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ВСТУПНЕ СЛОВО 

 

 ЖУЛИНСЬКИЙ Микола Григорович – 

академік НАН України, доктор філологічних наук, 

професор, член Президії НАН України, директор Ін-

ституту літератури імені Тараса Шевченка НАН Укра-

їни, Голова товариства зав’язків з українцями за межа-

ми України «Україна-Світ» 

 

 

 

ПОЕЗІЯ І ФІЛОСОФІЯ Г. СКОВОРОДИ – ЗЛЕТ УКРАЇНСЬКОГО БАРОКО  

Мені приємно приєднатися сьогодні до осмислення унікальної творчої і філо-

софської спадщини Григорія Сковороди, бо, по суті, поезія і філософія українського 

мислителя ‑ це найвищий злет українського літературного бароко. Ми бачимо в осо-

бі Григорія Савича унікальну особистість, різнобічно витворену завдяки дуже гли-

бокій самоосвіті й самопізнанні. Його байки, пісні, діалоги, трактати, притчі, лис-

ти ‑ це колосально великий жанровий «сад», абсолютно неповторний і своєрідний. 

В особі Григорія Сковороди ми маємо одного із найглибших новочасних поетів

-містиків, фундатора української філософії серця, видатного українського християн-

ського філософа. По суті, він є ключовою постаттю в національній духовній тради-

ції від давнини до сучасності. 

Яким був головний ідеал Григорія Сковороди? Він обстоював душевний лад, 

внутрішню гармонію, чисту совість і сердечний спокій ‑ той ідеал самовдосконален-

ня, до якого повинна прагнути кожна людина через самопізнання. Інакше вона не 

почуватиме себе щасливою, а суспільство, якщо воно не буде відповідно духовно 

організоване, – не буде почуватися гармонійним і морально здоровим. 

Згадаймо, в якому суспільстві жив митець –  в суспільстві поруйнованому, поз-

бавленому внутрішньої гармонії, з розчахнутими надіями на повернення козацьких 

вольностей і привілеїв. Чому так трапилось? Було ліквідовано гетьманство в Украї-

ні, відновлена сумнозвісна малоросійська колегія, знищена Запорозька Січ, закріпа-

чено селянство Слобідської та Лівобережної України. Ми знаємо з нашої історії, які 

були масові селянські повстання та криваві розправи над українськими гайдамака-

ми. 

Всі ці трагічні події національної історії випали на долю Григорія Сковороди. 

МУЗИЧНИЙ СВІТ ГРИГОРІЯ СКОВОРОДИ  

(до 300-річчя з Дня народження видатного філософа, просвітителя, музиканта, поета)  
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Україна втратила не тільки політичну свободу, а й морально знесилилася, в умовах то-

талітарного абсолютизму російської імперії передусім захлиналося духовне життя. 

Україна задихалася від несвободи, а отже – руйнувалася внутрішньо особистість. І цю 

людину треба було уберегти від внутрішньої руйнації. При цьому слід згадати, що ро-

сійським царем Петром І було ліквідовано патріаршество. Російська православна цер-

ква стала, по суті, церквою придворною під керівництвом абсолютистської влади. Бу-

ла створена жорстока репресивна система – Таємна канцелярія, головною метою якої 

було переслідування за вільнодумство. Чи усвідомлював це Григорій Сковорода? Без-

перечно, він бачив, як духовно і морально занепадали його земляки-українці, як з’яв-

лялися так звані «служиві малороси», що прагнули до винагород, чинів, плазуючи і 

вимолюючи посад у російської імперської влади. Сковорода сам, на власні очі бачив 

цих убогих духом земляків у Петербурзі, коли його, спудея славетної Києво-

Могилянської академії, зарахували співаком придворної хорової капели і поневолили 

неповних три роки втішати співом царицю Єлизавету та її вельмож. Але як він писав: 

«Царів і тиранів ми часто всупереч волі нашої втішаємо».  

Він здобув власну волю – і фізичну, і волю духовну. Згадаймо його ключові слова 

у вірші «De Libertate» – «свобода», «вольность». Він говорив про свободу як найвищу, 

вселюдську моральну вартість, і ключова ідея цього вірша – трагічна незахищеність 

свободи, вразливість на агресивність зла. 

Ми мимоволі звертаємо наш погляд на ті події, які відбуваються сьогодні в Украї-

ні у зв’язку з агресією російської федерації. Ми побачили як наша свобода вразлива 

для зла – ми не чекали нашестя цього зла і опинилися у надзвичайно складній ситуа-

ції. Григорій Сковорода вказував на те, як зберегти свою духовну свободу в умовах 

людських несправедливостей – це було його головною думкою: треба самовдоскона-

люватися, треба проникати в глибини своєї душі, просвітлювати себе словом правди, 

словом істини, духовно збагачувати. Він говорив, що людина внаслідок духовного і 

морального удосконалення, набуття внутрішньої свободи стає богоподібною: 

«Духовна людина – вільна». 

Насищення душі своєї та душ тих, до кого Сковорода горнувся словом, словом-

алегорією, словом-притчею, словом-моралітетом, творилося на основі розгортання 

давньої української традиції «любомудрія» – повчань князів Руси-України, передусім 

Володимира Мономаха, народних легенд, праслов’янських міфів, переказів, казок, 

прислів’їв та приказок, на творчому переосмисленні античної та середньовічної спад-

МУЗИЧНИЙ СВІТ ГРИГОРІЯ СКОВОРОДИ  

(до 300-річчя з Дня народження видатного філософа, просвітителя, музиканта, поета)  
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щини. Тому Григорія Сковороду ми називаємо одним із найосвіченіших, найоригіна-

льніших мислителів Східної Європи ХVІІІ століття. 

 
 
 
БЕРЕЖНЮК Максим Павлович, 
асистент кафедри музичного мистецтва, 
Київський національний університет культури і мистецтв 
e-mail: berezhnyuk86@ukr.net   

 

«DE LIBERTATE» – УКРАЇНСЬКА МУЗИКА ПРО СВОБОДУ 

 

Актуальність. Стародавні, часом забуті українські пісні сьогодні знаходять 

своє переосмислення у творчості сучасних музичних гуртів. Прикладом такої транс-

формації сучасного сприйняття поетичних творів є альбом «De Libertate» київського 

гурту стародавньої музики «Хорея Козацька», лідером якого є народний артист 

України Тарас Компаніченко – це збірка пісень про свободу, епіграфом до якої вико-

ристано однойменний твір Григорія Сковороди «De Libertate». 

Мета – проаналізувати альбом «De Libertate» гурту «Хорея Козацька» в кон-

тексті української сковородіани 2000-х рр. 

Основні результати дослідження. Гурт «Хорея Козацька» веде свою історію 

від 2005-го року. Назва гурту походить від назви музичної пам'ятки «Chorea Kozacky», 

яку було знайдено у клавірній табулатурі 1640-го року музичного архіву у Словаччині, 

що перекладається як «сакральний танець козацький», що служив для очищення тіла і 

душі. За словами Т. Компаніченка: «Хотілося високої музики з чітким українським 

вектором і джерелом. Захотів залучити бандуру, кобзу й колісну ліру, струнні й духові 

інструменти. Хотів, щоб давня музика звучала гармонійно». [1] 

Колектив одразу заявив про себе, як такий, що виконує реконструйовані твори, 

винайдені в архівах, рукописних стародруках, середньовічних фоліантах. Однак, за-

уважимо, що репертуар гурту складається із творів різних часів: від пізнього серед-

новіччя – думи, історичні, героїчні пісні, псальми, гімни, духовні концерти, канти, – 

до сучасної тематики (наприклад, повстанські пісні чи «Дума про Савур-могилу» на 

вірші Т. Компаніченка – тема війни на Донбасі). Окрім репертуарної складової «Хорея 

Козацька» вирізняється від інших музичних гуртів тим, що колектив складається 

виключно із чоловіків, які грають на різних інструментах (старосвітська бандура, ба-

рокова гітара, фідель (поєднання скрипки з альтом), скрипка, віолончель для басу, 

МУЗИЧНИЙ СВІТ ГРИГОРІЯ СКОВОРОДИ  

(до 300-річчя з Дня народження видатного філософа, просвітителя, музиканта, поета)  
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сурми, сопілки та ін.) та виконують пісні акапельно, демонструючи чоловіче багатого-

лосся.  

В альбом про Свободу («De Libertate», 2018 р.) увійшли пісні на вірші трьох 

українських поетів, постаті яких є знаковими для ствердження української Незалеж-

ності, - Григорія Сковороди, Тараса Шевченка і Василя Стуса. Головним завданням 

для музикантів було говорити про свободу так, щоби пов’язати ті давні середньовічні 

часи з сучасністю і продемонструвати, що українці з давніх-давен упродовж багатьох 

сторіч мали ідеали свободи і гідності, які заповідали нам, сучасному поколінню.  

До альбому увійшли два твори Григорія Сковороди: «De Libertate» та «Ангели, 

знижайтеся»; також вірш Т. Шевченка «Ой чого ти почорніло...», пісні доби революції 

1918 року на вірші М. Гайворонського та Р. Купчинського, вірш В. Стуса та сучасні 

твори – пісні сучасної доби про війну на Сході, народжені в поїздках «Хореї Козаць-

кої» Сходом. В альбомі 12 пісень, частина з них виконується акапельно, або у супро-

воді старовинних музичних інструментів, фарби, звуки і тембри яких гармонійно 

поєднуються з чоловічими голосами. 

«De libertate» – вірш, що є одним із найпопулярніших творів Г. Сковороди, про 

значення волі і свободи – як найбільшого багатства – для кожного. У своїй поезії 1757

-го року поет оспівує і прославляє відомого українського героя – лідера національно-

визвольної боротьби – Богдана Хмельницького – як знакову постать, що є уособлен-

ням прагнення України до свободи, Незалежності, засновника ранньо-модерної 

української держави, що проіснувала з 1648 до 1783 рр. Працюючи на грані музики і 

поезії, тим самим наче продовжуючи традиційну виконавську культуру кобзарських 

рецитацій, Тарас Компаніченко (автор музики і основний виконавець твору) майстер-

но занурює слухача у поетику твору, адже, як і у колишніх мандрівних співців - коб-

зарів, головним для виконавця є донесення змістовної складової твору, а саме: 

оспівування волі, свободи як найбільшого багатства людини та найвищої суспільної 

цінності. [2] 

Що то за вольность? Добро в ній какоє? 
Інни говорять, будто золотоє. 
Ах! не златоє, єслі сравніть злато, 
Проти вольности єщє оно блато. 
То ж: De Libertate! То ж: De Libertate! 
О когда б же мні в дурні не пошитись, 
Даби вольности не могл как лишитись. 
Будь славен во вік, о муже ізбранне, 
Вольности отче, Герою Богдане! 

МУЗИЧНИЙ СВІТ ГРИГОРІЯ СКОВОРОДИ  

(до 300-річчя з Дня народження видатного філософа, просвітителя, музиканта, поета)  
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Славний гетьмане, отчистий пане! 
То ж: слався, Свободо! Доленька тая, 
Воля Святая – іншого щастя не треба! 
Твір «Ангели, знижайтеся» (вірші Г. Сковороди, автор музики є невідомим) є 

бароковим кантом, який дійшов до нас у записах Галаганівського (Сокиринського) 

вертепу – найстарішого із відомих Україні. Як і усі барокові твори, цей кант наповне-

ний таїною і містикою, експресією і притаманною тому часу театральністю. Як і в 

усіх вертепних творах, в цьому кантові не має грані між Божественним світом 

(ангели) і земним (смертні люди), між виконавцями і слухачами, які з перших нот і 

перших рядків стають співучасниками співу і вертепного дійства:  

Ангели, снижайтеся, 
Ко земли зближайтеся, 
Господь Бог, сотворши віки, 
Живе нині з человіки… 
Станьте хором всі собором, 
Веселітеся, яко з нами Бог!... 
Саме цей твір у виконанні учасників гурту «Хорея Козацька» став складовою 

музичного проєкту «Ковчег «Україна» [3], що у 2020 – 2021 рр. став однією з найви-

датніших мистецьких подій в Україні, що мала на меті активізувати діалог минулого і 

майбутнього в українській культурі, переосмислити національну культурну спадщину 

та актуалізувати її для сучасної молоді, таким чином – «перезавантажити» культурні 

архіви та зробити їх цікавими молодому слухачеві.  

Висновки. «Хорея Козацька» - це унікальний колектив не лише для України. 

Стародавня музика у їх виконанні звучить по-сучасному, наближує слухача до євро-

пейської ціннісної суті української культури. Зокрема й через реконструкцію та попу-

ляризацію творів (а через них – і філософії, світобачення, системи цінностей) таких 

видатних українських «європейців», як Григорій Сковорода. «Ангели, знижайтеся» та 

«Де Лібертате» - це два програмних твори в альбомі про Свободу гурту «Хорея Коза-

цька». Перша пісня про особисту свободу, друга – про національну. Одна без іншоі 

неможлива! Перша починає жити, коли в нас народжується Бог, і робить нас вільни-

ми. Друга декларує, що ні за які гроші не купити національноі Свободи, особливо, 

якщо її втратити. Разом вони оспівують нероздільне універсальне поняття Свободи. 

Література 

1. «Іде війна за українські серця. Якщо виграємо на культурному фронті, переможе-
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vigrayemo-na-kulturnomu-fronti-peremozhemo-j-zbrojno/1073319 (Дата звернення: 
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svobodu-foto-video/ (Дата звернення: 06.12.2022) 
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БОЙКО Вероніка Валеріївна, 
здобувачка ОС«Бакалавр», 
IV курс, ОПП «Бандура і кобзарське мистецтво», 
Київський національний університет культури і мистецтв  
Науковий керівник: заслужений артист України,  
кандидат мистецтвознавства  Яницький Тарас Йосипович  
 

ТВОРЧІСТЬ Г.СКОВОРОДИ ТА ЗНАЧЕННЯ В МУЗИЧНОМУ МИСТЕЦТВІ 

 

Актуальність. На думку Г. Сковороди, музичне мистецтво сприяє пробуджен-

ню у людині розуміння потаємного, розкриттю духовних скарбів вищого рівня, 

оскільки воно здатне знайти шлях до людського серця та душі.  

Музика за Г. Сковородою подібна до філософії людського буття з його злетами  та 

падіннями. Вивчення літературної творчості Сковороди само по собі може сприяти 

народженню творчих імпульсів у майстрів різних видів мистецтва особливо у музи-

кантів, відтак, означена тема є актуальною. 

Мета – ознайомитись з думкою Григорія Сковороди щодо музики та розгля-

нути її вплив на музичне мистецтво. 

Основні результати дослідження. Григорій Сковорода вмів гармонійно 

поєднувати поетичний текст з музикою, що забезпечило популярність серед народу 

його пісень «Всякому городу нрав і права», «Ой ти, птичко жолтобоко», «Стоїть явір 

над водою», «Ах поля, поля зелені» та інших.  

Щоб створювати музику на вірші Г. С. Сковороди, недостатньо ознайомитися 

із текстами, особливостями силабо-тонічного віршування та перенести усе у площину 

сучасного музичного сприйняття. Природньо, треба спробувати з’ясувати, зрозуміти, 

яким був автор, як він міг уявляти собі той чи інший художній образ, втілити його то-

гочасними музичними засобами або, навпаки, дотримуючись законів сучасного нам 

музичного мистецтва, застосувати щось нове, неординарне. 

У наш час (як і радянський) можна було знайти тільки невеличку кількість му-

зичних творів на вірші Г. С. Сковороди. У виданій нотній літературі навіть у такому 
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значному центрі, як Харків, у солідних музичних бібліотеках є всього три примірни-

ка: це пісні «Ой ти, пташко, жовтобока», «Явір», І. Котляревського – М. Лисенка 

«Всякому городу нрав і права» з опери «Наталка Полтавка» – створеного у 1889 р. за 

мотивами віршів Г. Сковороди. 

Відомі імена тільки трьох композиторів, що написали музику на тексти Сково-

роди: І. Ф. Карабіц (1945—2002), Україна; Л. О. Грабовський (народ. 1935), США; 

Петро Приступов  Німеччина . Всякому місту звичай і права»: пісня з п'єси Наталка 

Полтавка І. Котляревського 

Вірші «Всякому городу нрав і права» письменник виступає проти соціальної 

несправедливості, бюрократичної системи, яка існує і принижує людську гідність: 

«Панські Петро для чинів тре кутки, Федір-купець обдурити прудкий, 

Той зводить дім свій на людський манір, Інший гендлює, візьми перевір». 

А пісню «Ах пішли мої літа» було надруковано з нотами ще за життя Сковоро-

ди в «Богогласнику» 1790 року в Почаївській друкарні. Так само для своїх пісень він 

обрав простоту й сердечність. Даруючи одну з них, Григорій Савич колись скромно 

зауважив: «…правда, пісня наша майже зовсім сільська і написана простонародною 

мовою, але я сміливо заявляю, що, за всієї простонародності й простоти, вона щира, 

чиста і безпосередня». 

 «Ой ти, пташко жовтобоко». Автор розкриває образ пташки, що уособлює 

просту людину. За своєю мелодикою і строфічною будовою пісня наближається до ти-

пу народних пісень заснованих на парній повторності основних мотивів: 

 
Ой ти, пташко жовтобока, не клади гнізда високо! 
Клади ж його низько в ямці, ховай діток у зеленій травці. 
Глянь, он яструб над головою  висить, хоче ухопить! 

Вашою живе він кров’ю, тому й пазурі гострить. 

Висновки. З впевненістю можна сказати, що творчість митця була актуальна 

для народу тому, що своїми віршами він ніби хотів змінити вплив панів на тогочасних 

селян, кріпаків, його твори розповсюдилися по всій Україні співцями кобзарями, бан-

дуристами лірниками які ходили по селам і поширювали його творчість. Хоч не всі 

нотні записи дійшли до нашого часу , але досі досліджується творчість митця та ство-

рюється багато пісень на його вірші. 

Література 

1. Музичний світ Григорія Сковороди. МУЗИКА. URL: http://mus.art.co.ua/
muzychnyj-svit-hryhoriya-skovorody/ (дата звернення: 02.12.2022). 
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МУЗИКА ПРОМОВЛЯЄ ДО ДУШІ НАШОЇ 

 

Актуальність. Творчість Григорія Сковороди займає особливе місце в історії 

української культури. Поезія, філософія та музика  Григорія Савича - це найвищий 

злет українського бароко. Великий мислитель, філософ, письменник  Г. Сковорода за 

своє життя створив чимало віршів, пісень, філософських та прозових творів, байок, 

афоризмів, але жодної його книжки не було видано. Його вірші вчили, пісні співали, 

тексти переказували, записували й переписували, читали, цитували та масово поши-

рювали.  

Сучасники називали його “Мандрівна академія», «Людина-університет».  Манд-

рівна торбина, яку філософ брав із собою, завжди містила сопілку, біблію та власні 

рукописи. 

Григорій Савич грав на сопілці, скрипці, флейті, бандурі та лірі. Мав чудовий 

голос та гарний слух, тож з малого віку співав солістом у церковному хорі.  

Основні результати дослідження. Музика була основою світосприйняття вилико-

го філософа, Його вважали праведником, котрий зцілює піснями і чарівною грою ду-

шевні рани одиноких, убогих і знедолених. Бо, за його розумінням, "музика промов-

ляє до душі нашої", він бачив у ній "джерело думок вдячних" і спосіб узагальнення 

світу. 

 «Найдосконалішою музикою» називав він філософію, а музичні терміни часто 

присутні у назвах  його літературних творів, як-от книга "Симфонія, нареченная Ас-

хань…", або у визначенні жанру твору: пісня, кант, духовний концерт, канон… 

Постійною супутницею мандрів філософа була флейта. Це вона допомагала втілю-

вати філософію в слові і музиці. Про що ж співала його флейта? Це була музика 

рідної землі, народу, який, за міркуванням самого Сковороди, налічував тритисячоліт-

ню історію. Через музику філософ поширював своє «розуміння буття, вів діалог зі сві-

том». Ми можемо стверждувати, що Сковорода був засновником, пращуром сучасного 

камерно-вокального розмаїття української музики. Він заклав основи жанрів солос-

піву, романсу, пісні-романсу, мистецької пісні, сатиричних куплетів тощо. 
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Григорій Савич виріс на Полтавщині у сім’ї простого козака, де співали українські 

пісні, де притримувалися народних звичаїв та церковних традицій. Ще змалку хло-

пець захоплювався співами кобзарів, бандуристів та лірників. Вчився у них азам гри 

на бандурі, повторював пісні, почуті від них. Хотів навіть піти поводирем сліпого бан-

дуриста, але батьки не дозволили. 

 За спогадами друзів, ще дитиною Григорій вчився грати на сопілці, виводячи ме-

лодії, які б передавали спів пташок. Він  імпровізував, покращував з кожним днем 

свою гру, вдосконалював інструмент…. і нарешті  звичайна, вирізана з осоки сопілка 

малого хлопчини змогла передати всю чарівність пташиного співу. Опанувавши сопі-

лку, почав вчитися грати на флейті. 

 Один із біографів Г.С. Сковороди засвідчував, що малий Григорій «любив на-

одинці мандрувати луками і гаями, спостерігати живу природу й слухати її музику, а 

вдома також усамітнювався і повторював з пам'яті прочитане або почуте. Мати 

завжди слухала, коли син своїм чистим голосом виводив почуту в дячка пісню. Деко-

ли навіть сусіди сходилися послухати молодого співака. 

 Коли Гриць залишався на самоті, то пробував переінакшувати мотив пісні, при-

слухався, як вона звучить голосом сопілки. Здавалося, що пісня проситься на просто-

ри. Малому мріялося, побратавшись із піснею, помандрувати — невідомих світів по-

шукати» [3]. 

У шістнадцять років вступив до единого на той час вищого навчального закладу 

на теренах України – Києво-Могилянської академії. Подекують, що він перечитав усі 

книги бібліотеки навчального закладу.  Окрім Могилянки, Сковорода  навчався в 

Глухівській співацькій школі. 

У Києво-Могилянській академії чудовий голос Сковороди, його уміння грати на 

багатьох інструментах і загальні знання привернули  увагу диригента співочої капели, 

і його одразу прийняли до хору. Григрій швидко опанував такі музичні інструменти, 

як  орган, флейттраверс (поперечна флейта), а ще  удосконалив свою гру до віртуозної  

на лірі, гуслях, та бандурі, він став одним з найкращих виконавців у оркестрі. 

А ще майбутній філософ  оволодів принципами партесного (багатоголосого хоро-

вого) співу. Він вивчав закони композиції, працюючи над творами видатних музи-

кантів-просвітителів Феофана Прокоповича, Григорія Кониського, Лазаря Баранови-

ча.  

У той час музика у Києво-Могилянській академії  супроводжувала різні  філософ-

МУЗИЧНИЙ СВІТ ГРИГОРІЯ СКОВОРОДИ  

(до 300-річчя з Дня народження видатного філософа, просвітителя, музиканта, поета)  



 14 

ські дискусії: на початку диспуту хор виконував гімн, грав оркестр, співали пісні солі-

сти.  

А студенти неодноразово ставили вистави, тексти яких писали самі, а Григорій 

Сковорода в цих постановах виконував роль автора п’єс,  композитора, і актора-

виконавця. 

Сім’я Григорія Сковороди не була заможньою, тому на навчання і життя у столиці  

майбутньому філософу доводилось заробляти самому, розважаючи грою на музичних 

інструментах киян на майданах, та базарах, заробляючи собі на хліб насущний співом 

на вулицях. Такий спосіб заробітку студенти називали "міркованієм". За обіцяну 

копійку доводилося читати і всеношну молитву над померлим. Під час канікул сту-

денти отримували "єпетицію" (свідоцтво) на "іспрошеніє пособій" і розходилися по 

Україні заробляти на навчання взимку.  

Обізнаність у царині музики, гарний голос, та вміння грати на багатьох інструмен-

тах, зіграли свою роль у музичній кар’єрі Григорія Сковороди. Його направили до од-

ного з найкращих тоді музичних закладів Європи  – петербурзької Придворної співо-

чої капели. Свого часу у капелі співали Максим Березовський, Дмитро Бортнянський, 

Семен Гулака-Артемовський. 

Успіхи молодого співака були вельми значними, він був призначений солістом хору 

і отримав відповідне матеріальне забезпечення.  Григорій Сковорода за один рік 

«дослужился» до чину «уставщика», – це була найвища посада у Придворній капелі 

та високий статус у суспільстві за «табелем о рангах» (висока стипендія, дарування 

від Царського двору маєтків, звільнення від податків усіх родичів, довічна пенсія…). 

Зауважимо, що співаку було тоді трохи більше дев’ятнадцяти років. «Уставщик» – 

церковний співак, організатор співацької діяльності хору. З другої половини 18 

сторіччя ця посада здобула назву «регент» – керівник церковного хору Православної 

Церкви. Тобто зараз ми назвали б його хормейстером. Був Григорій Сввич також і ре-

петитором,  прослуховував прийнятих до капели співаків, визначаючи його місце у 

хорі. У Європі подібну посаду займали в свій час Г. Гендель, И.С. Бах, Й. Гайдн, А. 

Сальєрі, В. Моцарт, Л. Бетховен. Цей період діяльності Григорія Сковороди ще треба 

досконало дослідити, бо на жаль не збереглося  історичних документів про цей період 

творчості Г. Сковороди [1]. 

Перетбург 1730 років полюбляв світські розваги, там запанувала мода на концерти 

і оперне мистецтво. У перших оперних виставах співав і Сковорода. Придворна співо-
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ча капела приймала участь майже в усіх музичних подіях столиці Російської імперії. 

Окрім церковних співів і народно-побутової музики, виконувалися також західноєвро-

пейські твори. А в Москві, на коронації Єлизавети (1742 р.) Григорій із Придворною 

капелою брав участь у виконанні "Прологу" Якоба Штеліна та опери "Милосердя Ти-

та" німецького композитора Гессе. 

Коронацію Єлизавети святкували й у Києві, московити привезли із собою і При-

дворну капелу. Григорій Сковорода, скориставшись нагодою, вирішив не повертатися 

до Петербурга і продовжити навчання у Києво-Могиляенській академії. У Аlma mater 

талановитий учень продовжив вивчати мови. У навчанні робив неабиякі успіхи, за час 

навчання вдосконалив латину й грецьку та церковнослов’янську мови, досконало вив-

чив польську та німецьку. Завдяки високій ерудиції та знанню мов у 1750 році був 

відправлений з місєію до Угорщини. Але волелюбний Сковорода після претину кор-

дону склав з себе повноваження і поринув у мандри. Три роки мандрував філософ до-

рогами Угорщини, Австрії та Італії. У містах та селах ціх країн він співав, грав на різ-

них інструментах та вивчав місцевий музичний фольклор. Його виступи тепло прий-

малися: у ті часи на теренах Західної Європи була дуже популярна пісенна лірика. 

Після повернення з мандрів Григорій Савич почав педагогічну діяльність, спочатку як 

приватний сільський вчитель. Мислитель, який мав чудові знання з багатьох дисци-

плін, з легкістю  отримав посаду вчителя семінарії у м. Переяслав. Але за занадто 

прогресивне, на думку керівництва викладання, звідти його вигнали.  

Сковорода писав вірші, байки, займався перекладами, приватно вчителював. 

Григорія Савича називають зачинатилем жанру байки. Свої твори він писав переваж-

но староукраїнською мовою та латиною. 

 Трохи згодом став викладачем Харківського колегіуму. Сковорода не розлу-

чався з музикою на жодному етапі свого свідомого життя. В селі Ковраї, як домашній 

вчитель Василя сина селянина Томари, він навчав свого вихованця читанню, письму, 

рахунку, співам та грі на сопілці. Залучавши сільських дітей, друзів свого вихованця, 

він створив квартет сопілкарів, який злагоджено виконував народні мелодії. Співучу 

сільську молодь він навчив співати свої пісні. Створена вчителем, сільська капела на 

святах виконувала багато колядок і щедрівок. 

У Харківському колегіумі Григорій Савич викладав спів, імпровізуючи на ін-

струментах, вів заняття з хором у супроводі органа, займався зі шкільним оркестром, 

запрошував лірників і співав із ними українських пісень та свої канти. Харківські 
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поціновувачі музики залюбки запрошували Сковороду на музичні вечори як співака 

та флейтіста-віртуоза. Студенти Харківського колегіуму вивчали поезію, риторику та 

богослов`я, отримували музичну освіту, виступали із самодіяльними концертами на 

урочистих зборах, приватних вечірках, співали канти, грали в оркестрі. Г.С.Сковорода 

з повагою ставився до учнів, виховував у них працелюбність, чесність і людяність. 

Студенти любили й поважали свого викладача, незважаючи на те, що у нього була 

своя шкала оцінок: «вельми туп», «справжнє безглуздя», розумників оцінював так: 

«досить гострий», «звєрок востроє» (тобто знання ловить на льоту). А на заняття за-

мість указки й лінійки він приносив флейту й сопілку. Вольнодумство, оригінальність 

Сковороди-викладача не дуже подобались тогочасній чопорній професурі. Але, меш-

каючи в Харкові, Григорій Савич заприятелював з Михайлом Ковалинським, який був 

йому відданим другом і однодумцем, і з яким Сковорода товаришував до самої смерті. 

М.Ковалінський став вірним послідовником Григорія Савича і склав біографію філо-

софа «Житіє Сковороди». 

“Мандрівній академії», «Людині-університету» - Григорію Савичу Сковороді 

були   раді у всіх куточках країни, на нього чекали. Слава про таку надзвичайну люди-

ну швидко розлетілася, по всій Україні тож мислителя всюди привічали. Існує думка 

про те, що завдяки його старанням відбулося відкриття Харківського університету. 

Василь Назарович Каразін, молодий дворянин, взявся втілити цю думку у життя. Але 

для створення університету потрібні були великі кошти. Це були добровільні внески 

харківських дворян, але на втілення ідеї могли піти роки, а відкриття так і не статися. 

Та подекують, що внесків шістсот вісімнадцять тисяч карбованців (величезна на той 

час сума) були заздалегідь підготовлені Г. Сковородою.  

На жаль, до нашого часу не зберіглися ноти мелодій, які були б записані рукою 

самого Сковороди. Його пісні зберігав народ, їх передавали із вуст в уста із покоління 

в покоління. Пісні, створені Сковородою, співали народні музики: бандуристи, лірни-

ки, чумаки. Звичайно, що ці твори зазнали змін під впливом часу і виконавців. 

Найвідомішим кантом авторства Г.С. Сковороди, який дійшов до нас без змін, є 

сповнений громадянської наснаги твір «Всякому місту звичай і права», який являє со-

бою гостру сатиру на владу і панівну верхівку підневільної України. І це стало, воче-

видь, причиною неабиякої популярності цього канта в народі. А слова і ноти пісні 

"Ах, пішли мої літа" були надруковані ще за життя автора у Почаївській друкарні в 

"Богогласнику" 1790 року. Лише деякі з його пісень були представлені у рукописних 
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збірниках кінця XVIII — початку XIX століття. Серед них — глибоко лірична пісня 

«Ой ти, пташко жовтобока», в цій пісні Григорій Савич згадує свою матір Пелагею 

Степанівну, і вона дуже близька до народного співу. Також у цей час був представле-

ний у збірках вже згаданий сатеричний кант «Всякому місту звичай і права». А також 

«Стоїть явір» (у Г. Сковороди це один вірш, а невідомий автор записав дві пісні з су-

проводом). 

Кобзарі та лірники рознесли по всій Україні пісні Сковороди. Вони були актив-

ними популяризаторами його музичного доробку і виконували його твори на велелюд-

них майданах, у містах і селах. Створені для народного загалу пісні збереглися у 

пам’яті народній, зберегли нам ім’я філософа-вольнодумця, його ідеї та мрії. Ці пісні і 

досі в народних «редакціях і переробках» побутують в українському народі. Про по-

пулярність кантів Г.С.Сковороди в народі писав Й.Данилевський, що «їх співали 

мандрівні сліпці-бандуристи на перехрестях шляхів». Окремі з них увійшли до числа 

найулюбленіших народних пісень. 

 Справжньою поетичною перлиною творчості Г.С.Сковороди стала ода «Про 

свободу», написана в ковраївський період. «Немов вилиті з бронзи, рядки твору могли 

народитися саме в тому місці, де молодий Сковорода сповна віддав поетичну данину 

незбагненній красі природи, високо підніс свій дух та дійшов розуміння й переконан-

ня, що для людини найбільша цінність, найвища мета — свобода» [2].  

Обіцяючи матеріальні блага та привілеї, царська влада намагалася переманити йо-

го на службу до себе, але Сковорода залишився вірним своїм переконанням до кінця 

життя. Сковорода висловив відмову римою: "Передайте матінці-цариці: мені моя 

сопілка і вівця дорожчі царського вінця" [7]. 

І.І.Срезневський зазначав, що постійним заняттям Григорія Сковороди були 

сольний спів та інструментальне виконання різних мелодій. Він співав і чудово грав 

на різних інструментах до останніх років свого життя. На схилі літ, перебуваючи на 

Слобожанщині, він любив відвідувати садибу давніх друзів у Селі Пан-Іванівка (нині 

Сковородинівка). Бували там і музичні вечірки, на яких «Сковорода займав перше 

місце, співаючи «соло», а через ослаблення голосу тяжкі «прімо» догравав на своїй 

флейті, як називав тоді удосконалену ним сопілку. Для нього спів був дійством. Тоді 

душа його, здавалося, говорила з Богом… Флейта була пожиттєвою супутницею 

мандрів його. Переходячи від міста до міста й від села до села, він завжди співав до-

рогою або діставав із-за череса свою флейту і вигравав на ній свої сумні фантазії» [5]. 
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 Г.С.Сковорода створював також мелодії до духовних пісен, часто він був і авто-

ром тексту. Колишній професор Петроградської духовної академії В.Карпов про це 

писав так: «Живучи в Києві, я мав нагоду чути співи, автором яких вважали Сковоро-

ду. Ці співи не введені до церковного вжитку, а виконуються келійно, на приватних 

зібраннях київського духовенства, що кохало свій край». У статті «Три пісні Сковоро-

ди» стверджується, що його пісні українські сліпці-лірники, кобзарі і бандуристи-

виконували під назвою «Сковородинські веснянки» [4]. 

 Г.С.Сковорода писав духовні твори, поклав на музику деякі псалми, а також і 

стихирі, що співаються на літургіях. Ці твори сповнені гармонії- простої й поважної, 

що глибоко проникала в душу. 

 Нажаль, поетично-музична творчисть Григорія Савича ще й досі залищаеться 

повністтю не зібраною і не вивченою досконало. У збірці  Сковороди «Сад божестве-

них пісень» збереглися основні тексти пісень і кантів. Серед них — алегоричні пісні, 

позначені яскравою соціальною спрямованістю, а також іронічні, близькі до сатир та 

байок. 

 Поет та композитор Сковорода найчастіше творив у таких жанрах, як псалми і 

канти, які були дуже популярні серед народних виконавців. Пісенна творчість Григо-

рія Савича відіграла важливу роль у розвитку різноманітних сучасних українськоих 

пісенних жанрах, особливо у розвитку пісні-романсу. 

 Треба зазначити, що пісні Сковороди виконували не лише народні виконавці-

аматори, але й хори, та численні гурти, зокрема, хор «малолітніх півчих», яким керу-

вав у кінці XVIII століття видатний український композитор Артемій Ведель.  

Музика і поезія у творчості Сковороди були нерозривно пов’язані. Григорій Са-

вич дбав, аби слово його поезій звучало мелодійно, музика і слово повинні були гар-

монійно поєднуватися між собою. Флейта допомагала добирати рими, надавати сло-

вам злагодженості. Кожен рядок його вірша підпорядковувався законам внутрішнього 

музичного звучання. Поет тонко відчував гармонію художнього слова і музичного зву-

ку. 

 Великий мислитель, мандрівник, філософ своє покликання бачив у освіті і ви-

хованні людей. А музика була для нього виховним інструментом глибокого гуманісти-

чного розвитку особистості. Григорій Сковорода розширив ліричну тематику   ХVІІІ 

ст., збагатив її новими мотивами й образами, заснував в Україні новий музичний жанр 

побутової сольної пісні з інструментальним супроводом. Митець розширив рамки 
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світської інтимної лірики і створив зразки лірики громадянської, філософської та пей-

зажної.  

  Г. С. Сковорода своїми творами, мудрими влучними афоризмами, своєю поезією 

та піснями зробив значний внесок в українську культуру і залишиться в пам’яті 

українського народу назавжди.  

Творчість Григорія Савича Сковороди досі хвилює його нащадків, сучасні компо-

зитори, музиканти звертаються до його поезій, до його музики, створюючи вражаючі 

композиції.  

Концерт «Сад божествених пісень» за віршами Г. Сковороди для хору, солістів та 

симфонічного оркестру 1971 року створив Іван Федорович Карабиць – композитор і 

диригент, народний артист України. «Це був його улюблений твір, і сьогодні вважа-

ється, що це перший необарочний твір в українській музиці, проклавший місток від 

Бортнянського й Березовського до сучасності» [6]. 

Український композитор Леонід Олександрович Грабовський  у 1991 році напи-

сав «Temnere Mortem» («Зневажати смерть»), кантату на текст Григорія Сковороди 

для 4-голосного змішаного камерного хору а капела.  

 Композитор Петро Приступов–Варсава – українець, що мешкає у Німеччині, в 

арсеналі якого більше за 150 пісень за віршами українських поетів. Лауреат українсь-

ких фестивалів авторської пісні «Оберіг» і «Білі вітрила» та лауреат Міжнародної 

літературно-мистецької премії імені Г. Сковороди (2011 р.). Співає, акомпануючи собі 

на кобзі або гітарі. Своїм головним здобутком автор вважає створення музики на 

вірші Григорія Сковороди. У його циклу «Сад Божествених пісень» 30 віршованих 

текстів.  

Зрозуміло, чому цей твір є одним з шедеврів творчості Г. Сковороди, він не 

втратив цінності й актуальності у сьогоденні. 2016 року композитори Ігор Якубовсь-

кий, Володимир Широков та Сергій Мороз створили свій варіант літературно-

музичної композиції. Виконують пісні  лауреати Міжнародної літературно-мистецької 

премії імені Г. Сковороди (2016 р.) родинний дует «Сестри Турчак». Тому що твори 

Г.С.Сковороди містять відповіді на одвічні питання людини: для чого ми приходимо у 

цей світ, як треба жити й цінувати свій час.  

Висновки. Своїми творами  Григорій Савич Сковорода  зміг передавати філософію 

буття й світобачення, те що ми зараз називаємо українською бароковою традицією. 

Сутність українського бароко виявляється насамперед в образній сфері, висвітленні 
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внутрішнього світу людини та сприйняття навколишнього світу з його протиставлен-

ням життя та смерті, добра та зла, духовного та тілесного, земного та божого. Цей  ба-

роковий дуалізм присутній в сковородинівській  сердечній, проникливій, доступній 

усім музичній мові.  
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ТРАДИЦІЇ ТА НОВАЦІЇ ШАНУВАННЯ ГРИГОРІЯ СКОВОРОДИ ЯК 

ФІЛОСОФА І МУЗИКАНТА У КНУКІМ 

 

Актуальність. В переддень 300-ліття постать та творчість Г. Сковороди по-

новому відкриваються перед українцями. Не в останню чергу завдяки численним ре-

флексіям в сучасному українському суспільстві, що спрямовані на вивчення життєво-

го шляху та ідей мислителя. 

Основні результати дослідження. Ще на початку року, за 300 днів до ювілею, 

Міністерство культури та інформаційної політики України оголосило про початок 

національної кампанії «Світ Сковороди», презентувало її айдентику, анонсувало захо-

ди, проведення яких планує відомство, та закликало громадськість долучатися до від-
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значення ювілею. Влучення російської ракети у Національний музей Г. Сковороди в с. 

Сковородинівка (Харківської області) у травні 2022 року загострило відчуття важли-

вості присутності Г. Сковороди в просторі сучасної української культури. Афоризми 

філософа, які популяризує проєкт Skovoroda.Today на інстаграм-ресурсі 

@skovoroda.today та сайті https://www.skovoroda.today, стали дієвою мотиваційною 

підтримкою українців в умовах війни. Креативні, гарно ілюстровані та оформлені 

відповідно до сучасних типографічних трендів та запитів сучасного вибагливого чита-

ча видання [9, 7] набули популярності серед читачів, для яких слово філософа та і він 

сам стали уособленням української ідентичності. Освітня, наукова, мистецька спіль-

нота зорганізувалася на проведення найрізноманітніших заходів, українські виробни-

ки – на виготовлення великої кількості товарів із зображенням Г. Сковороди (від 

шкарпеток до світшотів та еко торбинок). 

Висвітлення досвіду вшанування Г. Сковороди – і напрацьованого в умовах 

воєнного стану, і наявного в мирний період – є важливим з огляду на необхідність 

вкотре наголосити: твори Г. Сковороди, його роль у формуванні української духовної 

культури поціновуються українцями, і це має місце не лише в роки ювілеїв. 

Цікавими та показовими є три різних події, що відбулися у Київському націо-

нальному університеті культури і мистецтв (КНУКіМ) у різні роки: інтелектуальний 

перформанс «Читаємо Г. Сковороду» (2015 р.), створення філософської відео енцик-

лопедії (2017-2018 рр.), участь у Всеукраїнській онлайн-конференція з міжнародною 

участю «Гуманістичні ідеї Григорія Сковороди» (2022 р.). Кожна з них засвідчила: 

філософська система українського мислителя тісно пов’язана з його музичними упо-

добаннями, в сучасних умовах її аудіо-візуальна репрезентація є вкрай важливою. 

Г. Сковорода був не лише справжнім педагогом (його альтернативна система 

оцінювання, зорієнтована не на фіксацію набутих знань, а на мотивацію молоді ), ав-

тором унікальних в своїй філософічності та поетичності літературних творів (Г. Ско-

вороду називають також українським Горацієм та Езопом не лише тому, що він пере-

кладав з латини твори античних письменників, а тому, що створив свої, не менш 

унікальні), не лише неповторним філософом (не даремно його називають українським 

Сократом), містиком і богословом (Г. Чижевський наголошував, що Г. Сковорода 

належить «до найяскравіших представників емблематичного стилю в містичній літе-

ратурі нового часу» [8, с. 57]). 

Він був особистістю, «зухвала незалежність» (за влучною характеристикою М. 
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Поповича [6, с. 247]) якої у поєднанні з властивим українській духовній традиції 

ліризмом та поетичністю, що знайшла у ньому свого геніального речника, створила 

свій унікальний багатоголосий, поліфонічний і водночас напрочуд цілісний і гар-

монійний світ, свою «гармонію сфер» [5], що існує як довершена симфонія, відкрита 

до безлічі варіантів аранжування. 

Не випадково музика захоплювала Г. Сковороду. Він змалку опанував різні му-

зичні інструменти настільки майстерно, що умів наслідувати звуки птахів. І. Срезнев-

ський, на дослідження 1833 року якого покликається Л. Ушкалов, зазначає: «З ранньо-

го ранку він рушав до гаю і награвав на сопілці священні гімни. Помалу-малу він так 

удосконалив свій інструмент, що міг передавати на ньому переливи голосів співочих 

птахів» [8, с. 46]. 

Поза музикою неможливо пізнати слово Г. Сковороди у його довершеній ціліс-

ності. Акцент на музичності доробку мислителя був стрижнем шанування Г. Сковоро-

ди у КНУКіМ. 

Інтелектуальний перформанс «Читаємо Сковороду», що відбувся 2015 року, був 

приурочений дням пам’яті філософа, які відзначають у березні, коли завершився зем-

ний шлях мислителя. Дійство було багатоаспектним: розповідали про життєвий шлях 

Г. Сковороди, демонстрували фотофільм, у якому розповідалося про пам’ятні місця, 

пов’язані з життям філософа, студенти різних спеціальностей читали напам’ять урив-

ки прози, вірші, байки, притчі, які обирали на власний розсуд (Т. Коломієць, Р. Мегей, 

Т. Поминальна, А. Сорока, Д. Ткаченко, М. Харченко), виконували пісні власного 

написання на вірші Г. Сковороди (Д. Тайманова), музичні твори на вірші філософа на 

стародавніх музичних інструментах (І. Тертишний), капела бандуристів КНУКіМ під 

керівництвом заслуженого артиста України, професора КНУКіМ А. Іваниша заграла 

народні мелодії, що були популярні у XVIII ст., студентський академічний хор 

«ANIMA» (художній керівник і головний диригент – заслужена артистка України, лау-

реат міжнародних конкурсів Н. Кречко) блискуче заспівав не лише пісню зі збірки Г. 

Сковороди «Сад Божественних пісень», але й Молитву за Україну «Боже великий, 

єдиний». Всі, хто долучився до заходу, як символ невибагливості та аскетичності мог-

ли скуштувати «їжу мандрівного філософа» (сухариками пригощали всіх бажаючих 

студенти Факультету хореографічного мистецтва) та отримали на згадку про подію 

значки із стилізованим портретом філософа та написом «Я читаю Сковороду». Всі 

учасники перформансу були вбрані в автентичні українські вишиванки, аудиторія була 
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прикрашена сучасними та давніми українськими вишитими рушниками, глиняними 

глечиками, стародруками з приватних колекцій організаторів, лампадками та свічка-

ми. Дійство так органічно увійшло у світ внутрішнього діалогу кожного із присутніх, 

що про закінчення заходу (яке організатори планували зробити мистецьким, спільно 

виконавши молитовну пісню «Боже великий, єдиний».) довелося повідомляти окремо, 

але і після такого оголошення учасники не поспішали розходитися [4]. 

Висвітлення ідей Г. Сковороди стало частиною цікавого проєкту, над яким у 

2017-2018 рр. працювала кафедра філософії КНУКіМ спільно зі студентами різних 

факультетів університету: створення філософської відео енциклопедії, до якої 

увійшли власноруч відзняті та змонтовані студентами короткометражні фільми про 

відомих філософів. Роботи студентів розміщені на  YouTube каналі кафедри Я-vsesvit!. 

Одна з таких робіт (автори Н. Гой, Б. Дмитерко, А. Мухіна, П. Свириденко, П. Шпак) 

[2] була присвячена Г. Сковороді. Студенти не лише висвітлили цікаві факти з 

біографії мислителя (згадали і його дар передбачення, і володіння багатьма мовами, і 

відвідини царського двору), але й провели опитування на вулицях Києва з тим, щоб 

з’ясувати, що молодь знає про філософа. Сходе опитування провели і інші студенти 

(Р. Кушніренко, О. Ковальчук, Д. Кожукало, Д. Ясемін) [3]. Відеороботи продемон-

стрували: слово Г. Сковороди сприймається молоддю не написаним, а таким, що зву-

чить, вона багато знає про українського філософа та використовує його настанови як 

ціннісні орієнтири у власному житті. Студентські відеоролики відзняті з легкістю і 

витонченим гумором, що також є реплікою на світ ідей мислителя. 

 Вже в ювілейний, 2022 рік, факультет музичного мистецтва КНУКіМ долу-

чився до проведення Всеукраїнської онлайн-конференції з міжнародною участю 

«Гуманістичні ідеї Григорія Сковороди як джерело розвитку наукового потенціалу пе-

дагогічного працівника у системі неперервної освіти», яка відбулася на базі Полтавсь-

кої академії неперервної освіти імені М. В. Остроградського. Студентка освітньої про-

грами «Бандура і кобзарське мистецтво» факультету музичного мистецтва КНУКіМ 

В. Борсук (клас з фаху професора В. Єсипка) виконала онлайн у якості музичного 

вітання учасникам конференції пісню «Всякому городу нрав і права» (на вірші Г. Ско-

вороди). Майстерне виконання студенткою твору не лише задало настрою учасникам 

зібрання з України, Словаччини, Норвегії, Китаю) та налаштувало на плідну наукову 

співпрацю, але й засвідчило: без музики слово філософа є неповним, не випадково ба-

гато народних пісень (зокрема і та, яку заспівала та заграла студентка) створено саме 
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на слова Г. Сковороди [1]. 

Висновки. Невичерпний Г. Сковорода по-новому відкривається для кожного по-

коління. Сучасна генерація молоді називає його хіпстером, коучем, блогером та 

фрілансером. Це ознака того, що хронологія світу Г. Сковороди не обмежилася XVIII 

століттям, вона як актуальна даність формує світ ХХІ ст. 

Втім, у цьому вкрай важливому осучасненні постаті філософа та його творчого 

доробку, важливо зберегти атмосферу епохи, яка його сформувала. Найліпше автенти-

ка Г. Сковороди, відкрита до безконечного оновлення, передається через музику. 

Слово Сковороди має звучати! 

Література 
1. Бандуристи КНУКіМ на Сковородинській конференції. URL : https://

fmm.knukim.edu.ua/facultet/news/banduristi-knukim-na-skovorodinskij-
konferentsiji.html (дата звернення: 3.12.2022). 

2. Григорій Сковорода. URL : https://www.youtube.com/watch?v=-JwlYBTi0ao (дата 
звернення: 3.12.2022). 

3. Григорій Сковорода. URL : https://youtu.be/2PGuwYoxQkI (дата звернення:  
3.12.2022).  

4. КНУКіМівці читають Сковороду. URL : http://knukim.edu.ua/knukimivtsi-chitayut-
skovorodu/ (дата звернення: 3.12.2022). 

5. Платон. Держава. Кн. 6. Переклад з давньогрецької та коментарі Дзвінки Коваль. 
Київ : 2000. URL : http://litopys.org.ua/plato/plat06.htm (дата звернення: 3.12.2022). 

6. Попович М. Григорій Сковорода: філософія свободи. Київ : Майстерня Білецько-
го, 2007. 256 с. 

7. Сковорода. Найкраще. Київ : Terra Incognita, 2018. 320 с. 
8. Ушкалов Л. Ловитва невловного птаха: Життя Григорія Сковороди. Київ : Дух і 

Літера, 2017. 368 с. 
9. Ушкалов Л. Сковорода від А до Я. Львів : Видавництво Старого Лева, 2019. 72 с. 
 
 
 
 
Кундеревич Олена Вікторівна, 
кандидат філософських наук, доцент, 
доцент кафедри філософії і педагогіки 
Київський національний університет культури і мистецтв 
ORCID ID: orcid.org/ 0000-0001-7248-5033 
e-mail: l.kunderevich@gmail.com 

 
МУЗИКА І ФІЛОСОФІЯ: ПОШУК ШЛЯХІВ ГАРМОНІЇ 

«Музика – це втіха в журбі та розрада» 
Г. Сковорода 

 

Актуальність. Гармонія є одним з найвагоміших принципів існування і динаміки 

буття. Виражаючи єдність у багатоманітності постає діалектичною складовою устрою 
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Всесвіту, свідомості, соціуму та культури. Новий спосіб міркування про життя роз-

кривається для філософії культури саме в можливості ще раз по-новому дослідити 

проблему істини та гармонії, взаємодію філософії та мистецтва, філософії та музики, 

що яскраво представлена в історії культури. 

Мета. Аналіз цілісного світосприйняття дійсності та пошуки гармонійної 

взаємодії між художнім та філософським способом мислення. 

Основні результати дослдіження. В класичному визначенні філософія постає 

формою раціонально-рефлексивної свідомості, але вона завжди має відтінок суб’єк-

тивності автора. Як і в художній творчості та музиці, так і в філософському досвіді 

завжди присутнє індивідуальне бачення загального, особистісне переживання життя. 

Реалізуючи себе в світі, як людина-митець, так і людина-мислитель шукають підвали-

ни для опори та ствердження в ньому. Світ відкривається безмежністю горизонтів, але 

яким чином можна їх осягнути буде залежати від внутрішнього досвіду того, хто за 

цю справу візьметься Якщо цих зусиль вистачить на відкриття та професійну ре-

флексію не лише в масштабах сьогодення, тоді індивідуальний досвід може стати 

надбанням всього людства 

Філософська творчість, що йде за людиною в мистецтво, зустрічається із зовсім 

новим образом людини. Цей образ вже не регулюється інтелектуальною перед посил-

кою «що є». Образ людини складається з питання «що означає». Предмет перетво-

рюється в символ. Бути людиною – означає відхилитися від мети, означає відвернути-

ся від абстрактності, подолати зведеність до ідеї. Людину, нарешті, можна зрозуміти 

як саму творчість, що бере свій початок в житті ноуменальному, тобто в свободі. «У 

наші дні людині починає розкриватися велика реальність життя, для якої інтелект не 

більш, ніж звичайна функція; отже, життя володіє значно радикальнішим характером, 

ніж усі світи сконструйовані інтелектом» [1]. 

Питання про взаємозв’язок і сутнісну схожість філософського і художнього 

пізнання видається значно глибшим, ніж здається на перший погляд. Співвіднесення 

мистецтва і філософії, творчої стихії, що розгортається крізь пізнання світу говорить 

нам про те, що життєві енергії мають вияв як суто логічний, абстрактний, так і суто 

мистецький. Потяг людини до гармонії та краси є природнім. Він є тією рушійною си-

лою, що створює історію людини, веде її шляхом самовдосконалення. Настрій та по-

штовх до самозаглиблення і самовдосконалення протягом тисячоліть створюють для 

нас своїм творчим потенціалом талановиті митці та філософи. 
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Важливим принципом існування є закон гармонії. Ми несвідомо постійно нама-

гаємось її віднайти в житті, творчості, відносинах. Відомо понад п’ятсот визначень 

цього складного принципу. 

У Піфагора відома «гармонія сфер» була доказом таємничої числової природи 

всесвіту, якій притаманний естетичний, етичний й есхатологічний сенс. Мислитель 

ототожнює поняття «гармонія» і «душа» та проводить аналогію з гармонією космосу. 

Цікаво, що такий музичний інструмент як ліра був символом гармонії всесвіту, а гра 

на ній залучала людину до цієї гармонії. Через музику душі очищувались, лікувались, 

тобто проходили катарсис. 

Часто вживається термін «гармонія» і в філософії Платона. А саме, в творі 

«Бенкет» [2] Ериксимах говорить про те, що гармонія виникає зі звуків, які завдяки 

специфічному музичному мистецтву «прилагоджуються» один до одного. Також є у 

філософа трактовки гармонії і в інших сферах та контекстах. 

У Аристотеля поняття гармонії розуміється як поєднання чуттєво-матеріальних 

речей, які є активними, постійно функціонуючими. 

В сучасному філософському енциклопедичному словнику зазначається про ан-

тичне вчення «гармонію сфер» [3]. Поняття рівноваги, згоди, взаєморозуміння, про-

порційності, збалансованості є в певній мірі синонімами слова гармонія. 

Нероздільними є етика й естетика, добро і краса, праведне життя й мистецтво в 

світогляді Г.Сковороди. Читаємо рядки з «Саду божествених пісень»: «Не красна дол-

готою, но красна добротою. Как песнь так и жизнь» [4]. Словесна творчість філософа 

свідчить про мислення «музичними образами». Про злагоду й гармонію читаємо в йо-

го творах та піснях. 

В ситуації сучасної світової кризи важливим є питання про порушення загально-

го порядку, неможливості віднайти порозуміння. Згідно закону гармонії, дисонанс, як 

пошук нових форм, потребує переходу в консонанс, тобто з необхідністю приходу до 

згоди. Але якщо цього не відбувається, то ми будемо чути «какофонію». Тож криза є 

певною розплатою суспільства за так звану «не чутливість до гармонійного 

співзвуччя реальності». Але саме під час кризи і випробувань можуть бути проявлені 

істинні цінності.  

Висновки. Сила уяви є поштовхом для розгортання творчості та життя. Мати та-

лант до «бачення сенсу» виявляється в свідомості конкретного дослідника саме в про-

цесі їх поєднання. Отже, мудрість і творчість знаходяться не поза свідомістю суб’єк-
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та, а в ньому самому. Життя, творчість, почуття пізнаються в процесі їх переживання, 

тому і рефлексивний досвід також залучений в цей процес, він не існує окремо.  

Доповнення інтуїцією, образами та емоціями раціональної рефлексії може виве-

сти науку на інший рівень сприйняття та пояснення світу. В такому симбіозі можемо 

уявити розгортання всього потенціалу «втаємниченої» істини, оточуючого світу, що 

завжди більше, ніж наші логічні пояснення з похибками та помилками. 

Підвищення інтересу до поза логічних методів осягнення світу, цілісного світо-

сприйняття та пошуків гармонічної взаємодії між філософським та художнім спосо-

бом мислення є актуальним прагненням і сучасного наукового знання. Сутнісне ро-

зуміння цієї взаємодії зумовлено виявленням принципової нероздільності художнього 

та філософського пізнання. 
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ЗВЕРНЕННЯ ДО ПОЕЗІЇ ГРИГОРІЯ СКОРОВОДИ  

НА ПРИКЛАДІ ПІСНІ «ВСЯКОМУ МІСТУ» РОК-ГУРТУ «ALEXIS 

MACHINE»  

 

Актуальність. Поетична творчість мандрівного слобожанського великого 

українського поета й філософа Григорія Скороводи (1722–1794) привертає до себе 
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пильну увагу світу. Про нього написано сотні історико-філософських, богословських, 

літературознавчих, лінгвістичних, педагогічних, музикознавчих досліджень. Інтерес 

до особи та творів Г. Сковороди зародився ще на початку ХІХ століття в колі роман-

тично настановлених слобожанських інтелектуалістів. 

Твори великого мистця видавалися не тільки в оригіналі, але й у численних пере-

кладах, і надихала та продовжує надихати митців минулого та сьогодення. Вона має 

позачасовий характер, адже ті глибокі філософські сенси, які були закладені у його 

творах, мають неминущий характер. Саме тому до його поезії звертались композито-

ри, які працюють в царині академічного мистецтва. Водночас можна віднайти прикла-

ди звернення до поетичних рядків українського мислителя й серед представників не-

академічної музичної культури.  

Мета – охарактеризувати звернення до поезії Григорія Сковороди в сучасній 

українській неакадемічній музиці на прикладі твору «Всякому місту» рок-гурту 

«Alexis Machine». 

Основні результати дослідження. Григорій Сковорода був чудовим музикан-

том, знався на українських народних піснях. Це календарно-обрядові (притча 

«Вдячний Єродій», яка завершується словами з весняної обрядової пісні-гри «Мак»: 

“Соловеєчку, свáтку, свáтку), і ліричні (18-а пісня «Саду божественних пісень», що 

створена за мотивами народних пісень «Ой ремезе, ремезоньку» та «Ой не стій, вер-

бо, над водою» - знаходимо у дослідженнях Олександра Потебні), набожні (про свято-

го Миколая та інші), пісні літературного походження (у діалозі «Боротьба архистрати-

га Михайла із Сатаною», процитовані рядки «Зима прейде», «Сонце ясно», яку філо-

соф вважав однією з древніх «малоруських», яку справді можна віднайти в рукопис-

них збірниках українських псальм та кантів першої половини XVIII століття), лір-

ницькі (псальми «Пісня про Правду і Кривду», пройнятої есхатологічним заперечен-

ням неправедного світу). 

Як доводять дослідники творчості Г. Сковороди, достеменними його творами - 

народними піснями стали три: «Всякому городу нрав і права», «Ах поля, поля зелені» 

та «Ой ти, пташко жовтобоко». 

Творча спадщина Григорія Савича Сковороди є такою, що привертає увагу віт-

чизняних музикантів. Дехто обирає його твори задля створення солоспівів для голосу 

та фортепіано, музичної байки-картини для фортепіано в чотири руки, чи комбо-

фольк ансамблю з вокальним тріо. Саме такі композиції було створено О. Коваль, 

МУЗИЧНИЙ СВІТ ГРИГОРІЯ СКОВОРОДИ  

(до 300-річчя з Дня народження видатного філософа, просвітителя, музиканта, поета)  



 29 

Н. Келіною, Н. Литко. Їх твори були зібрані та видані у навчально-методичному 

посібнику О. Кузнєцової. Авторка зазначає, що відклик на поезію майстрів - компози-

торів може бути вкрай різним, «наскільки відрізняється музична культура іншого ча-

су, незважаючи на те, що слово диктує “свою волю”, а творчий задум поета можна 

розшифрувати і за багато років» [1, с. 4]. Дійсно, варто зазначити, що можна віднайти 

приклади написання композицій на поезію Сковороди й серед рок-музикантів.  

Учасники українського гурту «Alexis Machine» - Ілля Касьяненко (вокал), Бог-

дан Онопріенко (гітара), Володимир Лопін (бас) та Вадим Круківський (ударні), що 

грає на перетині стилів альтернатива, репкор, панк і гранж, створили в 2018 році де-

бютний сингл «Всякому місту» на основі поезії Сковороди у стилі панк [5]. 

Твір йде у доволі швидкому темпі, чверть = 122, тривалість 3 хвилини 32 секун-

ди. Водночас фактура організована таким чином, що можна добре прослухати вер-

бальний текст. Драйвова ритміка, організована у розмірі 4/4, надає композиції рис 

маршу. Початок твору – це інструментальний вступ, у якому одразу проступає основ-

ний риф, що виконується електрогітарою. Згодом йде вступ вокаліста, який розспівує 

текст заспіву. Звісно, що у ході написанні пісні вербальний текст піддається певним 

переробкам. У першому заспіві поєднуються перший та другий стовпчики вірша Г. 

Сковороди, внаслідок чого утворюється структура з восьми строк. Отже, перший за-

спів фактично виходить вдвічі довшим за інші, і така тривалість доволі поширена в 

рок-композиціях. Ця оповідність дозволяє зацікавити слухача, ввести його у сутність 

історії, яка викладається головним героєм. Кожне місто, як і кожен його мешканець, 

мають свої уявлення про те, як мають жити, на що витрачати свій час та кошти. 

Нерідко їх шлях є неправильним та руйнівним, проте цьому важко заподіяти. 

Натомість для головного героя важливо осмислювати життя і його сенс, адже він знає, 

що насправді ціннісні речі – не вимірюються в грошах. В якості приспіву використо-

вуються останні рядки трьох стовпчиків, які повторюються:  

«Я ж у полоні нав’язливих дум: 

Лише одне непокоїть мій ум». 

Водночас, музиканти дещо змінюють структуру віршованого тексту, адже для 

сучасних композицій такий приспів був би надто коротким та мало інформативним. 

Саме тому додається завершення четвертого стовпчика:  

«В мене ж турботи тільки одні, 

Як з ясним розумом вмерти мені». 
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Вокальна лінія має невеликий діапазон і здебільшого розгортається в межах ін-

тервалу терції. Використовується принцип повернення до першопочаткового основно-

го тону. Другий заспів має вже меншу тривалість і складається з чотирьох рядків, які 

становили основу третього стовпчика Г. Скороводи. Після нього знову проходить при-

спів, а за ним третій заспів. Учасники гурту не використовують четвертий стовпчик з 

поетичного твору, адже в ньому продовжується виклад додаткових аргументів на ко-

ристь твердження, що кожен по-своєму проживає той час, що йому відпущено. Якби 

він був озвучений також, то загальна тривалість композиції була б збільшена, але це б 

змінило драматургію твору, адже зазвичай вона припадає на точку золотого перетину 

композиції. Саме тому виконавці його цей фрагмент прибирають і у третьому заспіві 

озвучується п’ятий стовпчик.  

Особливістю цього заспіву є те, що текст не проспівується, здебільшого декла-

мується без зміни звуковисотності. Ця ритмізована речитація позбавляє голос 

емоційної домінанти, що була притаманна пісні від самого початку. Даний прийом 

виокремлює цей приспів, поміж інших. В тому числі й за рахунок того, що набагато 

більше підкреслюється зміст вербального тексту, в якому проголошуються основні 

думки українського мислителя про те, що хоча у всіх різні цінності, але всі смертні і 

жоден не омине власної долі. 

«Знаю, що смерть - як коса замашна, 

Навіть царя не обійде вона. 

Байдуже смерті, мужик то чи цар, - 

Все пожере, як солому пожар». 

Вибір тексту був для музикантів не випадковим. Ця тема є вкрай актуальною не 

лише для часів, коли жив Григорій Сковорода, а і для сьогодення. Як і раніше, є люди, 

що живуть лише тимчасовою насолодою, нівелюючи права людей. А є й інші, хто 

прагне допомагати близьким попри все. На думку музикантів з гурту «Alexis 

Machine», вірш є набагато більш зрозумілим і доступним зараз, ніж це було за часів 

Сковороди. Соліст гурту ще зі шкільних років знав і любив поезію Григорія Сковоро-

ди. Саме тому він вирішив зробити йому своєрідну музичну посвяту.  

О. Кузнєцова вказує, що у кожному культурно-історичному періоді є видатні 

особистості, які змінюють життях народів та впливають на розвиток культурних галу-

зей. «Кожному часу притаманна особливість виділяти імена людей, які увійшли в 

історію всесвітнього розвитку цивілізації, чия діяльність була помітним внеском у ро-
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звиток певних прошарків суспільства або цілих країн, науки, культури, мистецтва у 

світовому масштабі» [1, с. 4-5]. Саме такою видатною людиною, мислителем та натх-

ненним поетом був Григорій Скоровода. Він здатен був вказати на те істинне, що є у 

людському житті та передати свою мудрість нащадкам. Тому його вірші привертають 

увагу різних музикантів, адже в них містяться філософські сентенції, передані зро-

зумілою поетичною мовою. 

Висновки. Поезія Григорія Сковороди має позачасовий характер. Творчість 

митця неодноразово переосмислювалась представниками академічної музичної куль-

тури. Також його поезію прагнуть інтерпретувати молоді виконавці, що належать до 

сфери неакадемічної музики. Доволі цікавий зразок твору «Всякому місту - звичай і 

права» («Всякому городу нрав і права») було представлено рок-гуртом «Alexis 

Machine». Музиканти звертаються до його тексту, адже він добре відображує реалії 

сучасних людей, їх життя, мрії та прагнення. Виконавці обирають частину вербально-

го тексту, дещо адаптують порядок появи його в музичному творі. Проте основна фа-

була поезії Сковороди зберігається без змін. Композиція в стилі панк-рок передає 

філософську думку твору і робить її більш доступною для молодого покоління. 

Так чи інакше, екзистенційні мандри Григорія Сковороди розгортаються в річищі 

українського мандрівництва XVI–XIX століть - від козацької доби до доби Тараса 

Шевченка, адже нашу культуру не можна уявити без постаті самобутнього поета-

філософа, літературознавця, лінгвіста, педагога, музиканта. 
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ТВОРИ ГРИГОРІЯ СКОВОРОДИ В КОНТЕКСТІ СУЧАСНОЇ ВИКОНАВ-

СЬКОЇ ПРАКТИКИ 

 

Актуальність. В історії українського народу було багато провідних діячів, які 

вплинули на розвиток сучасної культури та мистецтва. Серед них виокремлюється 

ім’я Григорія Савича Сковороди, який став знаковою персоною для України. Насампе-

ред він був провідним філософом, чиї праці були спрямовані на розкриття проблеми 

сенсу життя, взаємодії духовного та тілесного начал, питання моральних чеснот та їх 

кореляції з індивідуальним людським досвідом. Проте не менш важливим є його вне-

сок у музичну культуру. Його твори й нині виконуються провідними музикантами та 

виступають в якості орієнтира щодо розуміння ціннісних засад української культури. 

Необхідно означити виміри циркуляції музичної спадщини Григорія Сковороди в умо-

вах сьогодення, що дозволить підкреслити зв'язок між традиціями минулого та сучас-

ним виконавським мистецтвом. 

Мета – окреслити специфіку презентації творів Григорія Сковороди в сучасній 

виконавській практиці. 

Основні результати дослдіження. Григорій Сковорода написав чимало літера-

турних праць, частина  яких дійшла до наших днів. Проте  не можна сказати подібно-

го щодо його музичних творів. За свідченнями його сучасників, Сковорода прекрасно 

співав та грав на різних музичних інструментах і був автором багатьох музичних опу-

сів. «Серед наук, які культивувалися у Київській академії, де Григорій продовжив нав-

чання після сільської школи, були музика і мистецтво співу за нотами. В опануванні 

цим мистецтвом Сковорода досяг неабияких успіхів, бо потрапив до невеликого гурту 

студентів, вибраних для хору при дворі цариці Єлизавети Петрівни» [1, с.4]. На той 
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час навчання співаків передбачало комплексний підхід, при якому вони могли опано-

вувати й гру на музичних інструментах, й мистецтво композиції. Наразі  здебільшого 

збереглись збірки його текстів, які вірогідно отримували музичного вокально-

інструментального супроводу, причому у авторському виконанні. «Вірячи в могутню 

силу музики, Г.С. Сковорода складає більшість своїх поетичних творів саме у формі 

пісень, тобто в музично-поетичному жанрі, де музиці має належати чи не провідна 

роль» [3, с.6]. 

Нотний текст його опусів не зберігся, проте більшість дослідників дотримують-

ся думки, що такі сатиричні пісні «Всякому городу нрав і права», ліричні канти 

«Стоїть явір над горою», «Ой ти, птичко жолтобоко», а також пісня-псалом «Ах поля, 

поля зелені» були створені мандрівним-філософом. Вони передавались в усній формі 

через виконавство кобзарів, лірників тощо. «Його пісні співали українські рапсоди-

бандуристи, лірники, мандрівні дяки, чумаки, зазнаючи змін внаслідок плину часу. Їх 

можна сприймати як народні, іменовані також “сковородинськими”» [2]. Натомість 

пісня «Ах пішли мої літа» точно належить авторству Григорія Скороводи, бо її було 

надруковано у Почаївському Богогласному варіанті у П.Демуцького «Ліра та її моти-

ви». Важливим є той фактор, що твори видатного мислителя та музиканта й досі є ча-

стиною живої виконавської традиції. Вони виконуються сучасними лірниками та коб-

зарями, що прагнуть продовжувати життя автентичного виконавства.  

Так кант «Стоїть явір над водою», який виконується відомим кобзарем, банду-

ристом та лірником Тарасом Компаніченком, повністю занурює у атмосферу, що була 

характерна для XVIII століття. Глибока ерудованість цього музиканта, знання тради-

цій автентичного інструментального виконавства, дозволяють йому створити таку ін-

терпретацію твору Григорія Сковороди, що максимально у звуковому вимірі наближе-

на до часів життя мандрівного філософа. Інструментальний вступ містить типові гар-

монійні та інтонаційні звороти, що використовувались в українській бароковій музи-

ці. Основна тональність g-moll, проте як і у багатьох творах того часу, під час кожного 

куплету здійснюється відхилення у паралельну тональність (B-dur) з поступовим по-

верненням до тоніки. Подібна ладова зміна надавала композиції більш просвітленого 

характеру, хоча основний колорит залишався  таким, що занурював у філософсько-

споглядальну атмосферу.  

Гра на кобзі підтримує вокальну лінію музиканта, подекуди дублюючи мелодію 

та обрамлюючи її підголосками тощо. Музичний рух по звукам тризвука вгору, що 
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згодом компенсується низхідним оспівуванням тонів, демонструє зв'язок з українсь-

кими ліричними піснями. Також використовуються у кадансових  зворотах стрибки на 

великі інтервали, як-от октава, що демонструє зв'язок  з міською піснею та кантом. 

Мелодична лінія гнучко підкреслює вербальний текст композиції. Між ними нема жо-

дних суперечностей, адже слова вільно ллються з вуст співака та розспівуються таким 

чином, щоб акцентувати увагу на основні смислові точки. Камерність звучання дано-

го канту дозволяє уявити ту атмосферу, в якій Григорій Сковорода міг створювати йо-

го та виконувати серед людей, чиє товариство надихало його до такої музичної спові-

ді, що зрозуміла навіть без слів.  

Зовсім інакше звучить різдвяний кант «Ангели, знижайтеся», текст якого ство-

рений Григорієм Сковородою. Автор музики невідомий, проте нотний текст зберігся у 

маєтку Галаганів, який був розташований у селі Сокиринці, де київські бурсаки ви-

ступали з вертепом в 1770-му році. Це відбувалось ще за життя Сковороди, що дає пі-

дстави зробити припущення, що виконавці могли чути гру автора та згодом адаптува-

ти твір для себе. Цей кант у виконанні колективу «Хорея Козацька», передає святко-

вий та піднесений дух свята Різдва. Він виконується у чотири голоси у супроводі двох 

кобз, басолі, фіделя, скрипки, флейти. Урочисте та витончене мажорне звучання зла-

годженого ансамблю передає барокову пишність, притаманну камерній музиці, яка 

виконувалась у тогочасних містах. До складу колективу входять Тарас Компаніченко, 

Данило Перцов, Северин Данилейко, Михайло Качалов,  Сергій Охрімчук, Ярослав 

Крисько, Вадим Шевчук, що є майстрами виконавства автентичної народної,  бароко-

вої та старовинної музики. Як і за часів бароко, виконавці можуть додавати невеликі 

імпровізаційні вставки, оздоблювати лінії мелізмами, проявляючи власну майстер-

ність та гарний смак.  В залежності від розвитку вербального тексту вибудовується 

загальна драматургія твору, де характер аранжування модифікується задля підкрес-

лення змісту.  

Висновки. Григорій Савич Сковорода своєю творчістю заклав підвалини, на 

яких сформувалась українська нація. Його філософія, літературні тексти, музика є не-

від’ємним компонентом нашої культури. Проте надзвичайно важливим є те, що вони 

не лише згадуються у підручниках, а й є частиною живої виконавської традиції. Тарас 

Компаніченко сольно та у складі колективу «Хорея Козацька» виконує чимало творів 

Г.С. Сковороди, демонструючи музичний та поетичний геній мандрівного філософа. 

В його інтерпретації вони презентуються як справжнє надбання української нації. За-
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вдяки творчій діяльності Компаніченка поетичні та музичні твори Сковороди стають 

ближчими до сучасних українців і дозволяють усвідомити ким були наші предки і до 

чого вони прагнули.  
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СКОВОРОДИНОЗНАВЧІ РОЗВІДКИ ГНАТА ХОТКЕВИЧА 

 

Актуальність. Постать Григорія Савовича Сковороди – видатного українського 

пророка - філософа, просвітителя, педагога, гуманіста, поета, музиканта, – є, безпе-

речно, знаковою для світового та європейського культурного простору, що заохочува-

ло до сковородинознавчих розвідок багатьох дослідників. До 125-ої річниці з дня 

смерті Г. Сковороди світ побачило літературознавче дослідження «Григорій Савич 

Сковорода (український фільософ): короткий його життєпис і вибрані місця з творів 

та листів», автором якого є письменник, етнограф, музикант, театральний і громадсь-

кий дяч Гнат Хоткевич (тут і далі цитати подаються у авторському варіанті). Ця праця 

була написана і видана у 1920 р., за часів Незалежної Української Держави, і заборо-

нена, як і усі інші праці Г. Хоткевича, після його ліквідації сталінським репресивним 

режимом.  

Мета – проаналізувати роль і місце дослідження Г. Хоткевича «Григорій Савич 

Сковорода (український фільософ)» в українському сковородинознавсті. 

Основні результати дослідження. Сковородинознавча праця Г. Хоткевича 

сьогодні є у вільному Інтернет-доступі [3] – це видання, здійснене у Сіднеї 

(Австралія) коштом одного із представників української діаспори. На жаль, рік видан-
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ня цього раритетного примірника неможливо встановити, але з огляду на спосіб дру-

ку, можемо припустити, що це орієнтовно 1940 – 1950-ті рр. У передмові до цього ви-

дання наголошено, що ця книга була врятованою від пожежи в бібліотеці Української 

Академії наук у Києві, навмисно організованої органами НКВД, щоб позбавити 

український народ «його духовного й наукового наслідства» [3, с. 1]. Зрозуміло, чому 

довгий час це дослідження Г. Хоткевича було маловідомим, адже заборона усіх його 

праць та діаспоральних видань, за радянських часів була непохитною. 

 Гнат Хоткевич розповідає про життєвий шлях Григорія Сковороди (розділ 

«Життєпис», с. 11 – 38), публікує уривки із творів філософа (розділ «Вибрані місця з 

творів», с. 39 – 86), «Байки Харківські» (с. 86 – 95), у «вільній передачі» (тобто ав-

торському перекладі українькою мовою) - вірші Г. Сковороди (с. 96 – 129) та витяги з 

листів філософа до різних адресатів (с. 130 – 167).  

Немало думок автора пов’язано із ставленням проповідника до музики, зокрема 

у «Життепису» Г. Хоткевич пише: «Дуже любив він музику, поклав на голос багато 

псальмів та духовних співів, і може ота пісня, що її й досі співають кобзарі – 

«Всякому городу нрав і права» - може й то не тільки слова, але й музика Сковоро-

ди» [3, с. 22]. Далі у «Життєпису» знаходимо спогад про навички гри Г. Сковороди на 

народних інструментах, зокрема сопілці: «Так і жив Сковорода безсребреником. 

Надумавши йти куди, брав з собою свої книжки у торбину, брав свою сопілку і йшов. 

Ішов часом за сотні, за тисячі верстов…» [3, с. 25] Пригадаймо тут відомий вислів 

філософа: «Мені моя сопілка і вівця дорожчі царського вінця…», який є яскравою 

ілюстрацією ствердження Л. Олійник, що «музика, поезія становили нерозривну 

єдність і гармонію життя й філософії Сковороди» [2]. 

Окрім сопілки, на який Г. Сковорода грав «найчастіше» і так «її удосконалив, 

що міг потім наслідувати на ній голоси птиць», адже «любив дуже природу і близь-

ким до неї був», Г. Хоткевич також згадує, що «грав він на бандурі і на скрипці, на 

гуслях», і взагалі Г. Сковорода «любив дуже грати й співати, причім робив се завжди 

дуже серйозно, бо знав, що пісня і музика се не так собі забава (се тільки ми зробили 

собі з того забаву)» [3, с. 25 – 26]. Г. Хоткевич також дає дані про те, що похований 

був філософ на «горбочку над ставком, де… любив сидіти увечері та грати на своїй 

сопілці псальми…» [там само, с. 31]. 

Ці згадки щодо гри на інструментах та загалом ролі музики у житті та світогляді 

філософа можна трактувати у контексті «практичної вартості філософії Сковороди», 
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адже «він хоче, щоб людина була щасливою, а для того каже: ну попробуй, хоч трош-

ки, хоч скільки можеш зробити по своїй правді, зробити не для плоті только, а й для 

души щось... Заспокой же її, скільки можеш, а тоді побачиш, що краще тобі стане, 

радісніше…» [3, с. 37]. Л. Олійник стверджує: «Його вважали праведником, котрий 

зцілює піснями і чарівною грою душевні рани одиноких, убогих і знедолених. Бо, за 

його розумінням, «музика промовляє до душі нашої», він бачив у ній «джерело думок 

вдячних» і спосіб узагальнення (тобто гармонію, – пояснення автора статті. – В. С.) 

світу» [2]. 

Це щастя і гармонію Г. Сковорода описує так в одному із своїх творів:  

О селянський любий мій покою,  

Позбавлений всякої печалі! 

О шуме джерел, що дзюрчать водою!... 

О самото, мати дум небесних! 

О тихосте велика, 

Де чути тільки голос птиць 

Та сопілку пастухову, 

Як вижене він вівці в благовонне поле 

Або пригонить додому знова... [3, с. 125 – 126]  

У розділі «Вибрані місця з творів…» Г. Хоткевич подає уривки з курсу лекцій Г. 

Сковороди «Про християнську добронравність» та інших творів філософа, в яких ав-

тор часто використовує слово «пісня» на ознаку своїх віршів: «Послухаймо й ми без-

божної їх пісні…» [3, с. 58] або «Послухайте отсієї пісенки…» [там само, с. 60], «І 

дурна є отся пісня…» та «Наша пісня от яка…» [там само, с. 61]. Згадаємо також один 

із найвідоміших циклів поезій Г. Сковороди «Сад божественних співів», який автором 

розділено на «пісні» (пісня перша – пісня тридцята) [3, с. 96 – 122]. Звертаючи увагу 

на цей факт, Л. Олійник наголошує: «Філософія для нього була, за його ж висловом, 

«найдосконалішою музикою», «музичне» спрямування літературних творів відчутне 

навіть у назвах (книга «Симфонія, нареченная Асхань…»), у визначеності самих 

жанрів опусів: пісня, кант, духовний концерт, канон, стихири…» [2]. 

Про те, що все філософське світобачення Г. Сковороди було напрочуд музич-

ним, свідчить також уривок із одного з листів філософа до невідомого адресата, наве-

дений Г. Хоткевчем: «Чи примітили ви, що друг у відсутності подібний до музикаль-

ного інструменту – здалеку звучить приємніше? Дай Боже і нам взаємним брянчанням 
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веселити наши внутрішні вуха симфонією на тему: хваліть Господа, бо він благ». І 

далі: «Не поїду до вас, бо ви мене любите, а місяць здалеку краще світить, музика 

приємніша та й приятель миліший. Все, що поблизу, не таке миле…» [3, с. 146 – 147]. 

Зауважимо, що Г. Хоткевич подає твори Г. Сковороди у «вільній передачі», тоб-

то в авторському перекладі українською, що є для нас надзвичайно цінним, адже 

відомо, що Сковорода «любив зажди свою мову…», та все ж твори його написані «не 

по-українському, а тільки часом з українськими словами» [3, с. 33]. Своїм перекладом 

українською Хоткевич повертає філософську спадщину Сковороди Україні перших 

дисятиріч ХХ століття (як протиставлення Малоросії та малоросійському контексту, 

що культивувалося і за часів Сковороди, і пізніше – за часів Хоткевича – як імперсь-

кою російською владою, так і за часів радянщини).  

На жаль, сучасне покоління українців також, як і 100 років тому, коли була 

написаною праця Г. Хоткевича про Г. Сковороду, змушене виборювати право на свою 

Незалежність та збереження власної високої культури й життєвої філософії. На це 

звертає увагу Н. Костюк, підкреслюючи: «Дивовижно і трагічно відчувається син-

хронізм з тими подіями, що відбуваються в Україні і 300, і 200, і 100 років тому. Ось, 

як про це пророчо пише Г. Хоткевич. «І взялася Україна за зброю… де брав нарід си-

лу, де брав завзяття героїзму, щоби сто літ безперестанно боротись!… Коли під видом 

приязни й помочі прийшли війська братнього народа,… – не подужала вже Україна і 

впала… настала на Вкраїні чужа школа, чужа мова, чуже право,… – все чуже стало 

на Вкраїні. Замовкло в тихім стогоні рідне слово,… принишкла вся Україна і тільки 

тихо плакала піснями своїми, тими сльозами - перлинами безсмертними» [1, с. 46]. І 

тоді, як стверджує Гнат Хоткевич, «… на Вкраїну післав Бог пророка…, в хвилину 

роспаду й роскладу морального, і хто може общитати скільки добра, великого неви-

димого зробив Сковорода своїм словом, прикладом свого життя?.. І колись, хоч не 

сьогодні, хоч не завтра, а стануть люди кращими – то буде наслідок проповіди усіх 

тих, хто йшов такими ж шляхами любови до людей, яким ішов Сковорода…» [3, c. 9]. 

Висновки. Праця Гната Хоткевича «Григорій Савич Сковорода (український 

фільософ): короткий його життєпис і вибрані місця з творів та листів» є однією з 

визначальних в українському сковородинознавсті, адже, як і 100 років тому, вона до-

водить актуальність філософії пророка – філософії пізнання людиною самої себе, по-

шуку гармонії і її знаходження в природі, музиці, істині, моральних цінностях, - для 

української духовної історії й формування унікального українського духу, духовного 
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відродження українського народу. 
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ПІСНІ НА ВІРШІ ГРИГОРІЯ СКОВОРОДИ В РЕПЕРТУАРІ  

НІНИ МАТВІЄНКО 

 

 Актуальність. У рік 300-річчя видатного українського філософа, письменника, 

поета, мислителя, музиканта Григорія Сковороди вкотре звертаємося до творчого ос-

мислення його спадщини та сучасних мистецьких пошуків щодо її презентації широ-

ком загалу. 2012-го року світ побачив альбом (який випустило видавництво «Країна 

мрій» і продюсер Олег Скрипка) народної артистки України, Героя України Ніни 

Матвієнко «Всякому городу нрав і права», що містив пісні XVI – XVIII ст. – епохи 

українського барокко (Гетьманщини). З назви альбому зрозуміло, що музикантів та 

виконавицю надихнула на його появу поезія і життєва філософія Григорія Сковороди. 

Мета – проаналізувати місце і роль альбому Ніни Матвієнко «Всякому городу 

нрав і права» (2012 р.) [1] в українській музичній сковородіані та творчому шляху 

співачки. 

Основні результати дослідження. Ніна Митрофанівна Матвієнко до появи 
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названого музичного альбому вже мала певний досвід відтворення музичної спадщи-

ни доби Гетьманщини. 2003 року вийшов диск «О, роскошная Венеро», записаний 

співачкою з ансамблем старовинної музики під керівництвом мистецтвознавця й му-

зиканта Костянтина Чечені. Диск містив канти та інструментальну музику ХУІ – 

ХУІІІ ст. Серед творів були представлені й дві пісні на вірші Г. Сковороди – «Стоїть 

явор» і «Ой ти, Птичко». Альбом «Всякому городу нрав і права» [1] - це результат 

чергової співпраці Ніни Матвієнко і Костянтина Чечені. Ця студійна праця відкрила 

слухачеві нові, мало відомі шарокому загалу, грані таланту видатної української 

співачки, яку довгий час сприймали як виконавицю творів виключно регіональної 

(поліської або буковинської – у складі тріо «Золоті ключі») народнопісенної традиції. 

А також зруйнувала розповсюджене й до сьогодні сприймання творів «сковородіани» 

як виключно репертуару кобзарсько-лірницької чоловічої традиції.  

Диск містить дев’ятнадцять композицій «гетьманської доби» - епохи українсь-

кого бароко (ХУІ – ХУІІІ ст.). Багато з них були унікальними, адже відтворювалися К. 

Чеченею та ансамблем давньої музики під його керівництвом за стародавніми рукопи-

сами та раритетними музичними виданнями. Запис аудіоматеріалу відбувся у Націо-

нальному центрі української культури «Музей Івана Гончара», а уся подальша робота 

над творами і альбомом відбувалася у студіях звукозапису України і США (Київ, Нью-

Йорк). 

Окрім безсумнівного хіта усіх часів «Всякому городу нрав і права» на музику і 

вірші Григорія Сковороди, у виконанні Ніни Митрофанівни Матвієнко в цьому аль-

бомі звучать також такі твори Г. Сковороди, як: «Ой ти птичко жовтобока», «Ой 

щастіє, щастіє, бідноє, злоє», «Ах, ушли мої літа». Окрім названих, заслуговують на 

увагу також такі твори, як: «Взирай з приліжанієм, тлінний чоловіче» (слова та мело-

дія проповідника, письменника й богослова середини ХУІІ – початку ХУІІІ ст. Д. 

Туптала) та пісні (канти, псальми) визначеної доби невідомих авторів («Ах, 

Українонько, бідна годинонька тепер твоя», «Тужив, гукав жалосливе голуб на бу-

чині», «Ох, незносним жалем серце мі стиснено» та ін.). 

Диск є напрочуд атмосферним, адже, окрім пісенних творів у майстерному ви-

конанні Ніни Матвієнко, він вмщує мелодії доби бароко (інструментальні танцюваль-

ні п’єси, інструментальна музика «для слухання»), що виконані на стародавніх інстру-

ментах – колісна ліра, басоля, дуда, лютня, старосвітська бандура та ін. Інструменти 

(їх близько 50-ти) виготовлені власноруч музикантами ансамблю К. Чечені, отже є 
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унікальними, їх не почуєш в жодному іншому колективі. Можливість грати твори до-

би бароко на інструментах, які побутували саме в той час, надає звучанню ансамблю 

неповторного тембрового колориту, що є дуже важливим для слухачів. У поєднанні з 

автентичним вокалом Ніни Матвієнко звучання творів занурює слухача у відповідну 

епоху, дозволяє замислитися над філософсько-сакральним змістом та особливостями 

світобачення тогочасних українців. Додамо також, що музиканти К. Чечені підтриму-

ють традицію так зв. поліінструменалізму (кожен грає не тільки на якомусь одному 

інструменті, а на кількох), що також допомагає слухачеві сприймати твори відповідно 

до їх належності певному часу і певній мистецькій епосі відповідно «історично-

культурної детермінованості… буття українського народнопісенного виконавства». 

[2, с. 5] 

Щодо особливостей виконавської репрезентації творів Г. Сковороди Ніною 

Матвієнко, визначимо, що до них можна віднести: переважання використання співач-

кою головного резонатора одночасно з застосуванням техніки опертого співу (що є 

характерною ознакою поліської манери народнопісенного виконавства); притаманну 

саме Ніні Митрофанівні близьку, так зв. «усміхнену» артикуляцію, яка забезпечує 

«особливу щирість, мякість та кристальну чистоту співочого тембру, її поєднання з 

народнопісенним типом вокального звукоутворення». [2, с. 10] Ю. Карчова визначає 

ці особливості виконавської манери співачки як «інструментальність вокального 

тембру», під яким розуміється не «білий» звук, позбавлений обертонів, а «польотне» 

рівне, м’яке, кристально чисте звучання» у поєднанні з максимально плавним звуко-

ведінням. [3] 

Дотримання акустичного балансу вокального тембру співачки з інструменталь-

ним ансамблем у складі струнних, дерев’яних духових інструментів, клавесину обу-

мовлено відносно м’якою вокальною атакою виконавиці, невеликою амплітудою 

vibrato та спокійним неспішним характером співу. Осмисленню «пісень міського по-

ходження на основі синтезу народнопісенної виконавської парадигми з її народно-

академічною трансформацією, у контексті барокового вокалу» [2, с. 10], як у збірці 

«О, розкошная Венеро», так і в альбомі «Всякому городу нрав і права», також сприя-

ють такі виконавські прийоми, що використовує Ніна Матвієнко, як: «поступове 

ослаблення гучності (з паралельним застосування «купольного» співу) разом з підви-

щенням теситури; динамічний розподіл голосу протягом усього діапазону (у вис-

хідному русі – ніжніше звучання, у низхідному – повніше та сильніше), поєднання 
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кантилени з вокальною рухливістю (орнаментика французької (маркетованої) та 

італійської (імпровізаційні рулади) манер), чітке координування гортані та легкого ди-

хання та точності інтонування, майстерність вокального філірування…, дикційна яс-

ність…». [3] 

Безперечно, що у піснях міського походження (у т. ч. творах Г. Сковороди) 

співачка поєднує фольклорний тип звукоутворення з певними прийомами академічно-

го вокалу, наприклад, визначимо такі характерні для Ніни Митрофанівни виконавські 

прийоми, як: «сплощення піднебіння у випадках підсилення гучності («Бистренькії 

річеньки», «Ой ти, пташко жовтобока»); застосування «купольного» співу при мело-

дійному русі до високого регістру з паралельним diminuendo («Нещасная доля без ми-

лого»); обережне застосування редукованих голосних». [3] Зауважимо також на мак-

симально природній сценічній поведінці співачки – з мінімальною руховою актив-

ністю, без занадто гіпертрофованої жестикуляції та міміки, - все передається через 

змістовну складову поезії й вокалу, а не через зовнішні «маркери» сценічного втілен-

ня творів. 

Усі означені та інші виконавські прийоми Н. Матвієнко, розглянуті в цілісності, 

складаються в унікальну виконавську стилістику співачки; за визначенням фахівців, 

«ідентичність її вокальних принципів бароковим настановам забезпечує дивовижну 

органічність звучання обох барокових альбомів». [3] Отже неповторна виконавська 

парадигма співачки, в основі якої лежить авторський комплекс її виконавських за-

собів, лише переноситься з народнопісенної площини – «в інший контекст, не втрача-

ючи своїх особистих якостей». [там само] 

 Символічним є те, що презентація альбому «Всякому городу нрав і пра-

ва» [1] відбулася на літературно-мистецькому фестивалі духовності та вшанування 

видатного філософа, поета і музиканта Григорія Скровороди «Сад божественних 

пісень», на Харківщині, у Бабаївському лісі біля криниці Сковороди, у вересні 2012 

року. Виступ спеціальної гості фестивалю Ніни Матвієнко у супроводі «Ансамблю 

давньої музики» під керівництвом Костянтина Чечені у автентичному природному се-

редовищі в історичній сковородинській місцевості (адже дійство фестивалю розгорта-

лося на мальовничий галявині в оточенні чарівної осінньої природи) відповідав го-

ловній меті фестивалю, а саме: привернути увагу до історії рідного краю та видатних 

українців, таких як Григорій Савович Сковорода, осягнути та репрезентувати зв’язок 

його духовної спадщини, природоцентрічності його філософії й духовності з су-

МУЗИЧНИЙ СВІТ ГРИГОРІЯ СКОВОРОДИ  

(до 300-річчя з Дня народження видатного філософа, просвітителя, музиканта, поета)  



 43 

часним мистецтвом та культурою України. Жива барокова музика, сковородинська по-

езія, старовинні танці під акомпанемент ліри, мудрість творів Г. Сковороди у вико-

нанні кобзарів (Петро Приступов – Варсава) у поєднанні з чарівним голосом Ніни 

Матвієнко і грою ансамблю давньої музики під керівництвом К. Чечені, - створили 

неповторну атмосферу свята, яка торкнулася душі кожного відвідувача фестивалю.  

Висновки. Співпраця з Ансамблем стародавньої музики К. Чечені над творами 

ХУІ – ХУІІІ ст. мала велике значення для урізноманітнення народнопісенної вико-

навської традиції у творчості Ніни Матвієнко, адже поповнила мистецький світ вико-

навиці творами епохи розквіту національного художнього світобачення – епохи 

українського бароко. Робота над відновленням сторінок давньої української історії, 

філософії, мистецтва, перенесення творчих пошуків до іншого культурного контексту 

стало для Н. Матвієнко не просто експериментом з «оживлення» та осучаснення ар-

хаїчного минулого. Стилістика українського бароко (у т. ч. твори Г. Сковороди) спону-

кала виконавицю до створення своєрідного авторського театру пісні, у якому поєдна-

лися театральність і видовищність мистецтва бароко та генетична театралізованість 

українського фольклору, притаманна нашій традиційній культурі, що надало виконан-

ню співачкою старовинних кантів і творів Г. Сковороди виняткової життєвості, лірич-

ності, емоційності та позачасового характеру. 
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ВПЛИВ УСНОЇ НАРОДНОЇ ТВОРЧОСТІ НА ЛІТЕРАТУРНУ СПАДЩИ-

НУ ГРИГОРІЯ СКОВОРОДИ 

 

Актуальність. Григорій Савич Сковорода є провідним українським мислите-

лем. Його творча спадщина займає важливе місце у філософській та літературній дум-

ці. Його світогляд сформувався під впливом різних чинників. Серед них варто згадати 

не лише тогочасну філософську та богословську літературу, а й усну народну твор-

чість. Саме висвітленню даного питання й буде присвячено розробку.  

Мета – проаналізувати вплив усної народної творчості на літературну спадщи-

ну Григорія Сковороди.  

Основні результати дослдіження. Життя кожної творчої особистості залежить 

від того культурного простору, в якому вона існує. Вкрай сильно впливає на неї її ото-

чення, культура країни, де вона мешкає. Так само формує її світогляд вибір освіти, яку 

вона здобуває. Щодо постаті Григорія Савича Сковороди сказано вже багато слів, про-

те його роль у становленні української філософської та літературної думки не може 

бути недооцінена. Вкрай цікавим питанням є виділення тих складників, що вплинули 

на формування світобачення Сковороди.  

Цей митець, під час навчання у Києво-Могилянській академії міг опанувати ни-

зку профільних праць мислителів, які стосувались філософії та богослов’я. Також  

Сковорода чимало подорожував у складі «Токайської комісії з заготівлі вин до царсь-

кого двору», де виконував роль дяка. Саме під час мандрів по різним містам, серед 

яких можна згадати Пресбург (тепер Братислава), Офен (нині – Буда), Відень, Пешт та 

Токай, де він міг ознайомитись із працями іноземних мислителів. Водночас, українсь-

ка культура ніколи не забувалась Григорієм Савичем.  

В роботах, написаних з різною метою, використовувались як староукраїнська, 

слов'яноруська (слов'яноукраїнська), українська та латинська мови.  Треба зазначити, 

що у своїй літературній спадщини митець буде використовувати багато жанрів, які по-

в’язані з усною народною творчістю. До того ж він буде застосовувати чимало типо-

вих зворотів, які характерні для фольклору. Зокрема, це можна прослідкувати на при-
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кладах творів, написаних у різні періоди. 

Насамперед, потрібно згадати про намагання митця використовувати жанрові 

моделі, які притаманні фольклору. Йдеться про казки, байки, які традиційно є части-

ною усної народної творчості. Також у його спадщині є приказки та прислів’я. Саме 

цей шар літератури якнайкраще віддзеркалює використання автором різних народних 

форм. Причому мова йде не лише про успадковування формальних ознак, а й про вну-

трішній зміст творів. «За походженням казкові сюжети і мотиви, опрацьовані Сково-

родою, є слов'янськими. Більшу частину з них становлять східнослов'янські казки. 

Деякі з сюжетів і мотивів відомі і в інших європейських народів» [2, С. 3]. Для митця 

казка та казкові образи потрібні для того, щоб поширювати власну філософію. Проте 

форма діалогу, яка використовувалась  давньогрецькими та середньовічними автора-

ми, не буде настільки результативною, як казка чи байка. Такі народні форми опові-

дань дозволяють розтлумачити сутність колізії, як правило морально-етичної, а вже 

сам читач має вірно інтерпретувати її зміст та зрозуміти його. Таким чином ми може-

мо побачити, що намагання звертатись до власного читача й обумовлює потребу вико-

ристовувати фольклорні жанри. Нерідко філософ застосовує лише окремі образи, але 

не оповідає повністю зміст. Тобто він апелює до того, що вже відомо читачу.  

Наступними фольклорними елементами, що притаманні для творчості мандрів-

ного філософа, є застосування символіки та художніх образів, які пов’язані з етніч-

ною культурою. Наприклад, у збірці «Сад божественних пісень», Григорій Савич ви-

користовує ту образність, яка характерна для фольклору. Це й змалювання образів 

природи, протиставлення різних сезонів тощо. Саме подібний фрагмент наявний у 

митця: «Весна люба, ах, пришла! Зима люта, ах, пройшла!». Зима та весна, яка прихо-

дить їй на зміну, згадується у багатьох веснянках тощо. Це пряме відсилання до кале-

ндарного посівного циклу українців. Проте також зима і весна набувають й іншого си-

мволічного значення, стаючи уособленням відходу від гріховного старого «зимового» 

життя та панування більш світлого, нового, «весняного». Для вербальних текстів на-

родних пісень характерними є такі вирази, що пов’язані з персоніфікацію добра та 

зла. Так птахи – хижі (яструб) та  мирні (мала жовтобока пташка) стають саме симво-

лами, що згадуються у творах Сковороди. В цьому прикладі також можна помітити 

вплив народної літературної традиції.  Народні витоки можна побачити і у структурі 

строф, що притаманні для творів митця. Двовіршові рядки прямо вказують на цю 

практику. 
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Ще одним чинником, який вказує на використання фольклору у творчості мит-

ця, є застосування музичних компонентів. У батьківській родині філософа постійно 

співали українські народні пісні та прагнули дотримуватись усіх народних обрядів та 

звичаїв тощо. Сковорода мав гарний голос, прекрасно співав і майстерно грав на сопі-

лці.  Вже ця обдарованість музична  й дозволила навчатись у Києво-Могилянській 

академії митцю, де він навчився грати й на інших інструментах. Зокрема, за свідчен-

ням його сучасників, його музикування дозволяло простежити зв'язок із народними 

награваннями. Він прекрасно імпровізував, спираючись як на народні награвання, так 

і на тодішню професійну практику виконавства. «Відомо також, що бурсак Сковорода 

знав дуже багато різних співів, і коли до Києва приїхав із Петербурга дехто Головня, 

то Григорій знайомив його з новою на той час “київською нотацією”» [1]. На превели-

кий жаль, не залишилось у архівах творів Сковороди. Але відомо, що багато народних 

виконавців, співали його мелодії, які набували ролі фольклору. Це й бандуристи, й 

лірники, й чумаки. Тому можна казати не лише про зв'язок творчості Сковороди із 

фольклором, але й про те, що його опуси стали частиною усної народної творчості 

українського народу. «На одній зі сторінок “Песни Рождества Христова в нищете Его” 

записано ноти мелодії, яка дуже нагадує українські народні пісні і, як доводять музи-

кознавці, також належить авторові поетичного тексту» [1]. Вважають, що такі твори, 

як «Стоїть явір над горою», «Ой ти, птичко жолтобоко», нині відомі здебільшого як 

літературні тексти, мали музичну складову, написану Сковородою. 

Висновки. Григорій Савич Скоровода є універсальним творцем, який надзви-

чайно вплинув на розвиток української культури. Він створив свою власну неповтор-

ну філософію, чимало літературних творів, в яких можна було спостерігати вплив 

фольклору. Це стосувалось як жанрової природи творів (казки, байки, прислів’я та 

приказки), так і специфічних художніх зворотів, образів, символіки тощо. Основним 

принципом, який він використовував у творах – було викладення морально-етичних 

проблем у доступній формі, коли сам читач мав дійти до вірного висновку. Музична 

обдарованість митця сприяла тому, що його твори стали частиною народнопісенної 

творчості українців.  
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СУЧАСНІ МУЗИЧНІ ІНТЕРПРЕТАЦІЇ «ВСЯКОМУ МІСТУ ЗВИЧАЙ І 

ПРАВА» ГРИГОРІЯ СКОВОРОДИ 

 

Актуальність. Видатний філософ, поет, музикант, викладач Г. Сковорода впли-

нув на українську барокову культуру і продовжує формувати своєю творчістю світо-

гляд сучасних митців. Будучи всебічно обдарованою людиною, він прагнув постійно 

вчитися і вдосконалюватися. Серед його досягнень можна назвати вільне володіння 

українською, латинською, церковнослов’янською мовами і такими музичними інстру-

ментами як флейта, скрипка, бандура й гуслі. Такі можливості дозволяли йому писа-

ти вірші різними мовами і  виконувати вокальні твори у власному супроводі. В наш 

час багато виконавців звертають увагу на вірші видатного філософа і створюють яск-

раві композиції у різних стильових напрямках академічної й неакадемічної музики. У 

вітчизняному музикознавстві бракує досліджень, пов’язаних з сучасними інтерпрета-

ціями творів Г. Сковороди. 

Мета – проаналізувати особливості музичної інтерпретації твору Г. Сковороди 

«Всякому місту звичай і права», створені в різних стильових напрямках сучасними 

виконавцями. 

Основні результати дослідження. Творча спадщина Г. Сковороди включає фі-

лософські твори, вірші, басні, пісні, літургійну музику.  Серед його метафізичних вір-

шів найбільш відомою є збірка «Сад божественних пісень». Цикл складається з 30 рі-

знохарактерних віршів. Тематика більшості текстів — пейзажні замальовки й філо-

софські роздуми.  Одними з найбільш відомих є № 10 «Всякому місту звичай і права» 

та № 18 «Ой ти, птичко жолтобоко». Григорій Сковорода вів спосіб життя мандрівно-

го духовного вчителя: подорожував різними країнами,  читав лекції, давав приватні 

уроки. Будучи людиною відкритою, він часто спілкувався з представниками різних 

соціальних груп — від селян і купців до дворян. Перед слухачами філософ часто ви-

конував свої твори з інструментальним супроводом.   Нажаль, на сьогоднішній день 

відсутній нотний запис багатьох його творів. Скоріше за все, він спирався на вербаль-

ний текст і гармонічний супровід та імпровізував мелодію своїх пісень, маючи приб-
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лизний варіант побудови мелодії. Такий спосіб музикування був притаманний серед-

ньовічним трубадурам. До віршів з циклу «Сад божественних пісень» Г. Сковороди 

звертались в свій час багато композиторів-виконавців. Розглянемо деякі сучасні  інте-

рпретації, що належать до різних стилів неакадемічної музики.   

Виконання пісень на вірші Г. Сковороди під супровід бандури є одним із розпо-

всюджених на сьогодні. Інтерпретація пісні «Всякому городу нрав і права» бандурис-

та Ярослава Крисько є своєрідним голосом автора [3]. Твір звучить в тридольному 

метрі в повільному темпі, в якому на першому плані виділяються декламаційні за-

співи з ритмічним варіюванням мелодії і наспівні приспіви, після яких слідують ін-

струментальні програші, побудовані на проведенні мелодії приспіву. Всі 6 куплетів 

пісні виконавець співає, застосовуючи різноманітну агогіку, але при цьому ритм і 

темп супроводу залишається незмінним. Лише в інструментальній перегрі між купле-

тами він використовує імпровізаційні завершення фраз. Виконання середніх куплетів 

є більш наближеним до мелодекламації, а початок і кінець пісні — більш наспівні. В 

кожному приспіві Я. Крисько намагається зробити невелику кульмінацію, в основно-

му за рахунок проведення мелодії у високому регістрі, динаміки й агогіки. Приспіви в 

інструментальній партії за фактурою є поліфонічними, і становлять контраст до про-

зорих гомофонно-гармонічних заспівів. Інтерпретація пісні «Всякому городу нрав і 

права» Я. Крисько ілюструє традиції виконання козацьких дум.  

Одна з виконавських версій пісні «Всякому місту звичай і права» належить 

Н. Матвієнко [1]. Танцювальна мелодія пісні (тональність fis-moll) створена в тридо-

льному метрі, жанровою основою є вальс. Структура пісні (заспівно-приспівна) виті-

кає з особливостей побудови вірша. Починається композиція з інструментального 

вступу, що побудований на основній мелодії. Повторювані рядки перетворились на 

приспів, а неповторювані — на заспів пісні. Після кожного другого заспіву в якості 

приспіву звучить та сама мелодія але з розспівуванням складів «най-на-на-най», чим 

підкреслюється танцювальність композиції. В оркестровці твору звучать тембри неве-

ликого ансамблю, що складається з флейти, ударних та струнних інструментів. Це є 

дуже тонкою стилізацією європейської барокової музики, з якою Г. Сковорода був 

ознайомлений під час подорожі до Угорщини, Словаччини, Австрії у 1745-1750 рр.. В 

деяких куплетах співачка варіює мелодію, відтворюючи сенс віршованих рядків. Це 

нагадує народне музикування, де під час виконання великої кількості куплетів засто-

совують мелодичне варіювання. Характерний тембр голосу  Н. Матвієнко, її виконав-
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ська манера, що базується на народній, додають пісні особливого колориту, де поєдна-

но філософське «повчання»  і жіноча грайливість.  

 Дуже цікавою є інтерпретація твору «Всякому місту звичай і права» у стилі хіп-

хоп. Її створив молодий львівський музикант Nazar Zakharko [2]. Творчість музиканта 

базується на  композиціях, створених завдяки сучасному прочитанню віршів видатних 

українських поетів: Павла Тичини, Лесі Українки, Василя Симоненка, Євгена Мала-

нюка. Починається пісня «Всякому місту звичай і права» з невеликого інструменталь-

ного вступу в тональності G-dur, після якого слідують 5 куплетів.  

Заспіви будуються на читанні репу, а приспіви — на характерній для хіп-хопу 

мелодекламації в першому, другому і третьому куплетах з однаковими словами: «Я ж 

у полоні нав’язливих дум: 

Лише одне непокоїть мій ум». 

В четвертому приспіві змінюються слова, мелодична лінія залишається такою ж 

самою, але вона виконується з бек-вокалом і звучання стає більш насиченим: 

«В мене турботи тільки одні, 

Як з ясним розумом вмерти мені».  

Цей куплет є передостаннім і він готує кульмінацію, яка прозвучить в останньо-

му, п’ятому приспіві зі зміненою мелодією і словами: 

«Хто ж бо зневажить страшну її сталь? 

Той, в кого совість, як чистий кришталь...» 

 Висновки. Сучасні виконавці часто звертаються до віршів Г. Сковороди, ство-

рюючи неповторні композиції в різних жанрах і стильових напрямках. Найбільш по-

ширеними серед них є твори, стилізовані відповідно до доби бароко, що виконуються 

вокально-інструментальними колективами й окремими співаками. Такою виконавсь-

кою версією, де підкреслюється танцювальне жанрове начало, є виконання пісні 

«Всякому городу нрав і права» Н. Матвієнко.  Звернувшись до жанру козацької думи, 

створив інтерпретацію цієї ж пісні Я. Крисько. В ній підкреслено речитативну жанро-

ву основу і  авторську філософську позицію Г. Сковороди.  Серед звернень до текстів 

Г.Сковороди є рок-гурти і окремі виконавці. Одним з них є Nazar Zakharko, який вико-

ристав виражальні можливості напряму хіп-хоп для популяризації творчості видатно-

го філософа серед української молоді. В кожній з цих виконавських версій повністю 

представлений текст  Г. Сковороди, який і сьогодні є таким же  актуальним, як і 300 

років тому. 
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