
«Я в серцi маю те, що не вмирає!»
СИЛА СЛОВА. Сонячна Ялта кiлька днiв поспiль зачаровано слухала поезiю Лесi Українки
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Осiннiй Крим спершу зустрiв
гостей рясним дощем. Висо-

ченнi жовтаво-багрянi гори Пiв-
денного берега ховали свої вер-
хiв’я пiд велетенськими хмара-
ми-шапками. Та згодом, минаю-
чи крутим серпантином перевал
за перевалом, вмить затамувала
подих — у долинi в яскравому
сонячному промiннi грайливо
нiжилась безмежна блакить не-
покiрної стихiї. Здавалося, тут,
у Ялтi, в жовтневу пору ще за-
лишився шматочок лiта!

Вiршi-коди
Побережжя Чорного моря

знову зiбрало найкращi таланти
з рiзних куточкiв країни — мо-
лодi люди приїхали сюди взяти
участь у Всеукраїнському кон-
курсi професiйних читцiв iменi
Лесi Українки. Цей феєричний
захiд уже вчотирнадцяте орга-
нiзовує й проводить Нацiональ-
на спiлка театральних дiячiв
України за пiдтримки Мiнiстер-
ства культури i туризму.

Неодноразово вiдвiдуючи це
прекрасне мiсто, й гадки не мала,
скiльки ялтинцiв плекають у
серцi любов до української куль-
тури, її неоцiненної спадщини!
Та й, зрештою, мiсце проведення
конкурсу органiзатори обрали не
випадково, адже саме в Ялтi три
роки iз 42-х, вiдпущених їй на
землi, прожила генiальна поете-
са Леся Українка. 

Вона надзвичайно любила
цей край, а потужна енергетика
моря давала наснагу до твор-
чостi, завдяки чому з-пiд пера
талановитої жiнки вийшло чи-
мало вiдомих вiршiв. Мешкала
поетеса в невеличкому затиш-
ному будинку, де тепер знахо-
диться її музей. Неймовiрно, що
до наших днiв збереглися деякi
особистi речi Лариси Косач —
iз цих чашок вона пила чай,
торкалася ось цих клавiш ста-
резного рояля, ось на цьому
просторому балконi слухала
тишу i творила невмирущi ряд-
ки: «Хотiла б я пiснею стати у
цю хвилину ясну...»

Урочисте вiдкриття конкур-
су, який цьогорiч зiбрав 13
учасникiв, вiдбулося на площi
поблизу музею та пам’ятника
вiдомiй землячцi. Причому чи-
тати твори вiдомої поетеси за
умовами конкурсу можуть ли-
ше професiйнi актори театрiв
(вiком до 30 рокiв) та студенти
спецiальних вишiв культури i
мистецтв. Проте вiдбiр був до-
сить жорстким: спочатку най-
талановитiшу молодь обирали
мiжобласнi вiддiлення спiлки. I
тiльки пiсля цього кращi з кра-
щих прямували до Криму про-
демонструвати свiй талант у
фiнальнiй частинi конкурсу та
здобути почесне звання пере-
можця. Оцiнювало майстер-
нiсть виконання творiв Лесi Ук-
раїнки (у I турi) та творiв кла-
сичної сучасної української лi-
тератури (у II турi) професiйне
журi, до якого ввiйшли заслу-
женi дiячi мистецтв, працiвни-
ки культури, представники
мiсцевої влади.

— Рiвно 120 рокiв тому поетеса
вперше вiдвiдала Ялту — це було
в 1890 роцi, — говорить заступ-
ник Ялтинського мiського голови
з гуманiтарних питань Євген
Драп’ятий, який саме повернув-

ся з рiдної Львiв-
щини i передав
музею книги про
Лесю iз маминої
домашньої бiблi-
отеки. — Приєм-
но, що на ялтин-
ськiй землi вiдбу-
вається свято ук-
раїнського слова,
яке об’єднує XX i
XXI столiття. I
ялтинцi, й гостi
мiста мають на-

году знову й знову вiдкривати
унiкальний Лесин талант. Саме в
Ялтi був записаний голос поетеси
— це єдиний запис у свiтi. Її тво-
ри сповненi глибокого фiлософ-
ського змiсту. Тож хочу побажа-
ти всiм її наснаги до життя.

— Плине час, i ми замислюємо-
ся, чи все, написане Лесею, ми
прочитали, чи всi її коди розгада-
ли? Думаю, ще нi. Переконаний,
ще не одне поколiння вiдкрива-
тиме в її творах щось нове для се-
бе, — зазначає голова журi, ак-
тор i режисер з Луцька Данило
Поштарук. — Наступного року
ми святкуватимемо 140-рiччя вiд
дня народження поетеси.

А завiдувачка музею Лесi Ук-
раїнки Свiтлана Кочерга нагада-
ла, що в 2011 роцi вiдзначатиме-
мо ще й столiття «Лiсової пiснi»
—золотого шедевра, з яким оз-
найомився кожен учень, вiдкри-
ваючи для себе творчiсть поете-
си за шкiльною лавою.

«Смiюсь, 
коли серце ридає»

Мистецьке свято-конкурс у
першому турi промовляло ви-
ключно Лесиними словами — всi
учасники, заздалегiдь обравши
твори до душi, намагалися прой-
нятися глибиною поезiї й донес-
ти фiлософiю рядкiв i до журi, i
до численних глядачiв. Конкур-
санти зачаровували цiлими ком-
позицiями з творiв та листiв пое-
теси, читали напам’ять поеми i
монологи з драматичних творiв,
причому майже всi виступи були
схожi на окремi моно-вистави. За
кулiсами дiвчата i хлопцi, неаби-
як хвилюючись, зiзналися, що
вiршованi рядки легше заучува-
ти напам’ять, але коли зiб’єшся
— одразу всi помiтять, а читаю-
чи прозу можна миттєво зiмпро-
вiзувати. Проте всi учасники

дружно пiд-
т р и м у в а л и
одне одного.

А к т р и с а
О д е с ь к о г о
академiчного
музично-дра-
матичного те-
атру iм. В. Ва-
силька Ганна
Топчiй у кос-
тюмi монаш-
ки iз захоп-

ленням по-

вiдала про важку працю теслi,
читаючи уривок з поеми «Трип-
тих». Актриса Вiнницького об-
ласного музично-драматичного
театру iм. М. Садовського Ната-
лiя Шолом неймовiрно передала
дух українського Рiздва. А ак-
триса Iвано-Франкiвського ака-
демiчного музично-драматично-
го театру iм. I. Франка Олеся Па-
сiчняк вразила всiх присутнiх

неперевершеним вокалом, що
вплела мережкою в Лесине
«Прощання з юнiстю», де поете-
са прощається з рiдною Волин-
ню, милим серцю роялем. А Да-
рiя Iльвовська, студентка 3-го
курсу Нацiонального унiверси-
тету театру, кiно i телебачення
iм. I. Карпенка-Карого, створила
композицiю з листiв та поезiй.
«Щось жене мене туди, де я ще
нiколи не була...» — писала якось
поетеса. I справдi, фахiвцi неда-
ремно зазначають, що Леся була
не тiльки українкою, патрiоткою
своєї землi, а й людиною свiту. За
своє коротке життя вона побува-
ла в багатьох країнах, завдяки
самоосвiтi стала високоерудова-
ною, вивчила понад десять мов.
Полюбила нiмецьку та арабську
культури. До речi, за словами
працiвникiв музею, студенти-
араби в Єгиптi вивчають твор-
чiсть нашої Лесi. Адже свiт пiз-
нає Україну завдяки її генiям.

У другому турi зi сцени луна-
ли поезiї Тараса Шевченка, Ми-
коли Бажана, Василя Стуса, Лi-

ни Костенко, Катерини Сенчен-
ко, Валентина Сторожука та iн.
Студентка 2-го курсу Харкiв-
ського унiверситету мистецтв iм.
I. Котляревського та актриса ял-
тинського театру «Сiм муз» Ал-
ла Абрамова неперевершено пе-
ревтiлилась у вiдому спiвачку
Едiт Пiаф, актриса Львiвського
нацiонального драматичного те-
атру iм. М. Заньковецької Ганна
Матiйченко-Марусяк зiграла го-
ловну героїню з новели С. Цвей-
га «Лист незнайомки».

Та коли навiть не на сцену, а
прямо до глядацької зали увiй-
шла колоритна бабуся у вико-
наннi молодої актриси з Iвано-
Франкiвська Олесi Пасiчняк, i
журi, й глядачам важко було
стримати емоцiї — настiльки 25-
рiчна дiвчина вразила всiх при-
сутнiх своєю акторською май-
стернiстю! Бабця Юстина з дра-
ми «Нацiя» Марiї Матiос дотеп-

но розповiдає дiтям рiзнi життє-
вi казуси, фiлософськи розмiр-
ковує про життя та смерть i пiд-
водить межу: «I не плачте за
мною нiколи...»

— Для мене сталося головне: я
побачив одного з конкурсантiв з
такою майстернiстю, що здаєть-
ся, її нема — настiльки вона при-
родна! Це найвищий пiлотаж у
мистецтвi, найбiльше вiдкриття
нашого конкурсу! — вiдзначив
Ярослав Гранко. А голова журi
Данило Поштарук додав: «Це те,
що Станiславський називав «ре-
жисер вмирає в акторовi».

«Слово, моя ти 
єдиная зброє!»

Престижний лiтературно-
мистецький захiд вiншував га-
ла-концерт, де члени журi ого-
лосили переможцiв. Спецiаль-
ний приз журi одержала Ната-
лiя Шолом з Вiнницi. Третє мiсце
(грошова премiя 400 грн) посiв
Дмитро Обєднiков, студент 4-го
курсу Харкiвського унiверсите-

ту мистецтв iм. I. Котляревсько-
го. Друге одержала Алла Абра-
мова з Ялти (600 грн), яка забра-
ла i приз глядацьких симпатiй,
перше — Ганна Матiйченко-Ма-
русяк зi Львова (800 грн). Найви-
щу нагороду —гран-прi — вибо-
рола Олеся Пасiчняк з Iвано-
Франкiвська (грошова премiя
1000 грн). Актриса повторила
«на бiс» бабцю Юстину й зiрвала
овацiї, а ще пiд час концерту за-
чарувала глядачiв неперевер-
шеним вокалом.

Одержавши нагороду, за кулi-
сами Олеся ледь стримувала
сльози. «Я справдi не сподiвала-
ся! Оскiльки напередоднi зал по-
зитивно сприйняв мiй монолог з
«Нацiї», думала, вiзьму приз
глядацьких симпатiй, а на гран-
прi не очiкувала. А зараз у мене
просто шок!» — дiлиться перши-
ми враженнями переможниця.
Дiвчина iз села Добротiв Надвiр-
нянського району Iвано-Фран-
кiвщини вже три роки грає в те-
атрi. Проте зiзнається, що нiко-
ли не мрiяла стати актрисою.

— Я змалечку хотiла спiвати i
три роки спiвала разом з бабуся-
ми в церковному хорi, — розповi-
дає Олеся. — I так виспiвалась,
напевно. Пiсля школи шукала ес-
традний iнститут. А оскiльки ме-
не батьки не хотiли далеко вiд-
пускати нi до Києва, нi до Львова,
ми приїхали до Iвано-Франкiв-
ська. Але тут не було естрадного
спiву. Тож написала заяву на ак-
торський, поступила паралельно
на психологiю i на факультет iно-
земних мов. Сиджу i думаю: куди
ж менi 2 вересня йти? Мабуть,
доля — перемогла сцена. Так я
опинилася на курсi у заслужено-
го артиста України Ростислава
Держипiльського — директора
нашого театру.

— А чи легко молодiй дiвчинi
грати сиву бабцю, яка вже все
бачила в життi? — цiкавлюся.

— Я не перевтiлююсь, просто
вiрю в те, що говорю. Звичайно,
всi актриси мрiють грати
Джульєтт, але... Щодо мого мо-
нологу, було дуже спiрне питан-
ня з нашим директором, бо в ме-
не вже є дiалектична роль у «Со-
лодкiй Дарусi». Але я зрозумiла,
що можу зробити її по-iншому,
вустами наших дiдусiв, бабусь. I,
повiрте, пiсля цiєї ролi почала
жити iнакше, мiй свiтогляд кар-
динально змiнився! Адже подiб-
нi речi говорили менi моя бабуся,
мама, а тепер я говорю своєму
п’ятирiчному синочку, — стис-
каючи нагороду в руках. Олеся
дякує своїм рiдним i запевняє,
що найвища нагорода для неї —
завжди залишатися людиною.

Члени журi зазначили, що всi
конкурсанти — це завтрашнiй
день українського театру. «Роз-
квiт держави можливий тiльки
коли буде iнтелектуальний роз-
квiт нацiї, — переконаний Євген
Драп’ятий. — Лесине життя є
прикладом для нас. Вона своїм
словом перемагала бiль, давала
наснагу, свiтло — кожен у її вiр-
шах знайде i пораду, i розраду, й
вiдповiдь на багато запитань.
Дуже приємно, що українське
слово лунає на кримськiй землi, i
важливо, що ми несемо любов до
української мови через культу-
ру. Тож треба постiйно йти впе-
ред, адже «лише тому належить
щастя й доля, хто кожен день iде
у бiй за них!»

Органiзатори конкурсу дяку-
ють за пiдтримку генеральному
партнеру ЗАТ «Джей Тi Iнтер-
нешнл Компанi Україна».
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