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До 200-річчя з дня народження  
Тараса Шевченка присвячується

Передмова

Геній Тараса Шевченка ніколи не залишав байдужими творчих людей, патріо-
тів своєї землі. Це стосується і Людмили Бражнікової з міста Володимир-Во-
линського, автора музичної збірки «Солоспіви, ансамблі та хори на слова Тараса 
Шевченка». Людмила Бражнікова відома своїми вокальними, хоровими та ін-
струментальними творами, що з успіхом виконуються як у Володимир-Волин-
ському соборі Успіння Пресвятої Богородиці (молитви «Отче наш», «Хвали, душе 
моя, Господа» тощо), в музичній школі, педагогічній праці в якій вона віддана 
все своє творче життя, так і далеко за межами цього древнього і багатого своїми 
культурними традиціями міста. 

Раніше вже побачили світ збірки дитячих пісень Людмили Бражнікової «Рідна 
Україна» і «Співають діти».

Твори нової збірки дають можливість ще і ще раз віднайти нові барви і грані 
слова Кобзаря, підкреслюють його актуальність нині і на майбутнє. Мелодика пі-
сень Людмили Бражнікової є надзвичайно співзвучною із глибокими і водночас 
зрозумілими віршами Тараса. Строгі і виважені гармонічні послідовності супро-
воду не відволікають від сприйняття суті Шевченкового вірша і посилюють його 
значення. Супровід свідомо подається автором музики доволі спрощеним, що дає 
змогу майбутнім виконавцям робити переклад для інших музичних інструментів 
(баяна, акордеона, бандури тощо), а також залишає простір бажаючим аранжува-
ти супровід цих пісень для інструментального колективу.

Кандидат мистецтвознавства
Ірина Дмитрук
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Барвінок цвів і зеленів
Слова Т. Шевченка                                                                           Музика Л. Бражнікової
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Над Дніпровою сагœю
Слова Т. Шевченка                                                                           Музика Л. Бражнікової
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                               Бандуристе, орле сизий
              Н. МАРКЕВИЧУ

Бандуристе, орле сизий,
Добре тобі, брате,
Маєш крила, маєш силу,
Є коли літати.

Тепер летиш в Україну,
Тебе виглядають.
Полетів би за тобою,
Та хто привітає?

Я й тут чужий, одинокий,
І на Україні
Я сирота, мій голубе,
Як і на чужині.

Чого ж серце б’ється, рветься?
Я там одинокий.
Одинокий... А Украйна!
А степи широкі!

Там повіє буйнесенький,
Як брат заговорить,
Там в широкім полі воля,
Там синєє море

Виграває, хвалить Бога,
Тугу розганяє,
Там могили з буйним вітром
В степу розмовляють,

Розмовляють сумуючи,
Отака їх мова:
«Було колись — минулося,
Не вернеться знову».
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