Міністерство культури України
Київський національний університет театру, кіно і телебачення
імені І. К. Карпенка-Карого

НАУКОВИЙ
ВІСНИК
Київського національного університету
театру, кіно і телебачення
імені І. К. Карпенка-Карого
Збірник наукових праць
Заснований 2006 р.
Випуск 21

Київ
2017

УДК 7. 01 (07)
Засновник — Київський національний університет театру, кіно і телебачення
імені І. К. Карпенка-Карого.

ISSN 1997–4264
Науковий вісник Київського національного університету театру, кіно і телебачення імені І. К. КарпенкаКарого: Збірник наукових праць / Київський нац. ун-т театру, кіно і телебачення імені І. К. КарпенкаКарого; редкол.: О. І. Безгін (голова) та ін. — К., 2017 р. — Вип. 21. — 206 с.

Лесь Курбас, Д. Лідер, Е. Піскатор, В. Перетц, Л. Ліницька, В. Сікорський... Знамениті імена, видатні
особи — режисери, актори, теоретики та практики театру. Саме їх творчість та методи розглядаються у
ґрунтовних статтях розділу «Сценічне мистецтво» у 21-му числі «Наукового вісника». Досить широко представлений і розділ «Культурологія» — автори аналізують як праці представників минулих часів, так і сучасні теми, а саме: танець чи парамузику. У розділі «Екранні мистецтва» читачі, зокрема, знайдуть цікаві
відомості про кінематографічну діяльність М. Вінграновського та різножанровість кіно від 1926 року й до
сьогодні. «Мистецька педагогіка» познайомить з організацією школи М. Лисенка, її правилами та напрямами
навчання, розповість про особливості методик постановки вокального та розмовного голосу. Зацікавлять і
матеріали розділів «Архів» та «Бібліографія» — про діяльність «Українфільму», долі репресованих кінематографістів, мемуари та публіцистику І. Кавалерідзе, про техніку оформлення сценічного простору тощо.

Рекомендовано до друку Вченою радою Київського національного університету театру, кіно
і телебачення імені І. К. Карпенка-Карого
(протокол № 10 від 28 листопада 2017 р.).
Затверджено як фахове видання в галузі мистецтвознавства
наказом Міністерства освіти і науки України від 29.12.2014 № 1528
(до переліку наукових видань включено у 2008 р.)
Збірник наукових праць «Науковий вісник» КНУТКіТ ім. І. К. Карпенка-Карого з 2015 року
представлено в міжнародних наукометричних базах Goodle Scholar, Scientific Journals Impact Factor,
Scientific Indexing Services та РІНЦ.

© Київський національний університет
театру, кіно і телебачення імені І. К. Карпенка-Карого

РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ:
Безгін Олексій Ігорович — заслужений діяч мистецтв України, академік
Національної академії мистецтв України, кандидат мистецтвознавства, професор
(голова редколегії);
Братерська-Дронь Марина Тарасівна — дійсний член (академік) УАН, доктор
філософських наук, професор;
Владимирова Наталія Вікторівна, доктор мистецтвознавства, професор;
Гайдабура Валерій Михайлович, заслужений діяч мистецтв України, членкореспондент Національної академії мистецтв України, доктор мистецтвознавства;
Горпенко Володимир Григорович, доктор мистецтвознавства, професор;
Клековкін Олександр Юрійович, заслужений діяч мистецтв України, доктор
мистецтвознавства, професор;
Миленька Галина Дмитрівна, доктор мистецтвознавства, професор
(відповідальний секретар);
Мусієнко Оксана Станіславівна, заслужений діяч мистецтв України,
член-кореспондент Національної академії мистецтв України, кандидат
мистецтвознавства, професор;
Оніщенко Олена Ігорівна, заслужений діяч науки і техніки України, доктор
філософських наук, професор;
Пучков Андрій Олександрович, доктор мистецтвознавства, професор;
Росляк Роман Володимирович, кандидат мистецтвознавства, доцент
(заступник голови редколегії);
Скуратівський Вадим Леонтійович, заслужений діяч мистецтв України,
академік Національної академії мистецтв України, доктор мистецтвознавства,
професор;
Слободян Микола Іванович, заслужений діяч мистецтв України, кандидат
мистецтвознавства, доцент;
Станіславська Катерина Ігорівна, доктор мистецтвознавства, професор;
Фіалко Валерій Олексійович, заслужений діяч мистецтв України, кандидат
мистецтвознавства, доцент;
Хетагурі Леван (Республіка Грузія), доктор мистецтвознавства, професор.

3

ЗМІСТ

CONTENTS

СЦЕНІЧНЕ МИСТЕЦТВО

SCENIC ART

Олександр Клековкін
Історія українського театру, виміряна його лексикою
від початків до сонячного царства (Історикометодологічні нотатки) ................................................... 7
Майя Гарбузюк
Володимир Перетц про ранньомодерні польськоукраїнсько-російські театральні зв’язки (До історії
порівняльного театрознавства в Україні).................... 14
Богдан Козак
Мелодрама Івана Гушалевича «Підгіряни» з музикою
Михайла Вербицького в поставах театральних труп
Михайла Старицького та Марка Кропивницького
(1884–1900) .................................................................... 25
Леся Овчієва
Любов Ліницька — перша виконавиця головних
жіночих ролей у п’єсах В. Винниченка «Брехня» і
«Натусь» ......................................................................... 35
Дмитро Курилов
Організаційна діяльність Е. Піскатора
у берлінських театрах 1920–1931 рр. .......................... 45
Ольга Шлемко
Лесь Курбас і Гуцульський театр................................. 52
Валерій Фіалко
«Пластична драматургія» Данила Лідера ................... 63
Катерина Юдова-Романова
Пневматичні конструкції та вироби у сценічному
мистецтві, шоу-бізнесі та рекламі ............................... 69
Тетяна Добровольська
Вадим Сікорський — представник режисури Театру
імені Марії Заньковецької ........................................... 80

Oleksandr Klekovkin
The history of Ukrainian theatre, measured by its
vocabulary from beginning to sunny reign (Historicalmethodological notes) ....................................................... 7
Maiia Harbuziuk
Volodymyr Peretts on early modernist Polish-UkrainianRussian theatre relations (To the history of theatre studies
in Ukraine) ...................................................................... 14
Bohdan Kozak
Melodrama «Pidhiriany» of Ivan Hushalevych with
music by Mykhailo Verbytskyi in the productions of
theater companies of Mykhailo Starytskyi and Marko
Kropyvnystkyi (1884–1900) ........................................... 25
Lesia Ovchiieva
Liubov Linytska — first performer
of main female roles in plays of V.Vynnychenko
«Brehnia» and «Natus» ................................................... 35
Dmytro Kurylov
The management activity of E. Piscator
at theaters of Berlin during 1920–1931 .......................... 45
Olha Shlemko
Les Kurbas and the Huzul theatre ................................... 52
Valerii Fialko
«Plastic dramaturgy» of Danyl Lider .............................. 63
Kateryna Yudova-Romanova
Pneumatic constructions and products in scenic art,
show business and advertising ........................................ 69
Tetiana Dobrovolska
Vadym Sikorskyi — representative of directing
of Mariia Zankovetska Theatre ....................................... 80

ЕКРАННІ МИСТЕЦТВА

SCREEN ARTS

Катерина Станіславська
Сучасні видовищні жанри сценічно-екранного
побутування ................................................................... 90
Оксана Мусієнко
Освальд Шпенглер і дихотомія культура —
цивілізація ...................................................................... 94
Дмитро Стасюк
Жанр антиутопії в західноєвропейському та
американському кінематографі 1926–1968 років.
Витоки, формування, розвиток .................................. 103
Олександр Безручко
Симбіоз літератури і кінематографа у творчості
українського митця М. С. Вінграновського................110

Kateryna Stanislavska
Modern entertainment genres of scenic-screen
existence.......................................................................... 90
Oksana Musiienko
Oswald Shpengler and dichotomy —
culture and civilization.................................................... 94
Dmytro Stasiuk
The dystopia genre in western and American
cinema in 1926–1968 years. Origins, formation,
development .................................................................. 103
Oleksandr Bezruchko
Symbiosis of literature and cinematography in works
of Ukrainian artist M. S. Vinhranovskyi.........................110

4

КУЛЬТУРОЛОГІЯ

CULTURE STUDIES

Лариса Наумова
Теорія українського конструктивізму Валер’яна
Поліщука .......................................................................117
Олена Оніщенко
Феномен потворного у концептуальному просторі
європейської гуманістики: «реабілітація»
Карла Розенкранца ...................................................... 130
Ірина Герц, Тетяна Нечаєнко
Танець як система: спроба семіотичного
аналізу .......................................................................... 136
Євген Кущ
«You Suffer», «Нудота» і «Ритм 0»:
феноменологія парамузики ........................................ 142

Larysa Naumova
The theory of Ukrainian Constructivism by Valerian
Polishchuk ......................................................................117
Olena Onishchenko
The phenomenon of ugly in conceptual space
of European humanistic: «rehabilitation»
of Karl Rosenkranz ....................................................... 130
Iryna Herts, Tetiana Nechaienko
Dance as a system: attempt of semiotic
analysis.......................................................................... 136
Yevhen Kushch
«You Suffer», «Nausea» and «Rhythm 0»:
phenomenology of paramusic ....................................... 142

МИСТЕЦЬКА ПЕДАГОГІКА

ARTISTIC PEDAGOGICS

Анастасія Коржова
Музично-драматична школа Миколи Лисенка:
до історії театральної освіти в Україні...................... 152
Тетяна Кобзар
Голос розмовний і голос вокальний. Відмінності
в методиках постановки ............................................. 162

Anastasiia Korzhova
Mykola Lysenko’s musical-dramatic school:
to the history of theatre education in Ukraine ............... 152
Tetiana Kobzar
Speech voice and vocal voice. Differences
in training methods ....................................................... 162

АРХІВ

ARCHIVE

Роман Росляк
«Трест “Українфільм” ліквідувати…» Документи з
історії формування єдиної централізованої системи
управління радянською кіногалуззю......................... 167
Амелія Шамраєва
«Храму Мельпомени» 150 років................................ 188

Roman Rosliak
«To liquidate the trust «Ukrainfilm…» Documents on
history of forming of single centralized control system
of soviet cinema industry .............................................. 167
Amelia Shamraieva
«Melpomene Temple» is 150 years .............................. 188

БІБЛІОГРАФІЯ

BIBLIOGRAPHY

Лариса Наумова
Репресовані кінематографісти. Актуальна
пам’ять: Статті й документи ...................................... 194
Оксана Мусієнко
Іван Кавалерідзе. Мемуари. Драматургія.
Публіцистика ............................................................... 197
Георгій Кужельний
Юдова-Романова К. В. Технічні засоби оформлення
сценічного простору : навч. посібник ....................... 201

Larysa Naumova
Repressed cinematographers. Relevant memory:
Articles and documents ................................................. 194
Oksana Musiienko
Ivan Kavaleridze. Memoires. Dramaturgy.
Journalism ..................................................................... 197
Oleksii Kuzhelnyi
Yudova-Romanova K. V. Technical means of decorating
scenic space: education guidance.................................. 201

Про авторів ................................................................. 204

About autors ................................................................ 204

5

МИСТЕЦЬКА ПЕДАГОГІКА

УДК 792^378.094] (477)”1904/1918”(045)
Анастасія КОРЖОВА

МУЗИЧНО-ДРАМАТИЧНА ШКОЛА МИКОЛИ ЛИСЕНКА:
ДО ІСТОРІЇ ТЕАТРАЛЬНОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ
У розвідці досліджується історія драматичного відділення Музично-драматичної школи М. В. Лисенка — першої української театральної школи. Висвітлено причини й умови створення школи, її особливості. Визначено розпорядок роботи школи. Охарактеризовано вимоги та методологічні прийоми
підготовки майбутніх театральних діячів. Досліджено особливості навчального процесу (студентські
вистави на сценах міста, освітні лекції перед початком вистав тощо). Реконструйовано педагогічний
склад драматичного відділення школи Лисенка (дисципліна і роки викладання, біографічні відомості),
зібрано відомості щодо навчальних програм. Здійснено спробу окреслити значення школи Лисенка для
розвитку театральної освіти в Україні.
Ключові слова: школа Лисенка, театральна освіта, історія театру (театрознавство), Володимир Перетц.
В статье исследуется история драматического отделения Музыкально-драматической школы
Н. В. Лысенко — первой украинской театральной школы. Освещены причины и условия создания школы, ее особенности. Определен распорядок работы школы. Охарактеризованы требования и методологические приемы подготовки будущих театральных деятелей. Исследованы особенности учебного
процесса (студенческие спектакли на сценах города, образовательные лекции перед началом спектаклей и т.п.). Реконструирован педагогический состав драматического отделения школы Лысенко
(дисциплина и годы преподавания, биографические сведения), собраны сведения об учебных программах. Предпринята попытка определить значение школы Лысенко для развития театрального образования в Украине.
Ключевые слова: школа Лысенко, театральное образование, история театра (театроведение),
Владимир Перетц.
The survey dwells upon the history of Drama Department of Lysenko Drama and Music School — the
first Ukrainian theater school. The reasons and conditions for founding the school, as well as its features are
highlighted. The school schedule is determined. The requirements and methodological techniques of teaching the
upcoming theatrical personalities are defined. The features of the educational process (students’ performances
on the city stages, educational lectures prior to the performances, etc.) are studied. The teaching staff of
Drama Department of Lysenko School (disciplines and years of teaching, biographical data) is reconstructed,
information on educational programs is compiled. An attempt to outline the importance of Lysenko School for
the development of theatrical education in Ukraine is made.
Key words: Lysenko School, theatrical education, history of theater (theater studies), Vladimir Peretz.
Однією з ознак сформованої театральної
культури (у системі уявлень ХІХ — початку
ХХ століття) є національна театральна школа, що
передбачає:
– усвідомлення суспільством потреби у такій
школі і здійснення кроків до її інституалізації;
– методику практичної підготовки майбутніх
театральних діячів;
– комплекс заходів, спрямованих на дослідження минулого національного і світового театру (включаючи наявність відповідних навчаль152

них курсів, створення архівів, музейних колекцій
тощо).
Хоча перші театральні школи на етнічній території України відомі ще з ХІХ століття, однак, судячи з переліку практичних і теоретичних дисциплін,
які викладалися у польській театральній школі
(акторська гра, музика, танець, сценічні вправи,
історія Польщі, всесвітня історія, міфологія й археологія, світова література, психологія, французька
мова, естетика — аналіз драматичних характерів)
[1, 10–25], їхні завдання істотно відрізнялися від
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Музично-драматична школа Миколи Лисенка: до історії театральної освіти в Україні
потреб початку ХХ століття. Це зумовлено не лише
зміною вимог до практичної підготовки учнів (техніки актора), а передусім появою нової навчальної
дисципліни, народження якої стало відповіддю на
потреби театру. Цією дисципліною була «історія
театру», вивчення якої спрямовувалося не лише на
формування ерудиції вихованців, а й на усвідомлення театрального мистецтва в усьому різноманітті його форм як самостійного виду мистецтва і
засвоєння його здобутків.
Першу відому лекцію з історії театру прочитав 1845 року Роберт Прутц («Лекції з історії німецького театру») [2, 35]; в Російській імперії, за
свідченням Михайла Возняка, університетський
курс «Початок російського театру» 1861 року читав Микола Тихонравов [3, 141]. Проте ця інформація викликає сумнів, адже сам М. Тихонравов не
давав таку назву курсу, а лише зазначив, що «замість передмови до “Жалостливой комедии” розміщую три лекції з курсу, читані в Московському
університеті у 1859/60 академічному році» [4, 7].
Першою достовірною датою початку викладання академічного курсу історії театру в Російській імперії є 1899 рік — з цього року Володимир
Перетц, майбутній професор Київського університету св. Володимира, академік Імператорської
академії наук, академік ВУАН, розпочав викладання у Петербурзькому університеті курсу «Історія
театру в Росії»1 [5] (в ці ж роки історія театру вже
вивчається у Ляйпцигу, Бонні [6, 185], а від 1900
року дисципліну викладатиме «фундатор» театрознавства Макс Геррманн).
Першим українським навчальним закладом,
де було започатковано вивчення історії театру, стала Музично-драматична школа Миколи Лисенка,
прямим спадкоємцем якої є Київський національний університет театру, кіно і телебачення імені
І. К. Карпенка-Карого. І хоча навчальний курс мав
назву «історія драми», однак, зіставляючи його з
науковими інтересами і методологічними підходами викладача, котрий читав цю дисципліну, —
Володимира Перетца, можна припустити, що
викладання здійснювалося з акцентом на історії
сценічного мистецтва.
Історія Музично-драматичної школи Миколи
Лисенка, здавалося б, загальновідома. Відомо, що
її було створено 1904 року; що на її драматичному
відділенні впродовж 1904–1918 років навчалися
видатні діячі українського театру Поліна Самійленко, Софія Мануйлович, Степан Бондарчук,
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Після В. Перетца цю дисципліну в університеті викладали
І. Шляпкін (1915–1917), О. Гвоздєв (1921).
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Прохор Коваленко, Марко Терещенко, Борис Романицький, Йона Шевченко та інші; відомо, що
саме учні цієї школи у 1916–1917 роках потягнулися до театральної студії Леся Курбаса [7, 29];
що 1918 року школу було реорганізовано у Музично-драматичний інститут імені М. В. Лисенка,
згодом у теа-муз-технікум, а пізніше — у Київський національний університет театру, кіно і телебачення імені І. К. Карпенка-Карого.
Однак поряд із відомими фактами в історії
школи маємо велику кількість суперечливих відомостей і білих плям — особливо у зв’язку з
першим етапом діяльності школи Лисенка (1904–
1912) та її драматичного відділення. Адже за часів музично-драматичного інституту ім. Лисенка
(1918–1934) архів школи було втрачено, а його
пошуки досі не дали результатів2. Однак зі спогадів викладачів і вихованців школи (М. Лисенка,
М. Старицької, О. Мишуги, П. Коваленка, І. Стешенко та ін.), а також авторів, котрі входили до
кола М. Лисенка (М. Грушевського, С. Єфремова,
Є. Чикаленка), можна відтворити окремі аспекти
діяльності цього навчального закладу.
1898 року помер Станіслав Блюменфельд3,
засновник приватної музичної школи, в якій викладав Микола Лисенко, і, «щоб закінчити навчальний рік, колеги обрали директором Миколу
Віталійовича. Навесні після екзаменів школа мала
закритися, проте її викладачі почали пропонувати М. Лисенкові відкрити свій навчальний заклад,
аргументуючи, що такому видатному музичному
діячеві навряд чи відмовлять» [9, 110]. Сам композитор писав у листі до О. Самойлович: «Вчера
покончили все экзамены в бывшей музыкальной
школе Блюменфельда; оканчивающим по фортепьяно, пению, скрипке, теории повыдавали аттестаты, свидетельства. Поміркували, повершили
діла, закрили школу та й розійшлися. Тепер уже
школи С. М. Блюменфельда більше нема. Якщо
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Відомості про діяльність школи містяться у Центральному державному історичному архіві, Державному архіві
Київської області, Центральному державному архіві-музеї
літератури та мистецтва, Музеї театрального, музичного
та кіномистецтва, Музеї видатних діячів. Інформацію про
студентів інституту, починаючи з 1925 року, збирала Зінаїда Нертовська (завідувачка учбової частини інституту, що
пропрацювала в інституті від заснування школи Лисенка
і до післявоєнного періоду. У школі Лисенка (1910–1912)
викладала на драматичному відділі обов’язковий курс
фортепіанної гри). Ці дані містяться у «Книзі особового
складу студентів інституту», що зберігається у відділі кадрів КНУТКіТ ім. І. К. Карпенка-Карого [8, 286].
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Станіслав Блюменфельд (1850–1898) — композитор, піаніст, педагог. Із Лисенком працював ще в інституті шляхетних дівчат, де викладав фортепіанну гру, також давав
приватні уроки. 1892 року відкрив власну школу в Києві.
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Міністерство Вн[утренних] Дел, куда я [за підтримки М. П. Старицького] послал прошение
через Драгомірова, разрешит мне, то будет нова
Муз[ична] Школа Лисенка. Тільки самому мені
її не підняти. Якщо пристати до спілки зі мною
грішми, то діло почати можна буде, а як ні, то розрішеніє лежатиме у кишені. Из всего видно, что
большинство тех, что учились в Школе и не окончили еще ее, поступят и в новую Школу, на ее
основе создаваемую. Но без средств приступить
к основанию ее нет основания. Ми цього питання
за браком часу не обговорювали з Вами, а треба
ж, свидевшись, поговорить и принципиально, и
детально» [10, 275–276].
Дозвіл Міністерства внутрішніх справ було
отримано 1899 року, але за браком коштів реалізувати задум одразу не вдалося. Фінансове питання вирішилося 1903 року під час святкування
35-річчя творчої діяльності Лисенка (ця подія
дістала віддзеркалення у багатьох документах —
зокрема, у спогадах Євгена Чикаленка [11], Сергія Єфремова [12] та ін.). «Опріч звичайних форм
святкування — концертів і засідань з адресами та
привітаннями, — згадував Єфремов, — найбільш
заходу вимагала вперше, мабуть, у нас поставлена
тоді думка — зібрати певну суму на “національний дарунок” ювілятові. “Звичайно, — казав дехто з скептиків, — ми не спроможемось зібрати
на віллу, як поляки Сенкевичеві, — ну то хоч на
сяку-таку халупу стягнемось”. Дякувати енергійним заходам та агітації організованих громадян,
жертви до такого ювілейного фонду приходили
частенько з різних місць, і скарбник Громади кожного разу подавав про них відомості. Тих жертв
кінець-кінцем набралося на кілька тисяч карбованців…» [13, 148]. Отримані кошти (15 тисяч
карбованців [14, 244]) Лисенко вирішив використати для заснування школи. Однак незадовго до
відкриття, з’ясувалося, що розпоряджатися «подарунком» за власним бажанням Лисенко не має
права, тож композиторові довелося «позичати»
власні гроші [9, 112].
1 травня 1904 року — офіційна дата заснування
школи. Влітку того ж року було опубліковано Умови прийому та оголошено прийом (до всіх молодших класів та до першого класу старшого відділення), час вступних іспитів (друга половина серпня)
та початок занять у Школі (1 вересня 1904 року).
Відкриття школи було широко анонсовано в
українській пресі. «Бажаючи надати школі загальноукраїнського значення, він [Лисенко] розсилає
для поширення у різні міста України (зокрема, в
Миколаїв до Миколи Аркаса, в Одесу до Сергія
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Шелухіна, у Львів до Михайла Грушевського)
об’яви про відкриття нового навчального закладу, а також розміщує відповідну інформацію в
багатьох (у тому числі галицьких) часописах»
[9, 111]. Так, у листі до Грушевського Лисенко
писав: «Сьогодні вислав у Львів на адресу Наукового Товариства Вам два шпаргали, стосуючі
до моєї Музично-Драматичної школи у Києві, що
має відкритися з 1-го вересня. Умови і статут я
переклав на українську мову і прошу Вас дуже,
проредагувавши добре з боку мови, устроїти їх
друком у “Віснику” і у “Ділі”. Одбитки ж з їх
зробити на тонесенькому папері в тій меті, щоб
можна було б ніби листом вислати — до нас, на
Україну. Бо при школі враз з російською драмою
і декламацією я конче хочу завести й українську
декламацію для охочих студіювати в рідній мові»
[15, 387]. У листі до М. Аркаса Лисенко повторив
своє прохання: «Вибачте мене, що важуся, насмілююся обважити Вас своєю прозьбою: не маю бо
ні духа, крім Вас, знайомого у Миколаєві. Зробіть
ласку, засиланні Вам об’явки про відкриття мною
музично-драматичної школи у Києві, розклеїти у
городі на людних, видних місцях, теж у банках,
конторах, клубах, садах, театрах, магазинах; а то
і на села послати до панів, які цікавиться можуть
цією справою» [16, 384]. Невдовзі рекламну діяльність Лисенка було винагороджено: «Заявок
до школи, — писав він у листі, — чимало приходить, але скільки з’явиться їх до прийому, Бог
його віда» [17, 387].
За часів Лисенка школа, метою якої було «давати вихованцям цілком закінчену художню, музичну або драматичну освіту» [18, 7], розташовувалася в одноповерховому будинку з мезоніном,
орендованому у лікаря-психіатра (майбутнього
викладача школи) Івана Сікорського, за адресою
вул. Підвальна, 15 (будинок знесено 1950 року).
1919 року школу переведено в інше приміщення
на вул. Великій Володимирській, 45, де сьогодні
базується Будинок учених НАН України [7, 34].
З 1922 року Музично-драматичний інститут ім.
Лисенка (драматичне відділення) орендував приміщення на Хрещатику, 584 (у 1875–1876 роках —
прибутковий будинок, у 1885–1908 роках — у будинку містився найбільший у Києві магазин-склад
«Депо», майстерня і фабрика музичних інструментів Їндржишека Генріха-Ігнатія Ігнатійовича,
1914 року — Художній салон, згодом — кінотеатр). 1965 року Київському інститутові театрального мистецтва ім. І. Карпенка-Карого надано та4

Нині цей будинок має номер 52.
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Музично-драматична школа Миколи Лисенка: до історії театральної освіти в Україні
кож приміщення колишньої економічної школи
Терещенків по вул. Ярославів Вал, 40 (навчання в
корпусі було розпочато 1968 року) [7, 62].
Найдетальніший опис першої будівлі школи
було записано 1979 року Роксаною Скорульською
за спогадами Ірини Стешенко та накресленим
нею планом. Школа мала два поверхи (хоча з вулиці здавалося, що приміщення одноповерхове)
та прибудову. На фасаді висіла чорна вивіска, на
якій золотом було написано: «Музыкально-драматическая школа Н. В. Лысенко». Вікна виходили на вулицю і у внутрішній двір із невеличким
садком (вікна і стеля другого поверху були значно
нижчі, ніж на першому поверсі). На першому поверсі було два передпокої (у першому — сходи на
другий поверх, столик із кореспонденцією і швейцарська, у другому — роздягальня, дзеркало),
канцелярія (зі шкіряним диваном та репродукцією
«Дев’ятого валу»), клас Лисенка (рояль, декілька
стільців), прохідна кімната з каміном («який часом горів, і коло нього Марія Михайлівна Старицька сиділа, розповідала анекдоти і взагалі
історії із свого минулого життя театрального»)
і, власне, зала (третину займала сцена заввишки
приблизно в один метр із падугами і кулісами),
кухня, вбиральня, чорний вихід, декілька музичних кабінетів. На другому поверсі були: ще один
чорний вихід, ванна кімната, великий коридор, ліворуч — класи5. «При школі, — згадував Люцій
Кобилянський, — утворився на початку невеликий музей, де в першу чергу зайняли місце українські народні музичні інструменти» [19, 66]6.
Школа мала два відділення: музичне і драматичне. Викладання здійснювалося за програмою
Московського філармонічного музично-драматичного училища [18, 7], ймовірно, як продовження
традиції школи Блюменфельда, який «поєднував
виховання музикантів і акторів», започаткувавши
своєю школою «заклад нового типу» [20, 78] (за
іншими свідченнями навчання здійснювалося за
програмами Московської та Петербурзької консерваторії [21, 583 ; 22, 181]).
Вступні іспити проводилися наприкінці серпня [23, 474]. Навчання в трьох класах драматичного відділення тривало чотири роки і було платним
[24, 93] (від 100 до 125 карбованців на рік [25, 622];
5

Розшифрування аудіозапису спогадів І. І. Стешенко про
Музично-драматичну школу М. В. Лисенка. Запис здійснено 27.04.1979 р. Оригінал запису знаходиться у фонотеці Музею Миколи Лисенка (МВДУК). Розшифрування
зроблено Р. М. Скорульскою.
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Сьогодні ці музичні інструменти зберігаються у музеї Миколи Лисенка.
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інформація про вартість навчання на музичному
відділенні подавалася у щорічнику «Весь Киев:
Адресная и справочная книга»), однак деяких
учнів Лисенко звільняв від плати [26, 255–256].
Про безкоштовне навчання пише й Іван Піскун,
проректор, ректор (1938–1939) Музично-драматичного інституту: «За записками бухгалтерії, за
спогадами самих вихованців і вихователів школи,
встановлено, що такі безплатні групи талановитих дітей з бідноти були: по класу музики — у
Миколи Віталійовича Лисенка, по класу вокалу
в Муравйової <…>, по драматичному класу — у
М. М. Старицької» [27, 34].
До навчання зараховувалися особи віком від
шістнадцяти років, яким надавалися квартири з
повним пансіоном за усталену платню. Академічний рік тривав з 1 вересня до 15 травня.
За спогадами Остапа Лисенка, який «з самого
початку допомагав батькові [М. Лисенку] в адміністративних і фінансових справах школи», школа
не отримувала дотацій і нерідко «батькові [М. Лисенку] доводилось влізати в борги <…> ледь-ледь
зводячи кінці з кінцями» [26, 255].
До абітурієнтів драматичного відділення висувалися такі вимоги:
«а) сценічність вроди; при тому безумовною
перешкодою до вступу на курси вважаються фізичні вади в складі тіла (кульгання, горбатість),
такі вади, що роблять цілком нездатним ні до
якого амплуа, безпорадна зіпсованість мови (гунявість, заїкування, безпорадна шепелявість і т.
и.) і занадто слабкий або негарний голос, нездатний до поправної сценічної вимови;
б) умілість поправно й поточно читати по
українському і в) загальна освіта в розмірі щонайменше чотирьох клас гімназіальних. Місцева
вимова не вважається за перешкоду при вступі на
драматичні курси, але якщо ученик не відстане за
рік від такої вимови, то не зможе перейти на вищий курс» [28, 94].
Дисципліни драматичного відділення було поділено на чотири роки навчання:
«Курс перший:
а) Дикція <…>. Помічними студіями служать:
читання гекзаметра, олександрійського вірша і т.
ін. <…> теорія версифікації <…>, і спів (гамми,
sons flies, сольфеджіо) для тих, хто має голос і
слух.
б) Перші початки декламації: теорія артистичного читання (зупинки, назви, логічні та символічні наголоси, тон епічний, ліричний, драматичний, тон байки, розвиток плавної, текучої гармонійної мови).
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в) Історія літератури <…>
г) Танці.
д) Фехтування і гімнастика. <…>.
Курс другий.
а) Декламація: <…> Читання балад, ліричних поезій, байок і т. ін. і монологів із п’єс. Перші
вправи діалогу. Розвиток міміки.
б) Історія літератури 2-й рік.
в) Історія культури <…> 1-й рік.
г) Історія драми 1-й рік.
д) Танці.
е) Фехтування та гімнастика <…>
ж) Спів.
Курс третій.
а) Практичні вправи для сцени. Виконання
драматичних творів і уривків (фрагментів) артистично-літературного репертуару, — як для розвитку сценічних здібностей кожного окремого ученика, так і для осягнення ансамблю виконання.
Поруч із тим виробляється звичка до самостійної
сценічної праці через самостійні репетиції, тільки
за порадою професорів. Закриті вистави (спектаклі) (Генеральні репетиції) з уривків. Остаточне
вияснення сценічного амплуа кожного учня.
б) Декламація <…>.
в) Історія культури — 2-й рік.
г) Історія драми — 2-й рік. Через літо перед
третім курсом — самостійне студіювання авторів.
<…>
д) Танці. <…>
е) Спів <…>. Курс четвертий. Виключно
практичні вправи на сцені, при тому, по змозі,
становляться цілі п’єси або чималі уривки з артистично-літературного репертуару. Студіювання
цілих ролей» [28, 95–96].
Навчання велося у кілька змін. Відділ української драми працював переважно вечорами [25,
621]. За спогадами Прохора Коваленка, на початку існування школи (1906–1910) відділ російської
драми налічував 20 учнів, відділ української драми — 10–15 на кожному курсі [25, 619].
Курс української драми, яким керувала Марія
Старицька, вперше було набрано у 1905–1906 навчальному році [29, 20] (академік Ростислав Пилипчук зазначав, що Старицька вела український
курс з 1907 року [7, 27], Іван Піскун вказує 1904
рік [27, 34]). Новину про відкриття українського
курсу було повідомлено на сторінках журналу
«Рідний край» [29, 20] і газети «Громадська думка»: «В музикально-драматичній школі М. Лисенка (Б. Подвальна, 15) отворяється з 1-ого січня
1906 року курс української декламації і клас сценічної гри» [30, 1]. Разом із цим, у статуті школи,
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затвердженому міністерством, «ні про яке навчання по класу української драми <…> не згадується <…> Лисенко навмисне не вказав відділів по
класу драми, обмежившись досить двозначним
визначенням “сценічна освіта”» [27, 34]. Це підтверджують свідчення Л. М. Старицької: «В дозволі драматичного відділу не згадувалось про
право заснувати при школі український відділ.
М. В. Лисенко і М. М. Старицька відкрили його на
свій страх» [27, 34]. Іван Піскун не виявив і пізніших документів, які б легалізовували існування
українського відділу [27, 34].
1905 року розпочалися перші відкриті та закриті учнівські концерти та вистави7. Щорічно
проходило до 5-ти відкритих концертів і 2–3 вистави. На цих тематичних вечорах зачитувалися
реферати, що їх готували викладачі теоретичних
дисциплін (В. Перетц, І. Стешенко та ін.).
Силами музично-драматичної школи виставлялися концерти і спектаклі в «Просвіті», «Українському клубі», «Лук’янівському народному домі»
(з яким М. Старицька уклала договір [25, 623]), у
Народній аудиторії, у польському клубі «Ognivo»
і на сцені самої школи. Часто на цих вечорах головував Микола Карпович Садовський — директор
Товариства українських артистів [7, 28].
В українських виданнях (газети «Рідний
край», «Рада», «Громадська думка») збереглося
чимало відгуків про вистави і концерти організовані силами школи Лисенка. Так, кореспондент
газети «Рідний край» писав 1908 року: «Вечір 23
грудня був свого роду урочистостею для української сцени: того вечора, в Києві, в театрі Комерційного товариства, ішла по українськи п’єса
Ібсена “Нора”. Ставила її — київська Просвіта,
себто її Артистична Комісія, що складається з
гуртка молодих артистів, переважно учнів школи
Лисенка. На сей гурток покладаються надії, що
він поширить і освіжить репертуар української
сцени» [31, 13].
Характеристику діяльності школи 1908 року
у листі до І. П. Андріанопольскої залишив і сам
Лисенко: «…Школа моя музик[ально]-драматична, дякуючи богові, зростає з року в рік. У цьому
році щось нащитують до 230 учнів. Професорам
моїм добре дуже живеться: добрі гроші заробляють. Учні теж, як видно, задоволені режимом
школи і наукою, яку їм тут дають. Для мене поки
7

За статутом школи «про всі влаштовувані публічні музичні
вечори і сценічні вистави засновник школи своєчасно повідомляє місцеве поліційне начальство і взагалі додержує
загальновстановлених і звичайних щодо цього правил 1
урядових розпоряджень» [27, 34].
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Музично-драматична школа Миколи Лисенка: до історії театральної освіти в Україні
що недобре трохи, бо професори беруть до себе
багато безплатних; нехай би собі брали, — то
їх діло, особливо, коли трапляються талановиті
люди, але коли ти не береш за їх науку грошей, то
школа в кожному разі повинна брати на себе, бо
вона ж содержує помешкання, яке досі коштувало
1800 р. на рік, а тепер <…> 2500 р. на рік!» [32,
412–413].
Атмосферу школи до певної міри розкриває
вітальний лист Володимира Перетца до Марії Старицької: «…згадалися мені перші роки школи Лисенка, сам Мик[ола] Віт[алійович] і наша з Вами
робота ... Це не особливо було давно, якихось 20
–25 років тому, але для нас це майже “давня історія”, а для сучасної молоді — навіть викопна археологія! А були ті часи — прямо героїчні — і дасть
бог — майбутні українці ніколи не зрозуміють тієї
обстановки, в котрій Вам доводилося прокладати
шляхи для створення артиста української сцени —
не любителя, а того, хто володіє всіма даними
сценічної техніки — по теперішньому “спеца”!
Я зовсім не помилюся, якщо скажу, що з Ваших
рук вийшли перші “професіонали” не аматорської
гільдії, не хочу хулити останніх: серед них вершини української сцени ... Але ідея створити акторів
технічно освічених для гри в сучасних, а не тільки
в “танцюристих” п’єсах — народилася і виросла в
стінах школи, де душею були Ви» [33].
На цьому неспростовні відомості про діяльність драматичного відділу школи закінчуються.
При глибшому зануренні в історію школи виникає плутанина імен, дат і фактів. Аберація пам’яті, а саме на пам’ять свідків доводиться спиратися
найбільше, призводить подеколи до доволі суперечливих тверджень. Втім, саме поміж цих спогадів містяться і реальні історичні факти, що проливають світло на діяльність школи Лисенка.
Так, у спогадах Гната Ігнатовича, — у майбутньому режисера й актора театру «Березіль»,
котрий в інституті Лисенка викладав систему і у
1924–1925 роках був деканом факультету, — читаємо: «Український відділ був першим та єдиним
Українським Драматичним Шкільним закладом.
Серед викладачів цих обох відділів [російського та
українського] ми маємо — М. М. Старицьку, Ф. Гущина, Г. П. Гаєвського, академ[іка В. М.] Перетца,
проф[есора І. О.] Сикорського, І. М. Стешенко,
Г. Сушицького, М. Г. Бурачека, пізніше І. Мар’яненка, І. О. Стадника, О. Загарова, В. В. Сладкопевцева» [34, 40]. Однак насправді значна частина
перелічених педагогів викладала вже в інституті.
Так само викликає сумнів і характеристика
Ігнатовичем школи Лисенка як україномовноМИСТЕЦЬКА ПЕДАГОГІКА

го шкільного закладу, адже, зазначав Олександр
Мишуга, левову частину платоспроможних учнів
становили «малороси», росіяни та поляки. Перші
дві категорії природно виступали за викладання російською, поляки — українською [35, 162].
Старицька, котра очолювала обидва драматичні
відділення, викладала російською мовою і лише
«українську декламацію» — українською [35,
162]. Цілком впевнено можна стверджувати, що
українською мовою читав курс історії української
драми Іван Стешенко [36, 9; 37, 4], тоді як майбутній академік ВУАН Володимир Перетц, чиї проукраїнські виступи сколихнули на початку століття університет св. Володимира, у школі Лисенка,
ймовірно, викладав російською мовою, адже вів
заняття на російських курсах. Однак небезпідставним було б ствердження, що українською мовою і Перетц, і Стешенко користувалися під час
своїх лекційних виступів на концертах і вечорах,
що їх полюбляли влаштовувати у школі.
Підготовка за фахом «драматичне мистецтво»
включала дисципліни: дикція, постановка голосу,
художнє читання, майстерність актора (ці предмети зазвичай вела М. Старицька [25, 620]), режисура, сценічна гра.
За відомостями щорічника «Весь Киев:
Адресная и справочная книга» (1904–1912),
спогадами учнів школи та календарями «Просвіти» можна скласти таку картину викладання драматичного мистецтва у школі8:
У 1904–1927 рр. — М. Старицька (1865–
1930), донька М. Старицького, племінниця Миколи Лисенка. У 1886–1890 роках працювала у трупі
батька, у 1890 році навчалася на драматичних курсах у О. Федотова (Москва), працювала у театрах
Петербурга. 1897 року — повернулася до Києва.
1904–1906 (1907) [7, 26] — Є. Лепковський
(1863–1939) — актор МХТ (1901–1902), актор театру «Соловцов» (1902–1905), згодом працював у
антрепризі (Одеса). У 1909–1917 роках — актор
Малого театру у Москві.
1907–1909 (1910) [7, 26] — Г. Матковський
(1852?–1941?)9 — актор, режисер, антрепренер,
працював актором і режисером у театрі «Соловцов» (1902–1905, 1907?), 1905 року організував
антрепризу в Києві.
1908–1910 — Ф. Гущин (1863–1912) — викладач вокалу (зокрема в Імператорському театральному училищі в Петербурзі), автор низки видань
8

Вказується весь період викладання кожного з педагогів.

9

Дату народження встановлено за спогадами Л. Леонідова
[38, 62].
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з питань вокального мистецтва. Викладав у школі
вокал та декламацію.
1910–1911 (1912) [7, 26] — С. Броневський —
артист імператорських театрів, у школі викладав
мистецтво актора.
1912 — Г. Гаєвський (1872–1933) — художник, режисер театру «Соловцов» (1907–1908,
1911–1912), Українського національного театру
(1917–1918), Другого театру ім. Леніна (1919), автор першого «в Україні посібника з режисури» [9,
116]; викладав режисуру та механіку сцени.
На російському відділі заняття в різні роки
вели: М. Старицька, С. Бронєвський, Г. Гаєвський
та Є. Лепковський.
Інші дисципліни викладали:
К. Чекеруль-Куш (1872–1940) — адвокат, присяжний повірений, перекладач, політичний діяч,
навчався у Московському університеті, але освіту
не закінчив через революційну діяльність (1908
року викладав ораторське мистецтво);
С. Ленчевський — хореограф і танцівник польського походження, працював у Варшавському театрі, у 1892(1897?)—1909 роках — балетмейстером
Київської опери, здійснив перші хореографічні
композиції української тематики («Жнива в Малоросії», «Приморське свято», «Малоросійське весілля»), у 1905–1906 роках викладав пластику і танці.
І. Сікорський (1842–1919) — психолог, приват-доцент психіатрії і нервових хвороб, екстраординарний професор університету св. Володимира, засновник Лікарсько-педагогічного інституту для розумово відсталих та нервових дітей, з
1907 року — директор Київського педагогічного
фребелівського інституту, у школі Лисенка впродовж 1908–1912 років викладав фізіогноміку.
О. Анохін (1882–1920) — лікар, тренер, педагог і теоретик спорту, перший у Києві власник
диплому тренера з важкої атлетики (1908), з 1913
року — голова олімпійського комітету, редактор
журналу «Краса і сила», 1910 року у школі Лисенка викладав гімнастику.
М. Ланге — польський балетмейстер, прима-балерина Київської опери (у 1907–1911 роках
викладала танець; Прохор Коваленко стверджував, що Ланге вела і фехтування [25, 622]).
Кузьмін10 — історію костюма (також викладав
історію побуту, фехтування [25, 622]).
До викладання теоретичних дисциплін, зокрема історії театру і драми, було запрошено видатних тогочасних вчених:
10

Можливо, йдеться про київського мистецтвознавця Євгена Михайловича Кузьміна (1864–1942) [39, 317].
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1904–1906 [40, 67] — В. Перетц, який став
першим викладачем історико-теоретичних дисциплін, заклавши тим самим основу для академічного викладання у школі Лисенка. У 1912–1914
роках читав курс з історії європейського театру та
драматичної літератури в театральному училищі
Товариства Мистецтв та Літератури [40, 68].
1907–1908 — граф Ф. Г. де Ла Барт (1870–
1915) — літературознавець, історик західної літератури. Випускник Петербурзького університету
(учень О. Веселовського), приват-доцент Київського та Московського університету, у своїх дослідженнях спирався на порівняльно-історичний,
формально-емпіричний, психологічний методи,
пропагуючи поєднання кількох методів.
1909–1912 — Г. Александровський (1873–
1936, 1941?) — український літературознавець,
педагог, громадський діяч, випускник історико-філологічного факультету університету св. Володимира (1895). Разом із братом І. Александровським
один із засновників газети «Киевские отклики»,
член товариства «Просвіта» (1906).
1906–1912 — І. Стешенко (1873–1918) — літературознавець, громадський та політичний діяч,
педагог, випускник історико-філологічного факультету Київського університету (1896). З 1896
року, через громадську діяльність, Стешенкові
заборонили викладати та проживати в університетських містах. Заборону було знято 1906 року.
На російському відділенні Іван Стешенко викладав логіку, естетику та психологію, а на українському — історію української драми [41, IV]. Цю
дисципліну Стешенко розпочав викладати 1906
року [42, 402], з моменту її введення до програми
школи [43, 495].
Історія викладання «історії театру» («історії
драми») у школі Лисенка — чи не найбільш заплутана. Встановити, хто, коли і, зрештою, яку
саме дисципліну викладав, доволі важко. Передусім це пов’язано із назвою дисципліни. У довіднику «Весь Киев» (1904–1912), імовірно, подається узагальнена назва — «історія драми», адже у
програмі школи (1904) теоретичні предмети чітко
розділено на історію літератури, історію культури
й історію драми.
Дослідник історії Музично-драматичної школи Лисенка М. Кузьмін вважає, що Володимир
Перетц викладав історію російської драми, Фердинант де Ла Барт — історію західноєвропейської
літератури, а Орест Левицький (1848–1922) — історик, етнограф, письменник, випускник історико-філологічного факультету Київського університету (1874), член «Старої громади», «КиївськоМИСТЕЦЬКА ПЕДАГОГІКА
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го літературно-артистичного товариства», редактор, автор газети «Киевская старина» — історію
української літератури [44, 40].
Збереглися програми курсу з історії українського театру, до якої входили такі розділи:
«Вертепна драма. Містерія XVII віку. Ф. Прокопович; шкільна драма XVIII віку; інтермедії:
Довгалевський, Лащевський, Георгій Кониський,
Щербацький, діалоги Некрашевича. Нова драма
ХІХ віку. Етнографічно-побутова драма Котляревського, Гоголь (батько), Квітка, Кухаренко, Тополя. Початок історичної драми. Стороженко, Шевченко, Куліш, Костомаров. Початок постійного
українського театру. Драматичні переробки. Соціально-побутова та історична драма. Старицький,
Карпенко-Карий, Кропивницький, П. Мирний,
Яновський, Грінченко, Тогобочний та ін. Галицько-український театр» [44, 40].
Назв курсу, який читав Перетц, безліч: «історія драми» [40, 67], «історія західноєвропейського
театру», «історія західноєвропейського та російського театру і драми» [9, 116], «історія драматичного мистецтва і літератури» [44, 37], «історія
російської та української літератури» [24, 90 ; 26,
245], «історія літератури і фольклор» [7, 27].
Так само суперечлива інформація і стосовно
років викладання історії театру. Прохор Коваленко, який закінчив школу 1910 року, згадував:
«Обов’язкові допоміжні предмети викладали кращі київські педагоги: історію російської драми —
Александровський, європейської — Перетц, української — Стешенко» [25, 622]. Однак цей спогад
викликає сумнів. Головне питання — роки викладання Перетца: Ростислав Пилипчук зазначає, що
Перетц викладав у школі у 1904–1913 роках [7, 27]
(до свого від’їзду в Петербург), однак ця інформація не підтверджується іншими джерелами, зокрема у автобіографії Перетц визначає 1904–1906 як
роки викладання у школі [40, 68].
Незважаючи на заплутаність історичних фактів, беззаперечним залишається одне — саме ці
перші курси з історії театру, прочитані видатними
дослідниками початку ХХ століття, заклали основу для становлення театрознавства як самостійної
навчальної дисципліни.
1912 року, після смерті Лисенка, школу було
перейменовано на його честь. 1918 року на базі
школи було створено Музично-драматичний інститут (Муздрамін) ім. М. В. Лисенка. 1934 року
музичний відділ інституту увійшов до складу
консерваторії, а на основі драматичного було
створено Київський державний театральний інститут.
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Саме тут, на базі фундаментальних досліджень і курсів, читаних видатними істориками театру Володимиром Перетцом (1904 1908), Олександром Киселем (у музично-драматичному інституті, 1918–1920), Петром Руліним (там само,
1920–1934) та багатьма іншими, було закладено
ґрунт академічного театрознавства як самостійної
дисципліни. І, нарешті, 1944 року в інституті було
створено спеціалізацію «театрознавство».
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ɨɛɨɜ¶ɹɡɤɨɜɨɩɨɞɚɽɬɶɫɹɫɬɢɫɥɢɣɪɟɮɟɪɚɬɢɜɧɢɣɜɢɤɥɚɞɫɬɚɬɬɿɚɧɝɥɿɣɫɶɤɨɸɦɨɜɨɸ ɨɛɫɹɝ
ɫɬɨɪɿɧɤɢɮɨɪɦɚɬɭȺ ɧɚɛɪɚɧɢɣɬɢɦɫɚɦɢɦɲɪɢɮɬɨɦɤɟɝɥɟɦɬɚɡɿɧɬɟɪɜɚɥɨɦɪɹɞɤɿɜ
Ⱥɛɡɚɰɧɿ ɜɿɞɫɬɭɩɢ ɦɚɸɬɶ ɮɨɪɦɚɬɭɜɚɬɢɫɹ ɜ ɬɟɤɫɬɿ ɚɜɬɨɦɚɬɢɱɧɨ ȼɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɞɥɹ
ɚɛɡɚɰɧɨɝɨɜɿɞɫɬɭɩɭɧɚɩɨɱɚɬɤɭɪɹɞɤɚɩɪɨɩɭɫɤɿɜ ɩɪɨɛɿɥɿɜ ɱɢɬɚɛɭɥɹɰɿʀɧɟɞɨɩɭɫɤɚɽɬɶɫɹ
Ʉɭɩɸɪɭ ɜ ɰɢɬɚɬɚɯ ɧɚɜɦɢɫɧɨ ɩɪɨɩɭɳɟɧɭ ɚɜɬɨɪɨɦ ɫɬɚɬɬɿ ɱɚɫɬɢɧɭ ɰɢɬɨɜɚɧɨɝɨ ɬɟɤɫɬɭ 
ɩɨɡɧɚɱɚɸɬɶɬɪɶɨɦɚɤɪɚɩɤɚɦɢɜɡɹɬɢɦɢɜɤɭɬɨɜɿɞɭɠɤɢ!Ɏɚɣɥɦɚɽɛɭɬɢɡɚɩɢɫɚɧɢɦɧɚ
&'520ɚɛɨɧɚɟɥɟɤɬɪɨɧɧɢɣɧɚɤɨɩɢɱɭɜɚɱ ɮɥɟɲɩɚɦ¶ɹɬɶ ɭɮɨɪɦɚɬɿ'2&ɚɛɨ57)
Ɇɚɬɟɪɿɚɥɢ ɧɚɞɫɢɥɚɸɬɶɫɹ ɩɨɲɬɨɸ ɧɚ ɚɞɪɟɫɭ  ɦ Ʉɢʀɜ ɜɭɥ əɪɨɫɥɚɜɿɜ ȼɚɥ
 ɪɟɞɚɤɰɿɹ ©ɇɚɭɤɨɜɨɝɨ ɜɿɫɧɢɤɚ Ʉɢʀɜɫɶɤɨɝɨ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɭ ɬɟɚɬɪɭ ɤɿɧɨ ɿ
ɬɟɥɟɛɚɱɟɧɧɹɿɦɟɧɿȱɄɄɚɪɩɟɧɤɚɄɚɪɨɝɨªɚɛɨɟɥɟɤɬɪɨɧɧɨɸɩɨɲɬɨɸ
(PDLO NDUSHQNRNDU\#XNUQHW
Ɍɟɥɟɮɨɧɢɞɥɹɞɨɜɿɞɨɤ  ɬɟɥɮɚɤɫ
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