні був у шпиталі. Бачив поранених бійців. 
Знаєш, я ж медик, я трохи інакше дивився на їхні травми. 
Мамо, більшість із них вже ж ніколи не стануть знову зви-
чайними людьми, до них не повернеться змога нормально ру-
хатися. Але трагедія в тому, що всі вони – зовсім діти! Трохи 
старші від нашої Басі… Мамо, то ж серед них міг бути мій 
син…

Кузьма опанував себе й самовіддано поринув у допомогу 
бійцям. Він дозволяв їм залишитися в себе вдома, якщо вони 
були проїздом у Києві і після виписки зі шпиталю не мали 
куди піти переночувати. А ще він купив потужний позаш-
ляховик для хлопців на передовій. Кузьма писав пісні про 
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цю біду й робив іще багато добрих справ, яких не афішував, 
бо не мав звички хвалитися, коли комусь допомагав. Так чи-
нить тільки людина з великим серцем.

Бувай, Чувак!

Скільки років Кузьма зі Світланою були разом, вони 
й самі не знали, адже не лічили. Навіть річниці ве-
сілля ніколи не святкували. Їм було добре вдвох, 
вони не встигали набриднути одне одному. Могли 

пробазікати в машині всі п’ять годин дороги, а потім, при-
їхавши додому, продовжити розмову за вечерею. Андрій 
і Світлана були не просто подружжям, вони були найкра-
щими друзями. 

Щоб перепочити від шаленої робочої гонитви, в якій по-
стійно перебував Кузьма, родина вирушала в подорож кудись 
подалі. Зазвичай це були подорожі на трьох, але тієї зими 
Кузьма вирішив щось змінити.

– Слухай, – звернувся він одного вечора до Світлани. – 
Ми ніколи не святкуємо з тобою річниці весілля. Як тобі ідея 
відсвяткувати її цьогоріч? Кудись полетіти й улаштувати від-
починок лише для нас двох?

Дружина дуже зраділа. Кузьма забронював квитки. По-
думки Світлана як могла наближала цю відпустку. Аж доки 
одного ранку її світ не перевернувся.
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Це сталося 2 лютого 2015 року. Дружина знала, що Ан-
дрій сьогодні мав удосвіта повертатися з концерту в Кривому 
Розі. Усе було як завжди, Київ потихеньку прокидався й го-
тувався до нового робочого дня. Настав ранок, та на вулиці 
все ще було темно. Бася почала збиратися на пари до медич-
ного університету. Несподівано задзвонив телефон Світлани, 
вона відповіла. І тут голос зі слухавки повідомив те, від чого 
серце вкрилося кригою, а в голові запаморочилося. Кузьми 
не стало. Він загинув в автокатастрофі, керуючи тим самим 
позашляховиком, який він так обожнював. Невдалий пово-
рот на роздоріжжі, автівка Кузьми зіштовхнулася з молоко-
возом… Він поспішав, але так і не дістався дому.

Похорон був масштабним. Здається, увесь центр Львова 
того дня був суцільною похоронною процесією. Попрощатися 
з Кузьмою з’їжджалися люди з усіх куточків країни. 

Поховали Андрія в сімейному склепі. Здається, вся краї-
на оплакувала цю втрату. Траплялося, він помилявся чи га-
рячкував, та ніколи не робив лиха. Його щирості й тепла 
вистачало на всіх і кожного. 

Дехто вірить, що найкращих людей цього світу Бог нав-
мисне забирає до себе швидше – для того, щоб вони раніше 
йшли відпочивати. А ще для того, щоб ми їх запам’ятали 
саме такими: життєрадісними, усміхненими, енергійними. 
Щоб вони нас надихали бути собою й відкриватися цьому 
світу, бути кращими та постійно працювати. Рухатися впе-
ред і ніколи не опускати рук. Дарувати цьому світу добро, 
бо негараздів йому й так вистачає. Саме так вважав Кузьма. 
І саме тому ввійшов в українську історію.
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Важливі дати

17 серпня 1968 – народився в місті Самбір Львівської області.

1986-1993 – навчався в Петрозаводському медичному інсти-
туті та у Львівському медичному інституті.

29 червня 1989 – утворення гурту «Скрябін», запис першої 
пісні «Чуєш біль».

1991 – отримав третє місце на фестивалі «Червона рута», ви-
ступаючи під псевдонімом Андрій Кіл.

1992 – розпочав співпрацю з першим в Україні продюсер-
ським агентством «Ростислав-шоу».

1994 – одружився зі Світланою.

1995 – переїхав до Києва.

1995 – вийшов альбом «Птахи», який приніс гурту перший 
успіх.

1997 – вийшов альбом «Казки», відбувся перший сольний 
концерт у Києві.

14 вересня 1997 – Кузьма став батьком: дружина Світлана 
народила йому доньку Марію-Барбару.

1998 – вийшов альбом «Танець пінгвіна», який закріпив 
успіх гурту.
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2000-2002 – Кузьма працював ведучим телевізійного хіт-па-
раду «Гаряча сімка» та ранкового шоу «Гутен морген».

2003 – став ведучим телешоу «Шанс», залишався ним упро-
довж десяти сезонів.

2003 – вийшов кліп на пісню «Мовчати» – дует з Іриною Бі-
лик.

2004 – перший склад гурту «Скрябін» розпався. Андрій 
знайшов нових учасників.

2004 – вийшла пісня «Спи собі сама», яка стала хітом.

2006 – вийшов хіт «Старі фотографії».

2006 – вийшла друком повість «Я, Побєда і Берлін».

2009 – Кузьма став ведучим шоу «Гутен Морген».

2014 – активно допомагав бійцям АТО.

2014 – вийшла друком повість «Я, Паштєт і армія».

2014 – став суддею телевізійного талант-шоу «Співай 
як  зірка».

2 лютого 2015 – загинув в результаті ДТП, повертаючись 
з концерту.

31 жовтня 2015 – посмертно нагороджений орденом «За за-
слуги І ступеня».
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Спадщина, нагороди 
й відзнаки Кузьми

Разом із гуртом «Скрябін» Кузьма записав 20 студійних 
альбомів. Серед них є й особливий під назвою «Еутерпа»: 
до нього ввійшли фольклорні пісні, які збирала його мама 
Ольга Кузьменко. 

Найпопулярніші композиції – «Танець пінгвіна», «Місця 
щасливих людей», «Мовчати», «Старі фотографії».

Справжню народну любов та визнання Кузьма отримав 
завдяки роботі на телебаченні: він був ведучим передач 
«Гутен Морген», «Дача», «Шанс», «Шиканемо» та інших. 

Писав книжки: легкі та іронічні «Я, “Побєда” і Берлін», 
«Я, Паштєт і армія» та більш серйозні історії, як-то «Місто, 
в якому не ходять гроші».

Посмертно нагороджений орденами «Захиснику кордону 
батьківської землі» та «За заслуги» I ступеня. 

На знак шани на честь Кузьми продовжують малювати 
мурали, відкривати пам’ятники та проводити концерти.

На його честь у Києві назвали сквер, а в містах України 
називають вулиці.
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РОЗДІЛ1  
Х ЛОПЧИК , ЯКИЙ ЛЮБИВ 
ГРАТИ В М’ЯЧА

Гравець, який вважає, що може все, – 
втрачений для футболу.

Валерій Лобановський

Морозної зимової днини 6 січня 1939 року у двір 
одного з будинків, що на околиці Києва, заско-
чив підліток. Уздрівши своїх друзів, він радіс-
но вигукнув: «Хлопці, у мене брат народився! 

 Валерієм назвали!» Хлопці привітали друга. Його звали 
Женькою.

Новонародженого Валерія оформили під прізвищем Ло-
бановський. Хоча його батьки за паспортами були Лобко- 
Лобановські. Мати хлопчика, так само, як і зі старшим си-
ном, вирішила не ускладнювати майбутнє своїм дітям. Тому 
у свідоцтві про народження на її прохання так і записали – 
Валерій Лобановський.

То була звичайнісінька київська зима кінця 1930-х ро-
ків – сніжна і водночас доволі м’яка. У ці місяці у дворах 
не було гучних футбольних баталій – їхній час наставав пі-
зніше, у квітні, коли сходив сніг. Хлопці виймали з домаш-
ніх комірок ганчір’яні м’ячі і мчали на спортивні майданчи-
ки – гасати до знемоги. Батькам важко було загнати їх додому.

Минуть лише кілька років, і до вуличних гравців у фут-
бол приєднається Валерка Лобановський. А ще за сімдесят 
років його ім’ям назвуть один із проспектів району, де він 
жив. Ім’ям знаменитого футболіста й великого тренера Ва-
лерія Васильовича Лобановського.
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Нещадна війна

Сім’я Лобановських жила на Сталінці – так тоді на-
зивали одну з київських околиць, що нині зветься 
Деміївкою. Батько й матір Валерія були людьми різ-
ними за походженням, але спорідненими духом – 

у домі панували злагода, підтримка одне одного й повага. 
Мама, Олександра Максимівна працювала телефоністкою, 
підсобною робітницею, секретаркою.

Батько Лобановського, Василь Михайлович, – нащадок 
графського роду з польським корінням. Один із його братів 
був відомим дитячим лікарем у Києві. Другий обрав військо-
ву кар’єру й дослужився до звання генерала. Тато Валери 
Лобановського хоч і мав аристократичну кров, однак працю-
вав на звичайних робітничих посадах. Був залізничником, 
вагоноводом на трамвайному маршруті, кілька років пропра-
цював на заводі з виробництва борошна. Василь Михайло-
вич не мав вищої освіти, але його називали інтелігентом від 
природи. Основними його цінностями були свобода й почуття 
власної гідності. Саме ці якості він старанно прищеплював 
власним синам.

Батьки Валерія Лобановського наполегливо долали 
труднощі й виявляли силу волі в найскладніших життєвих 

ситуаціях, які випали на їхню долю. Найтяжче випробуван-
ня чекало на них попереду.

У вересні того року, коли народився Валера, почалася 
Друга світова війна. Нацистська Німеччина напала на Поль-
щу і спершу захопила територію цієї країни, а потім і сусід-
ніх держав. Радянський Союз, до складу якого тоді входила 
Україна, уклав з Німеччиною угоду про ненапад. Жителі 
країни навіть думки не допускали, що може початися війна. 
Вони помилялися.

22 червня 1941 року, коли Валері було два з половиною 
роки, Німеччина порушила кордон і розв’язала війну. Під 
час бомбардування Києва родині Лобановських вдалося ви-
братися з міста й виїхати до села Рославичі, що за 20 кіло-
метрів од міста. Оселилися у незнайомої напівсліпої жінки, 
яка прихистила їх як рідних. Брат Женька, натоді тринад-
цятирічний підліток, ходив по навколишніх селах і вимі-
нював на продукти речі, які вдалося забрати з київського 
будинку. Ішов із посудом, одягом, книжками, а повертав-
ся з хлібом, крупою, молоком. Невдовзі речі закінчилися, 
і харчів не стало. 

Хазяйка, в якої мешкали Лобановські, полюбила Вале-
ру. Часто пригощала його молоком, інколи навіть тоді, коли 
не залишалося для її рідної онучки. Валера був найменшим 
в оселі цієї жінки. Вона гляділа його, наскільки їй дозволяв 
слабкий зір, і часто гладила по світлому волоссячку.

Від окупантів Київ звільнили більш як за два роки. 
На той час Василь Михайлович повернувся до сім’ї – з армії 
його демобілізували через слабке серце. Коли загарбники 
полишили нашу столицю, четвірка Лобановських нарешті 
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подалася додому. Довелося йти пішки. Про транспорт на той 
час і мови не могло бути. Валера, якому виповнилося всього 
чотири рочки, подолав пішки всі 20 кілометрів під холодним 
листопадовим дощем. Не плакав, не скаржився, не канючив. 
Ішов нарівні з усіма, як дорослий. Відкриття футболу

У звільненому Києві було важко. Як і у всій країні, 
яка поверталася до мирного життя. Щоб прогодува-
ти й одягнути синів, Лобановським доводилося ба-
гато працювати. Та однак часом видавалися важкі 

голодні дні. Женя ходив до школи, а Валера – до дитячого са-
дочка. Вечорами мама забирала молодшенького, вони йшли 
разом додому й часто сідали перепочити на ґанок барака, 
в якому жили.

– Мамусю, а є попоїсти?
– Ні, синку, нічого немає.
– Ну, то ходімо спатоньки.

П’ятирічний білявий хлопчик у темній куртці, череви-
ках, коротких штанцях і колготах, які мама ледь встигала 
латати, підводився і йшов додому. Він терпів, бо вже тоді 
розумів, що таке «важко», що таке «долати себе й незгоди». 

Найяскравішим враженням тих років для нього стали про-
слуховування радіорепортажів про футбольні матчі. Восени 
1945 року команда московського «Динамо» їздила до Великої 
Британії на серію товариських матчів із місцевими команда-
ми. Це була неймовірно важлива подія – матчі проти команд 
із країни, де виник футбол! У всіх будинках, де були радіоточ-
ки, сусіди збиралися разом, щоб послухати трансляції ігор. 
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Із дорослими їх слухав і Валера. «Динамо» тоді два матчі ви-
грало і два зіграло внічию. Це був тріумф. Лобановський на-
дихнувся популярною грою і полюбив її всім серцем.

Учень першого класу, Лобановський вступив до дитячо- 
юнацької спортивної школи. Відтоді й почалися його домаш-
ні тренування, які дуже не подобалися мамі. Олександра 
Максимівна й так не надто схвалювала футбольну при-
страсть молодшого сина, а коли Валерка почав відпрацьо-
вувати удари на пустищі за будинком, де жили Лобановські, 
то готова була всипати йому перцю.

Річ у тому, що «тренажером» для хлопчика слугував паркан. 
Початківець- футболіст не шкодував дерев’яної стінки й щоси-
ли лупив по ній м’ячем. Шум від ударів дратував сусідів, які 
скаржилися батькам. А надто вже сердилися сусіди, коли цей 
«малий шибеник» своїми тренуваннями виламував у паркані 
дошки. Мама сварилася. Тато, який поділяв синове захоплен-
ня, потай усміхався. А Женя брав молоток із цвяхами й ішов 
лагодити паркан. Його захоплювали завзяття, зосередженість 
і цілеспрямованість, з якими брат відпрацьовував удари. За по-
треби Женя завжди захищав Валерку від невдоволення мами. 

Футбол зовсім не заважав Лобановському добре навча-
тися. Завзяття й працьовитість хлочик виявляв і в школі. 
До того ж він дуже любив читати. У бабусі, батькової мами, 
під час війни вціліла багата бібліотека, з великою кількістю 
рідкісних і гарних книжок. Із братом вони годинами гортали 
розкішні видання і читали їх уголос. Деякі зібрання творів 
були справді унікальними. Кілька томів Шекспіра у шкі-
ряних палітурках викликали особливий захват. Навчання 
та здобування різноманітних знань було улюбленим заняттям 
Валери. Але справжньою пристрастю для нього став футбол. 
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Рудий, закоханий 
у київське «Динамо»

У 1948 році, коли Валері виповнилося дев’ять, вийшла 
друком серія брошур про футбольні клуби з різних 
міст. Це були невеликі блокноти, обсягом до 30 сто-
рінок, з історіями популярних команд. Одна з них 

була присвячена київському «Динамо» – головному футболь-
ному колективу міста, де жив Лобановський. Йому, юному 
шанувальникові популярної гри і спортсмену- початківцю, 
подарували саме це видання.

Валера не розлучався з брошурою. Вона завжди лежала 
на столі, коли хлопчик робив уроки. Всередині брошури мі-
стилася таблиця поточних чемпіонатів з порожніми клітин-
ками, куди треба було вписувати рахунок матчів. Після кож-
ної гри улюбленого «Динамо» Валера заповнював її у школі 
спільно з однокласниками. Разом із командою з рідного міста 
він переживав усі успішні (й не дуже) дні – засмучувався че-
рез поразки і радів перемогам. Того року в турнірній таблиці 
кияни посіли лише десяте місце.

У брошурі були фотографії гравців «Динамо», короткі 
відомості про них, а також розповідь про досягнення клу-
бу. Цю інформацію маленький Лобановський зачитував 
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до дірок. Вона так закарбувалася в пам’яті хлопчика, 
що спитай хоч уночі – розповість напам’ять. Наприклад, 
ось ці рядки: «Незабаром київські динамівці потішать лю-
бителів футболу дружною грою, темпераментом, поєднаним 
із розумним розрахунком, дотепністю і завершеністю комбі-
націй». Валера вкотре перечитував ці слова, дбайливо гор-
таю чи брошуру, а потім ішов уперто гатити м’ячем у паркан.

Через колір волосся у школі однокласники називали його 
Рудим. Називали Лобаном. Називали і Соняшником – через 
велику кількість ластовиння на обличчі. Зазвичай Валера 
сидів за партою біля вікна. Коли світило сонце і промені 
осявали його обличчя, він і справді скидався на соняшник! 
Лобановський не ображався ані на прізвиська, ані на жар-
ти. Гострий розум, почуття власної гідності й норовливість 
допомагали йому не зважати на кпини. Він знав собі ціну.

Валера виділявся не лишень у своєму класі, а й у всій 
39-й київській школі. Не бився, не лаявся, не провокував 
конфліктів і не намагався самоствердитися за рахунок ін-
ших. Коли виникали палкі суперечки, Лобановського часто 
кликали виступити миротворцем у протистояннях. Його 
холоднокровності та загостреному почуттю справедливості 
дуже довіряли. Його слово мало велику вагу серед однолітків 
і часто ставало вирішальним у складних ситуаціях.
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Правила боротьби 
з лінощами

Валерка полюбляв купатися з друзями в київських во-
доймах, зокрема у Видубицькому озері. Але ніжити-
ся і валятися тюленем на пляжі не любив. І не тільки 
тому, що його шкіра під сонячними променями дуже 

швидко згорала, а не засмагала, як в інших. Він цінував 
кожну хвилину, яку можна було присвятити чомусь корис-
ному, і ця його якість вражала ровесників у дворі й у школі.

Валерій не знав, що таке лінощі. Точніше, знав, але ста-
вився до них, як до хвороби, яку можна й потрібно лікувати. 
Він вважав, що лінь заважає здобувати нові знання, пізна-
вати світ, щоб розуміти все, що відбувається довкола. Коли 
хтось говорив «я не розумію», Лобановський відповідав: 
«Ти просто лінуєшся і не хочеш зрозуміти. У цьому потріб-
но лишень розібратися». Коли він бачив перед собою людину, 
яка справді хотіла щось засвоїти й дізнатися, то терпляче 
пояснював усе, що сам знав. Валера полюбляв виконувати 
домашні завдання з однокласниками.

Кожен день школяра Лобановського був розписаний май-
же до хвилини. І він старанно дотримувався заплановано-
го графіка. Після уроків був обов’язковий похід до селища 
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монтажників, де з друзями він ставив ворота із цегли й порт-
фелів, і грав у футбол. Потім був обід. Потому виконання 
домашнього завдання з усіх предметів. Опісля кожен ішов 
у своїх справах. Найчастіше – займатися в секціях, гурт-
ках і музичних студіях: на шахи, танці, в хор. Деякий час 
Валера ходив на репетиції струнного оркестру, але недовго. 
З кожним роком дедалі більше часу відбирала улюблена гра.

Заняття у футбольній школі не подобалися мамі Лобанов-
ського. Захоплення молодшого сина вона, як і раніше, вва-
жала несерйозним і не приховувала свого ставлення. А хлоп-
чик, виконавши домашнє завдання, день за днем спокійно 
збирав речі і їздив на тренування. Тато, своєю чергою, дуже 
радів захопленню сина. Не пристрасть до футболу, а працьо-
витість і старанність подобалися йому у Валері. Ті самостій-
ність, завзятість і твердість у відстоюванні позиції, які він 
прищеплював дітям. Батько бачив, що зумів виростити лю-
дину, здатну відповідати за свої слова та вчинки.

Крім тата, у хлопчика був іще один авторитетний учи-
тель – дядько, мамин брат, Олександр Бойченко. У молодо-
сті він обіймав високі посади, зробив блискучу кар’єру. Але 
ще до народження Валерки його здолала тяжка хвороба – ан-
кілоз. При цьому діагнозі вражаються суглоби, і поступово 
людина втрачає можливість рухатися. Останні десять років 
життя Олександр Бойченко був прикутим до ліжка. Однак 
саме в цей період він написав свою повість «Молодість», 
яка стала знаменитою і за якою ставили вистави в театрах 
 країни.

Уперше Валера побачив дядька, коли хлопчику було 
п’ять років. Лобановський прийшов у гості до нього у кварти-
ру на вулиці Грушевского разом із братом Женькою. Попри 

хворобу, дядько Олександр був життєрадісною і товариською 
людиною. Після першої зустрічі Валера регулярно відвіду-
вав дядька, часто просився піти до нього самостійно. Ра-
зом із братом він заслуховувався розповідями Олександра 
Бойченка, який увесь свій запал, оптимізм, життєлюбність 
і здатність вірити в себе прагнув передати племінникам.

Олександр Бойченко помер, коли меншому племінни-
кові було всього одинадцять. Хлопчик дуже хотів бути по-
дібним на дядька. Валера навіть зовні скидався на нього: 
високе чоло, гострий погляд, цілеспрямоване обличчя. По-
чуття відповідальності та працьовитість – саме це змушува-
ло Олександра Бойченка до останнього подиху писати і ста-
вити перед собою нові завдання. Ці якості розвинув і його 
племінник – майбутня легенда футболу. 

Далі буде...

Цю та інші книжки серії можна придбати 

на сайті www.ipio-books.com
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З кожним роком дедалі більше часу відбирала улюблена гра.

Заняття у футбольній школі не подобалися мамі Лобанов-
ського. Захоплення молодшого сина вона, як і раніше, вва-
жала несерйозним і не приховувала свого ставлення. А хлоп-
чик, виконавши домашнє завдання, день за днем спокійно 
збирав речі і їздив на тренування. Тато, своєю чергою, дуже 
радів захопленню сина. Не пристрасть до футболу, а працьо-
витість і старанність подобалися йому у Валері. Ті самостій-
ність, завзятість і твердість у відстоюванні позиції, які він 
прищеплював дітям. Батько бачив, що зумів виростити лю-
дину, здатну відповідати за свої слова та вчинки.

Крім тата, у хлопчика був іще один авторитетний учи-
тель – дядько, мамин брат, Олександр Бойченко. У молодо-
сті він обіймав високі посади, зробив блискучу кар’єру. Але 
ще до народження Валерки його здолала тяжка хвороба – ан-
кілоз. При цьому діагнозі вражаються суглоби, і поступово 
людина втрачає можливість рухатися. Останні десять років 
життя Олександр Бойченко був прикутим до ліжка. Однак 
саме в цей період він написав свою повість «Молодість», 
яка стала знаменитою і за якою ставили вистави в театрах 
 країни.

Уперше Валера побачив дядька, коли хлопчику було 
п’ять років. Лобановський прийшов у гості до нього у кварти-
ру на вулиці Грушевского разом із братом Женькою. Попри 

хворобу, дядько Олександр був життєрадісною і товариською 
людиною. Після першої зустрічі Валера регулярно відвіду-
вав дядька, часто просився піти до нього самостійно. Ра-
зом із братом він заслуховувався розповідями Олександра 
Бойченка, який увесь свій запал, оптимізм, життєлюбність 
і здатність вірити в себе прагнув передати племінникам.

Олександр Бойченко помер, коли меншому племінни-
кові було всього одинадцять. Хлопчик дуже хотів бути по-
дібним на дядька. Валера навіть зовні скидався на нього: 
високе чоло, гострий погляд, цілеспрямоване обличчя. По-
чуття відповідальності та працьовитість – саме це змушува-
ло Олександра Бойченка до останнього подиху писати і ста-
вити перед собою нові завдання. Ці якості розвинув і його 
племінник – майбутня легенда футболу. 

Далі буде...

Цю та інші книжки серії можна придбати 

на сайті www.ipio-books.com
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