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««Чим більше хочеш взяти від життя тим менше  воно 
хоче тобі це дати»

Кузьма 

Андрій Кузьменко, загальновідомий під псевдонімом Кузьма 

Скрябін, народився 17 серпня 1968 року в місті Самбір 

Львівської області. З 13-ти років сім’я перебралася до містечка 

Новояворівськ, що на Львівщині де і пройшли шкільні роки. 

Мати співака - вчитель музики, батько - інженер. 

Формування особистості проходило під впливом матері. Він часто 

згадував, як з першого класу мати «гумовим тапочком заганяла 

його в музичну школу», яку він закінчив по класу фортепіано. 

Як згадував Кузьма, в дитинстві він мріяв стати водієм 

сміттєвоза. 

Початок музичної кар'єри 

У 1983 році Кузьма познайомився з творчістю шотландської 

групи The Exploited, яка захопила його і назавжди змусила 

полюбити панк-музику. За словами Кузьми, музика The 

Exploited ввімкнула у ньому зовсім іншу людину. Після цього 

він став танцювати, ходити на дискотеки і поширювати панк 

серед молоді. Так з'явилася група Ланцюгова реакція. Для 

репетицій групи використовувався актовий зал школи, де 

навчався Андрій.  



Заснування гурту «Скрябін» 

В 1989 році Кузьма засновує гурт «Скрябін». В 1991-му 

гурт їде на фестиваль «Червона Рута». Батьки ставлять юнакові 

умову: якщо гурт увійде в призову трійку фестивалю – не 

наполягатимуть на кар’єрі лікаря, в іншому разі піде працювати 

стоматологом. Кузьма з командою посів третє місце. 

У 1993 році Кузьма розрахувався з медінститутом. На 

«Победі» (до речі, «Побед» було три, першу купили в 1991 році) 

Кузьма то сам, то з Роєм і з Шурою подорожував до Німеччини. 

Таке життя продовжувалося до 1995 року. 

Ведучий Кузьма 

У 1994 році Кузьма одружився на Світлані — дівчині, яка 

вчилась з ним у паралельних класах, і яка колись захистила його 

бажання піти в музику перед його ж батьками. Світлана — 

художниця і Кузьма є найбільшим шанувальником її таланту. 

У 1997 році у них народилася дочка Марія-Барбара. Але в 

тому ж році він змушений був покинути дружину і переїхати з 

Роєм (Ростислав Домішевський) і Шурою (Сергій Гєра) доки 

історія життя Андрія надалі була тісно пов'язані з групою Скрябін. 

У 2000 році Андрій стає ведучим власного хіт-параду «Гаряча 

сімка», який проіснував до 2002 року. 

Приблизно з 2003 року Кузьменко працював як ведучий 

програмах "Шанс" і "Шейканемо" разом зі співачкою Наталею 

Могилевською. З того часу Андрій взяв усі важелі управління 

проектом «Скрябін» на себе, почав творити зовсім іншу музику.

в 



Очевидними стали зміни у його поглядах та ідеях – це 

відчувалося у  словах на інтерв'ю. Друзі та знайомі говорили про 

нього, як про мудру, розумну, добру людину з чудовим почуттям 

гумору. До музики ж він ставився просто, писа у своє 

задоволення. Творчість для нього була просто способом 

мислення і передачі інформації. Він хотів створювати те, що 

зрозуміли б тисячі і мільйони людей. 

Окрім музики, Кузьма писав прозу. Одну з його повістей, 

«Місто, де не ходять гроші», ще в 2013 році взялася екранізувати 

Ганка Третяк.  

Тільки після смерті музиканта українська 

громадськість змогла дізнатися про ще одну грань чудової 

людини, якою був Кузьма. Справа в тому, що за життя 

музикант не дозволяв знайомим виносити в публічний простір 

інформацію про участь його в благодійних акціях. 

Кузьменко відвідував дитячі будинки, привозив дітям 

подарунки, після початку військових дій на Донбасі надавав 

допомогу українській армії. 



Кузьменко, О. Група «Скрябін» та друзі по сцені. - 

Л.: Видавництво Старого Лева, 2016. - 192 с. 

Група Андрія Кузьменка «Скрябін» засвітилася свого часу 

яскравою зіркою на українському музичному просторі, 

пройшовши шлях від синті-попу, постпанку і техно до 

неоромантики та популярного року. Склад групи змінювався, 

єдиним постійним учасником колективу від часу його 

заснування і до своєї смерті залишився Кузьма Скрябін — 

ґуру та натхненник групи, талановитий композитор і співак, 

шоумен і ведучий. 

У книзі зібрано світлі спогади мами Андрія Кузьменка 

— Ольги Михайлівни, та друзів по сцені про історію створення 

групи «Скрябін» і творчий шлях Кузьми-сина, Кузьми-друга, 

Кузьми-музиканта, який за життя став культовим виконавцем, а 

тексти його пісень нині цитують і називають пророчими. 

Життя і творчисть Кузьми Скрябіна через призму книг



Скрябін, К.  Я, "Побєда" і Берлін: повісті, тексти відомих 

пісень групи "Скрябін". - Х.: Фоліо, 2011. - 223 c. 

Ця книжка — літературний дебют відомого українського 

співака Андрія Кузьменка (Кузьми), лідера групи «Скрябін». До 

збірки увійшли дві повісті, а також тексти відомих пісень групи. 

Перша повість — «Я, "Побєда" і Берлін» — проникнута яскравим 

почуттям гумору, веселим настроєм і, напевне, розсмішить 

навіть дуже серйозних читачів. Події відбуваються навколо 

старого і пошарпаного автомобіля марки «Побєда». на якому 

Андрій зі своїм другом Бардом подорожують до столиці 

Німеччини. Друга повість — «Місто, в якому не ходять гроші» 

— зовсім інша за жанром. Це невесела історія про дівчину Алісу, 

яка через збіг обставин опинилася в жахливому місті, де 

панують людиноненависництво, нечувана жорстокість і 

нелюдські порядки, — місті, з якого немає дороги назад... 



Скрябін, К. Я, Шонік і Шпіцберген: [повість, тексти пісень 

групи "Скрябін" 2006-2014 р.]. - Х.: Фоліо, 2016. – 122 c. 

Колись мені в голову почали стріляти думки, що їздити треба в 

місця непопулярні, нетуристичні... Пожити з ескімосами, поїздити 

на оленях під Північним сяйвом... Такі адреналінові мандри миттєво 

накривають тебе з головою. Це — як стрибок із парашутом: поки не 

зробиш крок, то не знаєш, який то кайф! А Шпіцберген? Він такий 

жорстокий, що аж красивий. Ти стоїш, і ти не знаєш, чого від нього 

чекати, може, загубишся, може, замерзнеш. І то було в червні. А що 

ж там робиться взимку? 



Скрябін, К. Я, Паштєт і Армія. - Х.: Фоліо, 2016. - 223 c. 

Ця книжка - виключно чоловіча п'єса з використанням 

характерної військової риторики, написана відомим українським 

співаком Андрієм Кузьменком (Кузьми), лідером групи 

«Скрябін». Книга «Я, Паштєт і Армія» - розповідь про 

армійського друга Кузьми Паштєта (Сергія Павлова), який 

потрапив в армію із-за проблемы з деканом в університеті, де 

Сергій був кандидатом біологічних наук. Книга проникнута 

армійськими буднями та гумором, який піднімає настрій 

кожному. Ця брошурка, бо книжкою назвати її я не ризикну, не 

має жодної художньої цінності. В ній зібрані дуже звичайні 

оповідання про дуже звичайного хлопця, яким я був і є. Тому, 

якщо маєш кілька годин вільного часу, і настрій, щоб 

позубоскалити на тему примітиву армійських буднів, ти - наш 

клієнт. Не шукай в ній високих ідей, завуальованих в 

написаному між стрічками. Жити треба так, щоб було з чого 

поржати! Так і живу! 



Скрябін, К. Поезія. - Х.: Фоліо, 2016. - 
217 c. 

«Поезія» - це новий збірник, до 

якого увійшли тексти пісень від 2006 

року відомого українського музиканта, 

шоумена, громадянина Кузьми 

Скрябіна. Ми звикли чути ці слова із 

музикою, але варто в них ще й 

вчитатися. 

Скрябін, К. Проза. - Х.: Фоліо, 
2016. - 378 c. 

До цього видання включено усі 

прозові твори відомого музиканта, в 

яких якнайкраще розкрився його 

оригінальний, приправлений 

іскрометним гумором, письменницький 

талант. 



Кузьменко, О. Моя дорога птаха. Мамина книжка. - Л. : 

Видавництво Старого Лева, 2016. - 47 с. 

«Моя дорога птаха» - це книга, в якій пульсує суцільна 

емоція, живий нерв. Вона умовно розділена на три частини - 

своєрідний фотоальбом як обрамлення до маминої розповіді про 

Андрія Кузьменка, його казка «Тарасик, тролейбус і святий 

Миколай» і підбірка текстів його пісень. Але насправді це 

слова, які мама просто не могла не сказати про свого сина, про 

свою найдорожчу птаху, про те, яким він був і яким завжди 

буде для неї. 



https://tsn.ua/special-projects/skryabin/ - In memoriam. Сайт 

присвячений життю та творчості Андія Кузьменка. 

https://skryabin.ictv.ua/ - СКРЯБІН. ПОСТСКРИПТУМ 

Документальний фільм «Скрябін. Постскриптум» — це внесок 

ICTV в оцінку того, що із загибеллю Андрія втратила Україна. 

Це спроба осягнути його творчу і громадянську 

багатоманітність. Зрештою, це вже історія, написана ним самим 

і найближчими людьми. Фільм «Скрябін. Постскриптум» — 

пам’яті Андрія Кузьменка присвячується. 

http://skryabin.at.ua/ - Офіційний сайт шанувальників гурту 
«Скрябін». 

https://www.facebook.com/skryabinofficial/ - Офіційна сторінка у 
Фейсбуці. 

https://ukrposhta.ua/ukrposhta-vipustit-marku-iz-zobrazhennyam-kuzmi-
skryabina/- 

Зображення Андрія Кузьменка (Кузьми) з’явиться на 

українських марках. До 50-річчя від дня народження лідера 

гурту «Скрябін» Укрпошта ініціювала випуск та презентує нову 

поштову марку «Андрій Кузьменко. 1968-2015 (Скрябін)» із 

зображенням співака. Спецпогашення марки, на якій буде 

проставлено відтиск підпису музиканта, відбудеться 17 серпня у 

Києві на Головпоштамті та на батьківщині співака, у Львові, на 

поштамті.

https://1plus1.ua/tag/kuzma-skrabin - #КУЗЬМА СКРЯБІН. 

Корисні посилання
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http://acc.cv.ua/news/ukraine/u-prokat-vihodit-film-za-knigoyu-kuzmi-skryabina-34846
https://www.youtube.com/channel/UChAfYdqZ3xiggvhqUfWa8SA


https://www.radiosvoboda.org/a/kuzma-skryabin-druzhyna-

druzi-50rokiv/29437307.html - 50-річчя Кузьми «Скрябіна»: унікальні 

спогади дружини, батьків і колег. 

https://ua.112.ua/statji/zhyttia-kuzmy-skriabina-v-pisniakh-183153.html - 

Життя Кузьми Скрябіна в піснях. 

http://acc.cv.ua/news/ukraine/u-prokat-vihodit-film-za-knigoyu-kuzmi-

skryabina-34846 - У прокат виходить фільм за книгою Кузьми 

Скрябіна (ВІДЕО).  

https://www.youtube.com/channel/UChAfYdqZ3xiggvhqUfWa8SA - 

Кращі композиції гурту «Скрябін».
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