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Від автора
Видання представленого посібника вокальних творів для голосу із супрово-

дом фортепіано “Через пісню життя відчуваю” викликане потребою методичного 
забезпечення процесу підготовки фахівців з вокальної виконавської діяльності.

Даний репертуарний посібник пропонується викладачам і студентам вищих, 
а також середніх навчальних педагогічних і мистецьких закладів для опрацюван-
ня в класі сольного співу та проведення концертної вокальної практики.

Методична вокальна практична підготовка студентів здійснюється на індиві-
дуальних заняттях із сольного та камерного співу, де відбувається розвиток голо-
су, формування вокально-технічних умінь та навичок. У цьому процесі важливим 
компонентом виступає концертна практика, закріплена теоретико-методичною 
базою знань в галузі суміжних фахових дисциплін.

Виконавська концертна практика забезпечує процес адаптації творчого досві-
ду студентів в умовах майбутньої професійної діяльності, закріплення набутих 
умінь і навичок, становлення особистої виконавської майстерності.

У звязку з цим до посібника внесені вокальні твори, які є різними за ступе-
нем складності, характером, технічними завданнями. Вони сприяють гармоніч-
ному поєднанню поетичного слова і музичних засобів виразності в інтерпретації 
художнього образу.

При укладанні посібника ставилась мета відбору вокальних творів, які виді-
ляються оригінальністю трактування художнього образу і сприяють успішній ре-
алізації особистісного творчого потенціалу співака.

Романси та пісні написані на вірші талановитих українських поетів, у тво-
рах яких висвітлюються найкращі духовні почуття: повага до рідного краю, до 
його чудової природи, радість, любов до життя, прояви святості і чистоти люд-
ських взаємовідносин. Наповнена глибоким філософським змістом та витонче-
ним ліризмом поезія Юрія Афанасьєва, Віктора Герасименка, Любові Забашти, 
Олександра Кравченка, Дмитра Луценка, Бориса Олійника, Зої Ружин, Михайла 
Стасюка, Юрія Тітова та інших поетів спонукали автора даного збірника вокаль-
них творів до творчого пошуку найвишуканіших гармоній в озвученні струн люд-
ської душі.

Едуард Брилін
композитор,  кандидат педагогічних наук,

доцент кафедри мистецької підготовки
ВДПУ ім. М. Коцюбинського
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Передмова

Сучасний український композитор Едуард Борисович Брилін закінчив 
Київську державну консерваторію імені П. І. Чайковського (нині Національна 
Музична Академія) по класу композиції у  відомого композитора, народного 
артиста СРСР, професора Андрія Яковича Штогаренка.

Характерними особливостями композиторського стилю Едуарда Бриліна 
є стійка опора на професійні традиції української національної композиторської 
школи. Поєднання народнопісенних інтонацій з  сучасними засобами музичної 
виразності створює оригінальну концепцію авторського стилю композитора.

У творчому доробку композитора наявні твори: музична казка “Пригоди 
Барвінка та Ромашки” (на вірші Б. Чалого), концерт для фортепіано з оркестром, 
композиції для різних оркестрових складів, п’єси для камерних ансамблів 
і сольних інструментів. 

Особливе місце в  творчості митця посідають вокальні жанри. Серед них 
цикли: “Чисті роси” (на вірші В. Козак); “До останнього подиху” (на вірші, 
створені поетами в  роки Великої Вітчизняної війни); “Літні акварелі” (на вірші 
Ф. Тютчева).

Визначним творчим доробком композитора є  видання таких репертуарних 
посібників, як вокальні твори для голосу із супроводом фортепіано  — “Як 
я  люблю тебе”, “Співає Віктор Шпортько”, “Збірник пісень для школярів” і 
збірник пісень для дошкільнят “Оленка маленька”.

Значна більшість романсів, пісень, балад для сольного, ансамблевого та 
хорового співу увійшла до репертуару провідних сучасних виконавців та 
художніх колективів. 

Інструментальні та вокальні твори композитора знайшли широке визнання 
і неодноразово здобували перемоги на Всеукраїнських і Міжнародних конкурсах 
та фестивалях (Росія, Білорусія, Болгарія, Канада, Італія, Польща). Едуард 
Брилін успішно поєднує композитору творчість із педагогічною та концертною 
діяльністю.
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Час не минає
Слова Юрія Афанасьєва Музика Едуарда Бриліна
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Час іде, але час не минає,
Назавжди залишаються в нас
Ті хвилини -краплини. Я знаю:
Ми є дух, ми є плоть, ми є час.
Як дерева, що кільця вбирають
Кожен рік, ми вбираєм свій час.
Час іде, але час не минає –
Він у нас, він для нас, він на нас.

Час – гравер, на обличчя шикує
Невблаганні і точні штрихи.
Час формує, бентежить, лікує
І... летить, як у осінь птахи.
А на весну повернеться свіжий,
Запашний і, щоб дати знов шанс,
На шматочки нам серце поріже
І складе в неповторний романс.

Скільки прожито, скошено жита.
Час іде і збирає врожай.
Він і в тім, що уже пережите,
Він і в тім, що сягає за край,
Де, як білий папір, сяє вічність,
Як вершини незайманих гір.
Ми до них донесем тільки ніжність.
Ми з тобою, мій Часе, повір.
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