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Колектив молодіжного театру Колектив молодіжного театру Колектив молодіжного театру Колектив молодіжного театру     

««««ЮНІСТЬЮНІСТЬЮНІСТЬЮНІСТЬ»»»»    

привітав викладачів, студентів і привітав викладачів, студентів і привітав викладачів, студентів і привітав викладачів, студентів і     

працівників коледжу зі святом працівників коледжу зі святом працівників коледжу зі святом працівників коледжу зі святом     

Останнього дзвоникаОстаннього дзвоникаОстаннього дзвоникаОстаннього дзвоника    

і запросив всіх на прем'єру вистави і запросив всіх на прем'єру вистави і запросив всіх на прем'єру вистави і запросив всіх на прем'єру вистави     

за твором  Михайла Старицького за твором  Михайла Старицького за твором  Михайла Старицького за твором  Михайла Старицького     

“За двома зайцями” “За двома зайцями” “За двома зайцями” “За двома зайцями”     

(комедія із (комедія із (комедія із (комедія із     

міщанського побуту на 4 дії),міщанського побуту на 4 дії),міщанського побуту на 4 дії),міщанського побуту на 4 дії),    

яка відбудлася яка відбудлася яка відбудлася яка відбудлася     

25 травня о 12.30 25 травня о 12.30 25 травня о 12.30 25 травня о 12.30     

в актовій залі коледжу в актовій залі коледжу в актовій залі коледжу в актовій залі коледжу  
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Якби суть театру полягала лише в 

захоплюючому видовищі, можливо, 

і не варто було б вкладати в нього 

стільки сил. Але театр - це мисте-

цтво відображати життя  

К.СтаніславськийК.СтаніславськийК.СтаніславськийК.Станіславський    
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ДІЙОВІ ОСОБИ ТА ВИКОНАВЦІ: 
Прокіп Свиридович Сірко — міщанин (Михайло 

Шутурма) 
Явдокія Пилипівна — його жінка (Юліана Симчич) 
Проня — дочка їх (Каріна Мацьопа) 
Секлита Пилипівна Лимариха — сестра Сірчисі, пе-

рекупка (Вікторія Радощук)  
Галя — її дочка (Христина Дульгер) 
Свирид Петрович Голохвостий — промотаний цилю-

рник (Валентин Балагур) 
Настія – подруга Пронина (Анастасія Чорна) 
Наталка — подруга Пронина (Надія Божагора) 
Xимка — наймичка у Сірків (Анастасія Янчак) 
Степан — слюсар (Вадим Дульгер) 
Марта — бублейниця (Анастасія Шульган) 
Устя — черевичниця (Олеся Кольберт) 
Меронія — живе при монастирі (Анастасія Горланова) 
 
 

Шахвери  
Голохвостого  
 

 
Музичне оформлення: Михайло Пинзару 

Сценографія: Михайло Шутурма 
Костюми: Лелія Іваночко, Ярослава Богдан 
Режисер-постановник: Марія Козубовська 

Станіслав Александров 

Євген Гаврилов 

Руслан Паршенко 



5  

 

Нічего нету удівітельного. 

Мєня весь Кієв знаєт... 

Хіба ви не бачите…  

Перший хвисон ... 

Моя мама добре серце 

має ... 

Баришні, может ви со мной 

в праходку ... 
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Ходім додому, бо ця 

витрішкувата чапля 

знову зі своїм  

пенційоном... 

Ну і ловко ж ви їх отбрили ... 

Ой ціпонька, ой пуколька ... 

Якщо зачіпаєш, то зачіпай 

чесно ... 
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Нехай мене покарає вели-

кий лаврський дзвін, якщо 

брешу ... 

Щось мені хочеться:  

чи хвигів, чи солоних огірків ... 

Наша Проня на панію 

повернуті ... 

Куди це ви, доню, ходили? 
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Я вже хвартухом махала-

махала, а вогонь тільки 

 жевріє  ... 

Ви, Секлито Пилиповно, 

що інше, а ми — що інше... 

А що це ви до нас у гості? 

Не злякались і ми вас, бо 

руки короткі ... 
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Ось який ваш рід... 

Прибирайте, швидко. А ти, 

Химко, кади... ... 

Проня Прокоповна на 

 собственной канапе ... 

Што разумний челавек … 

он поднялся висше хмар... 



10  

 

Пропало пять рублей ... 
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Скоропостижно хочу 

женится ... 

О-о-о! Який ви?!  

Куди нам до вас ... 

А мені ваша мама слово 

дала ... 
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Чи не підглядала вона часом? 

Вітаємо вас з вашими 

йменинами... 

Дай Боже Вам всього, 

що вам треба, а моїй 

Галі гарного жениха ... 

Ох  і набралася вас повна 

хата ... 
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То, Степане, горе моє  ... 

- А це, хто черниця? 

- Та ні, то вона тільки зверху... 

А хто це такий гарний 

парубок ... 

Тільки, серце-кумо, нікому 

не кажи … Такий приказ ... 
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Подивіться, любі кумоньки 

… Це молодий і молода ... 

Де ж тут був селезень, десь 

була вуточка ... 

Секлита Лимариха гуляє ... 

Піймай, Химко, собаку та 

прив'яжи її до тинка ... 
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Аж не стямлюсь  

я од радості ... 

А чи знаєте ви, що Секлита 

Лимариха Галю пропила і 

видає її за Голохвостого ... 

Підім та скажемо Секлиті 

про це злодіяцьке весілля ... 

Ой, які ви гарні, мов ота 

квіточка, що у вінку ... 
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За цю тканину я заплатила 

три рублі ще позаторік ... 

Оце, як відітє, все беру 

Прекрасниє цвєти  

прекрасной квєтцє... 

Позвольте, моя дорога 

невеста, вручить вам 

этого пукета ... 
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Не беспокойтесь, об-

хождение понимаю ... 

Тепер ви уже наш ... 

Гвавт! Гвавт! Не пущу... ... 

Слобоніть світлицю, 

сестрице ... 
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Що це ви впустили якусь 

самашедшу ... 

Мамо, я не вірю їй ... 

А лаяв як, і нівечив, і 

гудив... 

А тепер ми женимо тебе на 

Галі ... 
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Банкрот, ну і банкрот ... 

Не треба нам такого зятя ... 

Молодці! Театр був, є і буде... 


