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                                               Кіріспе 

Владимир  Немирович-Данченконы театрдың энциклопедиясын жазу 

керек  деген ой жиі мазалайтын. Бұл кісінің бір ерекшелігі өзінің ойын 

жылдам және тез жинақтап жеткізе алатын. Осындай ерекшелігі бола тұра, 

қаншама білімін,  ойын кітапқа түсіре алмады. 

 Ол бір неше рет жазабақшыда болды, қолына қалам алып, тіпті 

жоспарын  жазып, дайындапта қойды, бірақ бәрібір ол кісіні режиссура, 

практика жағы көп қызықтырды. Өмірінің соңына дейін өзінің жақсы көретін 

ісі-режиссурамен айналысып өтті. 

 Немирович – Данченко ерекше талант иесі болғаны бәрімізге мәлім.Ол 

театрдың қыр-сырын әбден меңгерген адам еді. Ол өзінің арманындағы 

театрын іске асырмақшы болып, алдына мақсат қойғанда, ұсақ-түйек 

кедергілердің бәрін дер кезінде жоя білді.Оған дәлел, бәрімізге мәлім  “Театр 

начинается с вешалки” деген нақыл сөзі еді. 

 Ол театрдың болашағына бей-жай қарай алмады. «Театрдың негізгі 

күші актер, сондықтан актер, өнерге қажетті атмосфералық ортада болу 

керек» деген ұстанымда болып актерларды кулисаның артындағы ұсақ-түйек  

әңгімелерден  сақтауға тырысты. 

Станиславский мен Немирович – Данченко театрдағы  өз-өздерін 

жақсы көретін актерларға, олар өздері үлгі болып, театрда бір ойдың, бір 

мақсаттың айналасына жиналып, қалай бірігіп жұмыс істеу керектігін 

көрсете білді.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                     НЕГІЗГІ БӨЛІМ   



                                     Өмірбаян: 

Владимир Иванович Немирович-Данченко (23.12.1858 

жыл, Озургети, Кутаиси губерниясы - 25.04.1943, Мәскеу) – орыс режиссері, 

ұстаз, драматург және театр қайраткері. 

Мәскеу Көркемөнер театрының негізін қалаған жетекшілердің бірі. 1936 

жылдағы КСРО-ның халық әртісі. 

Тбилиси гимназиясында (күміс медальмен бітірген), кейін 1876-1879 

жылдары Мәскеу университетінің физика-математика және заң 

факультетінде оқыған. 

1891-1901 жылдары Мәскеу филармония қоғамы Музыка-драма училищесінің 

драма бөлімінде сабақ берген. 

 Владимир Немирович-Данченко Грузияның Озургети қаласында дүниеге 

келді. Оның Анасы-Александр Каспаровна Ягубян,  армениядан, ал әкесі 

украин дворяндарынан шыққан, Чернигов губерниясында мүлікке ие болған 

және Кавказда подполковник қызметін атқарған. Ұлдарына лайықты білім 

беру үшін орталыққа, Тифлиске (қазіргі Тбилиси) көшті. Владимир 

Немирович-Данченко  Тифлис гимназиясында оқып, 1876 жылы күміс 

медальмен бітірді. Мәскеу университетінің физика-математика факультетіне 

түсіп, содан кейін заң факультетіне ауысты, бірақ 1879 жылы университетті 

бітірмей қалдырды. Ол жақсы бағалар алып, өзінің сүйікті хоббиі - театрға 

уақыт тапты. Қойылымдарды бүкіл отбасы жақсы көрді. Олардың үйінің 

жанында жазғы театр жұмыс істеді, онда бала алғашқы спектакльдерді 

тамашалады.  

                                         Шығармашылығы: 

1879 жылы Немирович-Данченко өзін өнерге арнау үшін университетті 

тастап кетті. Малый театрында ол «Қалыңдық» премьерасын көрді, автормен 

- Александр Островскиймен кездесті, сонымен қатар басқа классиктер - Иван 

Тургенев пен Лев Толстоймен сөйлесті. 

 

Немирович-Данченко 23 жасында алғашқы пьеса - «Бриар» жазды. 1882 

жылы ол Малый театрының сахнасына шығарылды. Кейінірек «Әдеби нан 

туралы» жұмыс басталды, одан кейін елордада және облыстық театрларда 

сахналанған романдар мен прозалар пайда болды. Олардың қатарында 

«Тозақ», «Ескі үй», «Губернаторлық тексеру», «Соңғы ерік», «Алтын», 

https://kk.wikipedia.org/wiki/1858_%D0%B6%D1%8B%D0%BB
https://kk.wikipedia.org/wiki/1858_%D0%B6%D1%8B%D0%BB
https://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9E%D0%B7%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B5%D1%82%D0%B8&action=edit&redlink=1
https://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D1%83%D1%82%D0%B0%D0%B8%D1%81%D0%B8_%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D1%81%D1%8B&action=edit&redlink=1
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D3%99%D1%81%D0%BA%D0%B5%D1%83
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https://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D3%99%D1%81%D0%BA%D0%B5%D1%83_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82%D1%96&action=edit&redlink=1


«Арманда», «Өмір бағасы» және «Жаңа бизнес» пьесалары бар. Соңғы екі 

пьесада автор Грибоедов атындағы сыйлыққа ие болды. 

 

Немирович-Данченко және Константин Станиславскиймен таныстығы. 

 

1890 жылдардың басында Владимир Немирович-Данченко әйгілі драматург, 

сыншы және мұғалім ретінде танымал болды: 1891 жылдан бастап Мәскеу 

филармониясының (қазіргі ГИТИС) драма бөлімінде жұмыс істеді. 1891-1901 

жылдары Мәскеу филармониялық қоғамының музыкалық-драма 

училищесінің драма бөлімінде сабақ берді. Оның оқушыларының арасында 

Иван Москвин,Ольга Книппер-Чехова және Всеволод Мейерхольд. 

Немирович-Данченко студенттерге «қоршаған өмірдегі драманы» қалай 

көруге болатындығын түсіндірді. Театрды іштей зерттей отырып, ол бұл 

өнерге өзгеріс қажет екенін түсінді. Тек басылған сөз жеткіліксіз болды, ол 

түбегейлі реформаларға қатысқысы келді. Мұнда оның жоспарлары ХІХ 

ғасырдың ортасында орыс ұлттық театрын дамытқан Александр 

Островскийдің идеяларына ұқсайды.  

Владимир Немирович-Данченко «театр адамның рухани өмірінің, халық 

ағарту бөлімінің болуы керек» деп есептеді. Константин Станиславский 

онымен бірге болды. Режиссерлер 1897 жылдың жазында кездесті. «Славян 

базары» мейрамханасында 18 сағат бойы олар орыс театрын талқылады. 

Кейін Немирович-Данченко: «Біз ешқашан дауласқан емеспіз. Біздің 

бағдарламалар бір-бірін біріктірді немесе толықтырды ». Сол кезден бастап 

Немирович-Данченко және Станиславский есімдері бірге айтыла бастады. 

 

1898 жылы Константин Станиславскиймен бірге Мәскеу көркем театрын 

(МХТ) құрды, оның басшысы болды, кейіннен — оның студиясы жанына 

орналасты. 

1919 жылы МХТ жанында музыкалық студия ұйымдастырды. 1925 жылы 

студия Еуропа мен Құрама Штаттарға гастрольге аттанды. "Мұндай актерлер 

тобын, американдық газеттердің бірі жазды, — Біз осында Мәскеу көркем 

театры, студияның ата-анасы болған кезден бастап біздің сахнада көрмедік". 

"Кармен" операсының бір көрінісінің алдында көрермендерге дирижер 

Леопольд Стоковский: "бұл спектакльде көрермен креслоның арқасына қарай 

отырып, әдетте Операда емес, сахнада жанасатын оқиғаларды мұқият 

қадағалап отыратын болады» деген екен. 

2. В.И.Немирович-Данченконың режиссуралық ерекшеліктері 



Немирович-Данченко бүкіл ғұмырын театрға арнап, өнерге қызмет 

етуден еш жалыққан емес.Оның театрында оның режиссурасымен Шекспир 

мен Чайковскийді шығармалары бірнеше рет театр саханасында сахналанып, 

музыкамен поэзия бірігіп өмірге келіп жатты  

Именно Немирович-Данченко в свое время открыл для русского театра 

пьесы Чехова, а уже будучи в восьмидесятилетнем возрасте, повторил это 

для советского народа. Режиссер оказывал творческую поддержку Горькому 

(который впоследствии испытывал глубокую признательность этому 

человеку) при создании первых драматургических произведений великого 

пролетарского писателя, и именно он в советское время сумел дать 

уникальную социальную трактовку горьковским произведениям.  

 

Антон Чехов:«Ты дал моей «Чайке» жизнь» 

Болашақ реформаторлар өнер театрында (кейіннен Мәскеу көркем 

театрында) жұмыс істей бастады. Владимир Немирович-Данченко енді 

баспаға шықпай, өзін театр ісіне арнады. Мәскеу көркем театрында ол 

ұйымдастырушы ретінде көбірек жұмыс істеді: қаржыландыру және 

жоспарлау, постерлер, компания иелерінің нысаны, жазылымдар шығару 

және басқа да мәселелермен айналысты. Бірде ол Станиславскийге: «Бұл 

адам маған өте жақсы ат сияқты көрінеді, ал сен - шабыттанған данышпан 

ретінде», - деп жазды. 

 

1896 жылы Немирович-Данченко Антон Чеховтың «Теңізшікті» оқыды. 

Осыдан кейін ол: «Чехов - мен үшін талантты» деді де, бірден Чеховтың 

пайдасына «Өмірдің бағасы» пьесасы үшін Грибоедов сыйлығынан бас 

тартты. Мәскеу көркем театрының алғашқы маусымында сахналанған 

«Қарлығаш» Александринский театрында сәтсіздікке ұшырады. Ия, менің 

«теңіз жағалауы» болды. 

 

1898 жылы Мәскеу көркем театры «Чайка» тұрақты ду қол шапалақ ұрды. 

Ирина Аркадинаның рөлін режиссердің бұрынғы шәкірті Ольга Книппер 

атқарды. Премьерадан кейін Чехов Немирович-Данченкоға «Сіз менің« 

Сейітбайлығыма »өмір сыйладыңыз. Рахмет! » Келесі жылдарда Мәскеу 

көркем театрында Чеховтың барлық пьесаларында: «Ваня ағай», «Үш апа», 

«Шие бағы», «Иванов» спектакльдері қойылды. Соңғысы 1904 жылы 



Немирович-Данченко дербес орнатылды. Мәскеу көркем театрында Максим 

Горький, Леонид Андреев, Александр Блок, Лев Толстой шығармаларына 

негізделген қойылымдар болды. 

 

Маэстроның ең жақсы шығармасы Уильям Шекспирдің пьесасына 

негізделген «Юлий Цезарь» пьесасы саналды. Шабыт алу үшін ол тіпті 

Италияға да барған. Цезарьдің рөлін суретші Василий Качалов сомдады, 

қойылымға 200 қосымша қатысты. Спектакль көрермендердің де, 

сыншылардың да көңілінен шықты. 

Художественный театр — это лучшая страница той книги, история 

которой когда-либо будет написана о современном русском театре. 

Этот театр — твоя гордость. 

Антон Чехов в письме Владимиру Немировичу-Данченко 

Гастрольден кейін бір жарым жыл Голливудта келісімшарт бойынша жұмыс 

істеді. Бір топ әртістер Отанына оралмаған және АҚШ-та 

қалды."Пугачевщины" экрандау туралы келіссөздерді жүргізді, талқылауға 

1925 жылы МХТ сахнасында өткен К. Треневтің пьесасынан сюжетті 

жинақталған сценарийді және пушкинскийдің "Капитан қызы"сахнасынан 

көріністерді ұсынды. 1931 жылы Голливудқа келген Борис Пильняк 

сценарийді жалғыз түзетумен мақұлдағанын сол жерде танымал оқиғаны 

атап өтті: "Дирекция Пугачевтің тым қорқынышты аяқталуын тауып, Пугачев 

плаханың орнына Б Екатерина кездесті, олар бір-біріне ғашық болды және 

үйленді" . Себептер бойынша қолайсыздығы қара соңына Пугачев сценарий 

болды, сайып келгенде, қайтарылды басшылығымен кинокомпаниясының. 

Кейбір мәліметтер бойынша, Немирович-Данченко Голливудта болған ең 

ауыр кезең деп есептеді. 

Немирович-Данченконың музыкалық студиясының Мәскеуге қайтып 

оралғаннан кейін үй-жайдан бас тартылды және іс жүзінде ол көшеде болды; 

бірақ көп ұзамай Мәскеу театрына Дмитровский театрының сахнасы 

ұсынылды. 

1928 жылдың күзінен бастап Станиславский жүрек ауруына байланысты 

актерлік қойылымдарын және қоюшы режиссердің қызметін тоқтатты. 

Көркем театрдың сақталуы үшін жауапкершілікті Немирович Данченко өз 

мойынына алды. Өмірінің соңына дейін ол МХАТ директоры және көркемдік 

жетекшісі болған. 

Немирович-Данченко театрының құрамына 1939 жылда Викторина Кригер 

жетекшілігімен Мәскеу көркем балетінің ұжымы кірді. 



1940 жылдың сәуірінде әдебиет және өнер саласында Сталиндік сыйлық 

бойынша Комитет құрылды. Комитет төрағасы болып Немирович-Данченко 

бекітілді. Ол сондай-ақ 1943 жылы Мәскеу көркемсурет театрында мектеп-

студиясын құрудың бастамашысы болды: іс жүзінде бұл оның өсиеті болды. 

Владимир Иванович Немирович-Данченко 1943 жылы 25 сәуірде Мәскеуде 

жүрек ұстамасынан қайтыс болды. Новодевичь зиратында жерленген. 

Қорытынды: 

       Бүкіл советтік дәуірдің ұстанымдары Немирович-Данченконың 

қойылымдарынан тайға таңба басқандай көрініп тұрды. Сондай-ақ оның 

театрынан советтік шығармалардың образдары ғана орын тапқан жоқ 

көсемдердің де Ленин, Сталин образдары сомдалды. 

      Немирович -Данченко  орыс театрына Чеховтың пьесасын қалай қою 

керектігін көрсетіп берді десе болады.  

Немирович – Данченко өзінің бүкіл өмірін театрға арнады. Ол мәдениетке 

және орыс театрының өркендеп дамуына елеусіз үлес қосты. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение. Список постановок Вл. И. Немировича-Данченко в 

Московском Художественном Театре.  

1898-1899г.  

“Счастье Греты” Э. Мариотта  

“Чайка” А.П. Чехова (вместе с К.С. Станиславским)  

1899-1900 г.  

“Дядя Ваня” А.П.Чехова (вместе с К.С. Станиславским)  

“Одинокие” Г. Гауптмана (вместе с К. С. Станиславским)  

1900-1901г.  

“Три сестры” А.П.Чехова (вместе с К. С. Станиславским и В. В. Лужским)  

1902-1903г.  

“На дне” М. Горького (вместе с К. С. Станиславским)  

1903-1904г.  

“Юлий Цезарь” В. Шекспира.  

“ Вишневый сад” А. П. Чехова (вместе с К. С. Станиславским)  

1904-1905г.  

“Иванов” А. П. Чехова.  

1905-1906г.  

“Дети солнца” М. Горького ( вместе с К. С. Станиславским)  

1906-1907г.  

“Горе от ума” А. С .Грибоедова (вместе с К. С. Станиславским)  

“Стены” С. А. Найденова.  

1907-1908г.  

“Борис Годунов” А. С. Пушкин  

1908-1909г.  



“Ревизор” Н. Г. Гоголя (вместе с К. С. Станиславским)  

“У врат царства” К. Гамсуна  

1910-1911г.  

“Братья Карамазовы” по роману Ф. М. Достоевского  

1911-1912г.  

“Живой труп” Л. Н. Толстого (вместе с К. С. Станиславским)  

“ Нахлебник” И. С. Тургенева  

“Где тонко, там рвется” И. С. Тургенева  

1912-1914г.  

“Пер Гюнт” Г. Ибсена  

“Николай Ставрогин” по роману Ф. М. Достоевского “Бесы”  

“ Мысль” Л. Н. Андреева  

1914-1917г.  

“Смерть Пазухина” М. С. Салтыкова- Щедрина.  

“ Каменный гость” А. С. Пушкина  

“Село Степанчиково” по повести Ф. М. Достоевского  

1925-1929г.  

“Пугачевщина” К. А. Тренева  

“Квадратура круга” В. Катаев  

“ Блокада” Вс. Иванова.  

1936-1939г.  

“Любовь Яровая” К. А. Тренева  

“ Анна Каренина” по роману Л. Н. Толстого  

“Три сестры” А. П. Чехова.  


