
Ведучий 1. Читає вірш М.Влад “Даруйте”. 

 

Ведучий 2. У цьому вірші життєве кредо нашої з вами землячки, 

письменниці М.Влад. 

 

Ведучий 3.  Невисока тендітна жінка, великий патріот і незламний 

борець за те, що дороге її серцю. 

 

Ведучий 4. Історики і філософи уже протягом багатьох століть ве-

дуть суперечку – хто творить історію: маси народні чи окремі осо-

бистості. 

 

Ведучий 1. Марія Влад усім своїм життям доводить, що творять іс-

торію справжні трудівники, які гаряче люблять свою землю, і сво-

єю любов’ю і вірою, рішучістю і надзвичайним милосердям гоять 

рани, які бездумно завдають їй сильні світу цього. 

 

Ведучий 2. Лише завдяки таким людям за всіх умов виживає наша 

Україна, живе і не зникає із лиця Землі наш народ. 

 

Ведучий 3. Уже 75 років гордо і високо несе ім’я Українки справ-

жня гуцулка Марія Влад. 

 

Ведучий 4. Народилася у самому серці Карпат, у мальовничих Роз-

токах, де Черемош пінить свої хвилі, а горді смереки навіть у най-

більші вітри виграють  запальні гуцульські мелодії .  



Сопілкарі виконують гуцульські мелодії. 

Про своє село писала Марія Влад  : Розписати б вам Розтоки, мов 

писанку, вишити барвистим узором – таким як околишні ліси, до-

лини й потоки. 

Та в орнаменті вийде більше темного, менше ясного. 

Село розкидане по горах, як зорі по небу. 

Не розрізнити вночі – де хата світиться, а де зірниця. 

А в долині воно пролягло понад Черемошем на 13 кілометрів. 

І межує із галицькими селами Білоберезка, Ясенів Горішній, Вели-

кий Рожен, Яворів, а ще – з іншими Розтоками, на тому боці річки 

Черемош, уже на Буковині. 

“Може, я на морському дні”   Гаврилюк Д. 

“Падаю згори птахом” Олексюк С. 

 

Ведучий 1. 25 серпня 1940 року Марія Влад ( Ганцяк ) побачила 

світ у звичайній гуцульській родині. Про своїх рідних з любов’ю 

пише поетеса. 

Сенчук Я.         “Мій дід вівчарив” 

Шкрібляк Б.    “В гостях у мами” 

Мартищук       “Татові руки” 

 

Ведучий 2 Поетичний талант проявився рано. У 10 років у район-

ній газеті появився її перший вірш. А потім видруки з’явились все 

частіше і частіше. 

“Усі пастелі...”   Кіщук Ю. 



“Навчи мене премудрості”   Пасічняк В. 

 

Ведучий 3. А потім було успішне закінчення школи, навчання в 

університеті, праця в редакції районної газети. 

“Якби я легінем”  Лайла М. 

 

Ведучий 4. На той час у нашому невеликому Косові вирувало мис-

тецьке життя, центром якого була редакція районної газети. Тут 

працював Тарас Мельничук, Марія Влад, часто заходили Степан 

Пушик, Богдан Радиш. Послухайте, як про цей період писав Сте-

пан Пушик. 

Кульчак Ірина 

 

Ведучий 3. Уже перша збірка “ Грають в дримби вітри” засвідчила, 

що в літературу прийшов свіжий талант. Критики порівнювали по-

езію Марії Влад із творчістю М.Вінграновського, І. Драча. А в 1972 

році нашу землячку прийняли до Національної спілки письмен-

ників України. 

“Смолу зі смереки”  Голембйовська М. 

“Не пиши мені, хато, листів” Федірко К. Чупрінчук М. 

 

Ведучий 4. У Києві Марія Влад працювала кореспондентом у га-

зеті «Літературна Україна” у виданні Welcom to Ukraine. 

Але Карпати назавжди залишилися у її серці і червонною ниткою 

любов до них проходить через усю її творчість. 

“Плай” – Луканюк Р. 



“Смерековий океане” Колюк А. 

“Гори мої” Черемхович Н. Андрусяк Б. 

“Три слова”  Гончар К. 

“Як той узір” Грималюк М. 

 

Ведучий 1. Влад є автором етнологічної книги «Стрітеннє”. У 2000 

році світ побачила книга новел «Який цей світ”, а в 2008  році - 

“Святий Йосиф Обручник”. 

 

Ведучий 2. Випускник нашої гімназії 2013р. Т.Корпанюк писав до-

слідницьку роботу за книгою “Який цей світ” і став переможцем 

Регіонального конкурсу творчої учнівської молоді. 

 М.Влад булла почесною гостею на відкритті у нашій гімназії му-

зею І.А. Пелипейка. 

 

Ведучий 3. У 2000р. письменниця удостоєна премії “Благовіст” за 

книгу  “Який цей світ” , а в 2009р. стала дипломанткою премії “Ко-

ронація слова ” за роман  “Святий Йосиф Обручник”. 

 

Ведучий 4. Та все-таки Марія Влад – насамперед  Поет високої 

проби. Збірки поезії:  “Живиця”, “Мелодії травня”, “Чиста злива”, 

“Час пробудження птиць”, “Віно”, “Біла днина”, “Світло слова”, 

яскраво засвідчують її талант. 

“Живе в мені Гуцульщина моя”  Михайлюк М., Остафійчук Ю. 

Танець. 

“Так хочеться землі на груди впасти”  Шкурган А.   Мазєн І. 



Ведучий 1. Марія Влад – великий патріот, людина, яка постійно 

перебуває у вирі громадського життя, працювала в РУСі і була 

софундатором  створення жіночої громади Руху, спілки солдатсь-

ких матерів. 

Її поезія – свідчення високої громадської позиції поетеси. 

“Я вороном не каркну”  Мочерняк О.  Рибарук Л. 

“Небесна сотня” – Шкрібляк Д. 

“Мудріє душа” – Морощук А.  Романів Т. 

“Біля пам’ятника Т.Шевченку” – Вокалюк Н. 

“Оживай” – Губчук О. 

 

Ведучий 2. Високо цінять талант, чесність і несхитність колеги-

письменники. Ось як про неї пише у своєму вірші “Посвята” 

Д.Павличко. 

“Посвята” – Чернелицький Р.  Сенчук М. 

 

Ведучий 3. Марія Влад чесно й правдиво творить свою поезію, яка 

звучить як пісня, солов’їна. 

 

Ведучий 4. 75 років – високий, мудрий ювілей, справжньої поете-

си, жінки, гуцулки, яка, живучи у столиці, не втратила кровного 

зв’язку з рідними Карпатами. Тож хай ще багато років дзвінкими 

гуцульськими мотивами лунає її поезія,даруючи добрий настрій, 

духовне здоров’я, несхитну стійкість і велику любов до отчого 

краю. 

  Оркестр народних інструментів виконує гуцульські мелодії. 


