
 
 

„...Подвійний промінь невечірнього сонця...” 
 
 
У лекційну залу Національного Києво-Печерського історико-культурного 

заповідника, де ось-ось мала розпочатися зустріч з композитором, дослідником творчості 
видатного українського філософа Григорія Сковороди п. Петром Приступовим,  завітало 
кілька туристів, що говорили англійською. Вони про щось погомоніли, потім один з них 
залишився, а інші вийшли на територію Лаври. Місце, яке він зайняв, було поруч зі мною, і 
після закінчення програми, яку наш гість сприймав дуже емоційно, я запропонував 
супроводити його до групи. Мене цікавили враження від почутого і побаченого у залі, і пан 
Микола, як він мені відрекомендувався, почав свою розповідь. 

„З того часу, як Україна стала незалежною, я вже вдруге побував у Києві. Рідна 
земля моїх діда з бабусею, бо батько народився вже в Торонто, зустріла мене, як і вперше, 
усмішками киян, та рідною говіркою, якої так бракувало мені вісім років тому. Та цього разу 
столиця неньки України подарувала мені сюрприз, якого не чекав, на який не сподівався. 

Річ у тім, що разом з іншими класиками української літератури я серйозно 
зацікавився такою екстраординарною постаттю у світі літератури та філософії, як Григорій 
Сковорода. Дякуючи видавництву Гарвардської бібліотеки давнього українського 
письменства я перечитав деякі твори українського мандрівного філософа. Особливо 
запам’яталися байки та чудове Сковородинське листування. А от філософські трактати, вірші 
із циклу „Сад Божественних пісень” я не сприйняв, бо квітчасте слово українського філософа 
18-го століття потребує іншого темпу сприйняття, аніж той, до якого звикла людина нашого 
століття. 

Зацікавленість Сковородою і привернула мою увагу до афіші на масивних воротах 
Києво-Печерської Лаври, яка запрошувала  до лекторію, де мала відбуватися духовна 
містерія під назвою „П’ять слів Григорія Сковороди” у виконанні Петра Приступова. Ім’я 
виконавця мені нічого не говорило, але ж – слово Сковороди!  

З перших слів Петра Приступова у серце зайшов щем, а у свідомість думка, що 
спрацювала якась машина часу, і тут, у Лаврі я чую самого Григорія Савича, і не тільки чую, 
але й повністю розумію все сказане. 

Як багато із Сковороди стало близьким мені під час цієї дивовижної зустрічі! Я 
просто можу цитувати: „Весь світ спить...” або ж „Копай криницю посеред себе...”, або ж оце 
„Немає тут. Немає!”. А які пісні!!! О, саме дослухаючись до тих пісень, я пригадав, що чув 
таки пана Петра колись у передачі українського всесвітнього радіо, але радіоперешкоди не 
дали дізнатися, хто співав, залишилося лише відчуття що твоєї душі торкнулося щось дуже 
глибоке та рідне. 

 І якщо апофеозом містерії було переродження, то воно таки сталося, принаймні у 
моїй душі. Стовідсоткова ділова людина, американець, хоч і українець за походженням, я, 
сприйнявши благовіст давнього слова, відчув те, про що ми кажемо – “stop life”, зупинись 
життя. 

Низький уклін та подяка пану Петру за його працю. Відтепер ім’я філософа 18-го 
століття Григорія Сковороди та ім’я нашого сучасника Петра Приступова з’єдналися  у моїй  
свідомості, як отой подвійний промінь невечірнього сонця, про який з натхненням 
говорилося на сцені ”. 

 
 
 

Сергій Бойко 
 



 
Ювілею Григорія Сковороди присвячено 

 
 
У старовинній лекційній залі Києво-Печерської лаври відбувся черговий лекторій... 

Так можна було б розпочати статтю про будь яке дійство, але не про те, що пройшло 30-го 
липня 2002 року. Те, що відбулося під бароковим склепінням цим спекотним липневим  
днем, начебто сама природа освятила несподіваним дощем, бо у старовинній залі лунало 
слово Григорія Сковороди. Цей несподіваний, непізнаний, не спійманий у сіті звабливого 
світу мудрець ніби знов завітав до стін Святої Лаври, до знайомих склепінь, які чули і знали 
його у тому далекому 18-му столітті. 

Петро Приступов, запам’ятайте це ім’я, він і лектор, і композитор, і актор –  виконав 
частини з моноспектаклю, де кожне слово Сковороди, кожна його пісня бентежила серця 
присутніх, підносячи їх у височінь того неба, що у власному серці і знаходиться. Та надамо 
слово митцю. 

Петро Приступов розпочав свій виступ, звернувшись до зали словами великого 
українського просвітителя: ”Копай всередині себе криницю для тої води, яка зросить і твою, 
і сусідську оселю”, і зразу ж розтлумачив, що за майже тридцять років творчої співпраці з 
генієм української філософської думки, цей вислів сприймає буквально, і тепер бачить своє 
завдання у тому, щоб чиста вода духовних прозрінь Сковороди переливалася далі, до 
сусідських осель, тобто до наших з вами сердець. 

Тема лекторію звучала так: „П’ять слів Григорія Сковороди”. Ці слова про речі 
звичайні у нашому спілкуванні, та про речі дещо несподівані. Наприклад, про щастя, про 
марновірство ми ще можемо поговорити, а от про створення людини, про людину істинну і 
фальшиву, про переображення людини, тобто теозис, ми говоримо не часто. Безперечним 
було й те, що старовинне мудре слово звучало в устах людини, яка не просто вивчила текст, 
але додала своїх власних переживань до Сковородинського слова. Про це говорять і ті пісні, 
що створив композитор Петро Приступов на вірші Григорія Сковороди із поетичної збірки 
„Сад Божественних пісень”. 

Власне, із пісень все і почалося, коли у 1973 році Петру до рук потрапив щойно 
виданий двотомник Сковороди. Тексти „Саду” зачарували молодого музиканта, і хоча кілька 
пісень на вірші українських поетів було вже у його доробку, він і мріяти тоді не міг, що 
творча співпраця з геніальним українським поетом і мислителем 18-го століття триватиме 
довгі роки і захопить його на все життя. Згодом до цього додалися творчі подорожі по 
Сковородинських місцях України та Росії, які збагатили Петра Приступова досвідом 
спілкування з людьми, яких приваблювало слово Григорія Сковороди.  

Так, до ймення Сковороди люди завжди ставилися з пошаною, та чи сприймалося те, 
що великий український філософ намагався передати своїм нащадкам? Як часто, виступаючи 
перед аудиторією, Петро Приступов бачив повагу у постаті слухачів, та нерозуміння у їх 
очах. Тексти пісень, які спочатку Петро співав автентичною книжною мовою 18-го століття, 
згодом сам Петро Приступов і переклав сучасною українською мовою. Те ж стосувалося і  
філософських трактатів, які було використано у композиції, що прозвучала у Лаврі. 

Тому так тепло, щиро, захоплено вітали Петра Приступова після останніх акордів 
вистави. Люди не розходилися, багатьом хотілося сказати щирі слова подяки, і вона таки 
прозвучала у схвильованих виступах: відомого українського художника Валерія Франчука, 
доктора філософії Тетяни Чайки, мистецтвознавця Олександра Різника та багатьох інших 
людей, яким Сковорода став ближчий, зрозуміліший, а від того і потрібніший. 

 
 
 

 
 

Олена Леонтович 


