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Натхнення мить, коли народжується слово у серці пое−
та, коли воно прагне крил музики, прилетіти до другого сер

ця - серця композитора - і стати чудом, яке єднає у собі 

слово і музику, стає твором побратимства двох людей, які 

знайшли оцей чарівний спільний знаменник, ім' я якому -
пісня! 

Чи поет задумується над тим, що вірш стане піснею? 

Так і ні ... На це нема і не може бути одновимірної відпо

віді. Але є поети, і я не скажу, що їх так вже багато, поезія 

яких пронизана музичністю, що звучить уже сама по собі, 

тим внутрішнім ладом почувань, думок, образів, в яких му

зика вже закодована в самому єстві поета, у змісті і формі 

кожного його рядка. І прочитати оцю внутрішню душевну 

мелодію - це вже справа композитора. 

Про поезію Ростислава Братуня видатний російський 

поет Олександр Прокоф'єв сказав якось, що вона вся спі

вається. Не випадково і я, і багато моїх колег намагались 

.:відчитати, мелодійний ряд його поезії. 

Моя перша зустріч з поезією і самим поетом - це да

лекий післявоєнний Львів. У віршах молодого поета - сту

дента університету я відчув тоді оцей високий тон непідроб

леного молодечого ліричного почуття, яке мужніло, але ні

коли не старіло з роками. І хто б з композиторів не звер

тався до Братуневого ліричного слова, він завжди знаходив 

оцю першооснову пісні, якою є і буде завжди слово. 

Авторський почерк, образно-стильові особливості спону

кають і композитора бути оригінальним у спільній роботі 

з поетом, знаходити оцю поетично-мелодійну єдність, яка на

роджує пісню, що потім стає часткою життя тих, хто н ви

конує і хто слухає, кому вона несе світлі почуття добра 

і краси! 
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