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Нехай поезія із Ваших уст – 

Дарує світлі, радісні хвилини, 

І в душах будить віру і любов – 

Любов людини до людини, 

Єднає всіх в одну сім'ю, 

В одну родину. 

Сергій Носань 
 

Ці поетичні рядки присвячені лауреату Всеукраїнського 

конкурсу читців імені Лесі Українки, заслуженій артистці України 

Тамарі Тимофіївні Власенко. Вона відома глядачам як 

артистка високої сценічної культури, тонкого відчуття 

поетичного слова. Крізь ззовні стриману, але зігріту і освітлену 

внутрішнім хвилюванням манеру виконання Тамара Тимофіївна 

запрошує слухачів піднятися до вершин життєвого драматизму, 

осягнути ту трагічну невідповідність, якою часом розділяє доля 

людські мрії та реальність. 

Народилася Тамара Тимофіївна Власенко 4 грудня 1942 

року у м. Анжеро-Судженську Кемеровської області Російської 

федерації. 

В одному  з інтерв’ю Т. Т. Власенко згадувала, що мрія 

бути артисткою була у неї іще з п’ятирічного віку. Проте батьки 

не сприйняли це всерйоз оскільки в їх родині не те що ніхто не 

виходив на сцену,  а й до театрального гардероба не завжди 

наважувався наблизитись. Проте, не минуло й  дванадцяти 

років, як ненароком кинута фраза: «Я буду артисткою!», 

почала перетворюватися у реальність.  

У 1960 році, після першого ж прослуховування, Тамару 

Власенко взяли до Донецького театру ляльок. Потім був 

шахтарський ансамбль пісні і танцю «Донбас». «Я ніколи не 

стояла перед проблемою професійного вибору, –  стверджує 

артистка. – Скільки себе пам’ятаю – завжди читала вірші. 

Спочатку, стоячи  на стільчику, гостям, які приходили в наш 

дім. Потім в школі, в самодіяльності». 
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У 1963 році Тамара Тимофіївна вступила до 

Харківського  інституту культури. «Навчаючись у вузі, я не 

роздумувала: йти чи не йти в театр… Зрештою,  я просто 

не уявляла себе без літератури, зокрема, без поезії, яку 

вважаю найпрекраснішим  з усіх мистецтв», – говорить 

Тамара Власенко. 

 Закінчивши інститут, артистка пішла працювати режисером 

Донецького телебачення. Одного разу їй запропонували бути 

ведучою літературно-музичної програми. Відтак визначилося 

подальше творче амплуа Т. Т. Власенко – розмовний жанр. 

Через три роки її запросили на роботу до Чернігівської 

філармонії. А вже звідти доля закинула на береги Дніпра. 

Сталося це у 1972 році. Саме у Черкаській філармонії вона 

почала вести музичний лекторій. Це був спільний з чоловіком 

(камерним співаком) проект, який вони разом здійснювали п’ять 

років. Потім глядачеві було запропоновано сольні літературні 

концерти, зокрема «Різні роки війни» (за К. Симоновим), 

«Марина Цвєтаєва – поезія, листи, згадки сучасників», «Я 

пам’ятаю дивну мить» (за О. Пушкіним, М. Глінкою і 

А. Грибоєдовим), «Така її доля» (за творами Т. Шевченка), 

«Весни і хуртовини» (за творами Лесі Українки), «Маруся 

Чурай», «Скіфська Одіссея» (за Л. Костенко), «Голгофа любові» 

(за однойменним романом С. Носаня) та інші. 

Своє уміння й досвід Тамара Тимофіївна передавала 

членам літературного театру «Слово» Черкаського 

національного університету ім. Б. Хмельницького. Її вихованці 

були неодноразовими лауреатами і дипломантами Всеукра- 

їнських конкурсів читців. Уроки-концерти артистки були тісно 

пов’язані з навчальними програмами, що сприяло кращому 

розумінню літературних творів учнівською молоддю. 

  За високий професіоналізм, толерантність, глибоку поряд- 

ність, щирість і обов’язковість, увагу до людей Т. Т.  Власенко 

відзначалася Грамотами і Подяками Міністерства культури і 

мистецтв України, Українського фонду культури, Президією 
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Федерації профспілок України, Управління культури Черкаської 

облдержадміністрації,  Черкаською обласною організацією 

Національної спілки письменників України. 

 

 

 

В усіх своїх концертах Тамара Власенко є справжнім 

майстром художнього слова. Вона  прагне  розкривати важливу 

тему духовної краси людини, її окриленість в пошуках свого 

ідеалу у житті.  Про це поетичні рядки черкаського письменника 

Сергія Носаня: 

 

Немов до Храму Божого –  

У світло повноти глибин духовних, 

І як у сад квітучий 

У барвах дивної краси і музики –  

Ви – душею в слово входите… 

І СЛОВО те із ВАШИХ ВУСТ – 

Стає високим подихом ЛЮБОВІ 

І сонячним осяйним променем,  

Що надихає ВІРУ 

І серце просвітлює 

Святою радістю і болем… 

Бо ж сказано в ПИСЬМІ СВЯТОМУ, 
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Що споконвіку було,  і є  і буде СЛОВО, 

І ВАША праведна душа, Тамаро, 

Тремтить росинкою в троянді СЛОВА. 
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