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УУ  ССУУЧЧААССННІІЙЙ  ТТЕЕААТТРРААЛЛІІЗЗООВВААННІІЙЙ  ВВИИССТТААВВІІ  

У статті розглядається мистецтво режисури та його специфічні закони, особливі 
форми, виразні методи і засоби; визначено та обґрунтувано сутність і специфіку професійної 
діяльності режисера як творця театралізованої вистави. Доводиться, що режисура – це 
синкретичне мистецтво, в якому полягає діяльність широкого профілю. Талант режисера 
полягає в створенні цілісного художнього образу в одному театралізованому творі. 
Розглядаються особливості режисерської діяльності у сучасній театралізованій виставі. 
Вимоги до режисерської діяльності, його професіоналізації виросли настільки, що тільки 
постійне підвищення теоретичного рівня, практичної кваліфікації, самоосвіта, розширення 
світогляду може забезпечити відповідність цим вимогам.  
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Режисура українського сценічного мистецтва народилася на 
благодатній ниві колективної творчості театральних митців країни, які 
поєднали в собі багатство художніх талантів – драматурга, артиста, 
режисера. Ансамбль творців сцени – театр корифеїв кінця ХІХ – початку 
ХХ століття, їх наполеглива багатогранна, яскрава самобутня художня 
діяльність, їх пошуки, успіхи і невдачі заклали міцний фундамент розвитку 
українського театру для майбутніх творців національного театрального 
мистецтва сьогодення.  

Сучасний період розвитку вітчизняного театру пов’язаний з пошуками 
виразних засобів театру святкового, ритуального, культового, яким 
майстерно володіли митці сценічного мистецтва України кінця XIX – початку 
ХХ століття. Тому актуальним сьогодні та одним з плідних шляхів 
оновлення театру вбачається звернення до творчого досвіду корифеїв 
української сцени, які були фундаторами національного театрального 
мистецтва, мали глибоке коріння етнічної культури. 

Мета дослідження – визначити та обґрунтувати сутність і специфіку 
професійної діяльності режисера як творця театралізованої вистави. 

В останнє десятиріччя ХІХ століття у європейському та російському 
театральному мистецтві термін “режисер” набуває нового сенсу. Якщо 
раніше в режисері вбачали організатора, а часто-густо й антрепренера, 
хазяїна театральної трупи, то на порозі ХХ століття функціональна 
діяльність режисера стає більш творчою, він виступає творцем спектаклю 
як єдиного художнього цілого. Потіснивши актора – єдиновладного хазяїна 
сцени, режисер і частково художник узяли на себе відповідальність за 
загальне звучання і смисл постановки. 
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Цей процес викликав появу нової драми, активне висування на сцену 
прози, пошуки адекватних засобів для втілення поезії. Вони з’явилися 
спочатку на французькій сцені, а потім розповсюдилися на все європейське 
театральне мистецтво. 

Професійна діяльність режисера, як майстра сценічного мистецтва, 
повинна мати відповідну мету, мотиви дієвості, засоби створення, 
результат, і складається з певних етапів. “Складність і специфіка 
професійної діяльності режисера полягає в тому, що вона за своєю суттю є 
діяльністю широкого профілю, і охоплює чотири взаємопов’язані напрямки, 
що здійснюються у нерозривній єдності: організаційно-управлінський; 
соціально-психологічний; психолого-педагогічний художньо-творчий. Кожен 
з них передбачає практичну, творчу і теоретичну діяльність. Особливість 
професійної майстерності режисера полягає, передусім, у її творчому 
характері і професійно-педагогічному спрямуванні” [9, 9]. 

Художність – це характеристика вищої досконалості мистецтва. Вона 
відділяє високе мистецтво від посередньої художньої творчості. У 
театральному мистецтві художність характеризує вищі його знахідки, 
найвеличніші його відкриття у багатоманітному просторі форм. Художність 
у значенні високої досконалості мистецтва пов’язана з оцінюванням твору 
мистецтва. У цьому значенні вона виступає як критерій цінності мистецтва. 
Тому режисуру можна повною мірою оцінювати як художню критику 
літературного твору, а режисера – як художнього тлумача окремо існуючих 
видів мистецтв, який з’єднує їх у новий вид мистецтва режисури. "Основне 
завдання естетичної критики полягає у передачі своїх особистих 
вражень... Виходячи з цього, можна розділити таку критику на два роди: 
перший – критик як художник, критик-творець, який сам створює художні 
твори; другий – критик-читець, якому доводиться бути мовчки поетом” 
[2, c. 348]. 

Відомо, що до мистецтва режисури відносяться всі явища життя, як і до 
інших мистецтв загалом. Але, на відміну від багатьох інших, мистецтво 
режисури зайняте не справжнім життям безпосередньо, а твором іншого 
мистецтва – драматургії. Тому режисура виступає як художня критика 
драматичного твору. Але функції режисури не зводяться до вузького 
розуміння художньої критики драматичного твору, її потрібно розглядати як 
мистецтво тлумачення будь-якого художнього твору, а режисуру – як 
самостійне мистецтво, режисера – як майстра своєї справи. “...Режисер – 
це не тільки той, хто вміє розібратися в п’єсі, порадити акторам, як її 
грати, хто вміє розмістити їх на сцені в декораціях, які йому спорудив 
художник. Режисер – це той, хто вміє спостерігати життя і має 
максимальну кількість знань у всіх галузях, крім своїх професійно-
театральних. Іноді ці знання є результатом його роботи над будь-якою 
темою, але краще набути їх про запас. Спостереження можна також 
набути спеціально до п’єси, до образу, а можна привчити себе 
спостерігати життя і до пори, до часу складати спостереження на 
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полички підсвідомості. Потім вони дуже стануть у пригоді режисерові”  
[3, с. 454]. 

Наступна особливість мистецтва режисури полягає у безпосередньому 
зв’язку між художником-творцем і глядачем. Живий артист виступає 
безпосередньо перед глядачем, даючи йому можливість сприймати не 
тільки витвір мистецтва (образ), але й самого художника (актора), який 
створює цей образ. Робота артиста будується на постійній взаємодії, 
спілкуванні з глядачем. 

Масштабне театралізоване дійство “живе” тільки один раз, будь-який 
повторний захід – це новий захід. Ще одна особливість режисерської 
професії. 

Режисура – це уміння розкрити зміст через систему художніх образів, 
це мистецтво створення дійства – цілісного (нерозкладного) твору, єдиного 
за думкою і художнім розв’язанням. 

Визначаючи професійну майстерність режисера, необхідно, 
насамперед, визначити основні якості режисера як фахівця сценічних 
мистецтв. За теоретичними висновками українського режисера В. О. Неллі, 
що найбільш відповідають сьогоденню, – режисер повинен володіти такими 
професійними якостями: 
1. Режисер повинен бути передовою людиною, новатором. 
2. Робота режисера, яка відбувається в умовах емоційного напруження, 

вимагає такту, розуму, витримки і високої культури; вона невід’ємна від 
роботи педагога, з’єднує індивідуально-виховний процес з процесом 
організаційним, тому, що різнорідний і різноманітний театральний 
колектив складається з численних і своєрідних індивідуальностей. 

3. Широке коло тем, сюжетів, обставин, умов з якими доводиться 
стикатися режисерові, примушують його бути високоосвіченою, 
всебічно озброєною знаннями людиною, уміти проникати духом у 
відтворювану епоху. 

4. Вистава – твір поетичний, її творець – режисер – повинен бути поетом. 
5. Хороший смак – необхідна якість митця. Поряд з розвинутим художнім 

смаком, режисер повинен мати відчуття кольору і простору. Режисеру 
необхідні тонкий смак у музиці, у мові, почуття ритму. 

6. Основа театру – драматургія. Це зобов’язує режисера знати 
драматургічну літературу, її техніку, теорію й історію. 

7. Керівник сценічного виробництва – режисер – повинен знати в усіх 
подробицях театр, естраду та їх побудову, техніку і допоміжні засоби. 

8. Актор, артист – головні фігури театру, естради, їх основа, їх центр. 
Звичайно, сценічне мистецтво – мистецтво колективне, але 
центральною силою, провідною віссю у творчому колективі є актор. 
Цілком зрозуміло, що режисер мусить відмінно знати актора і його 
творчість. 

9. Наш театр – театр життєвої правди. Для того, щоб вірно, цікаво й 
поетично відтворити на сцені справжнє життя, треба це життя любити, 
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прагнути пізнати його глибше, бути спостережливим, намагатися 
проникнути у “життя людського духу”, бути психологом. 

10. Кожна професія вимагає придатності та потягу. Режисурі, як і будь-якій 
іншій професії, мабуть, можна навчитися, але стати режисером у 
глибокому, справжньому розумінні цього слова може лише людина, яка 
від природи наділена специфічною особливістю: вже під час дійства 
чути твір і бачити його у сценічному виявленні. 

11. Драма – грецькою мовою – дія. Мистецтво театру – мистецтво дії. 
Основна кість (талант) режисера – здатність і вміння підмічати й 
схоплювати різні види, якості й зміст подій, уміти бачити різні шматки 
життя, в яких виявляється дія, мати таку пам’ять, що зберігала б різні 
види дії, якими сповнене реальне життя. 

12. Невичерпна фантазія, винахідливість, кмітливість – без цього не можна 
уявити справжнього режисера. 

13. Для здійснення ретельно продуманого і детально розробленого плану 
(постановочного плану вистави) режисерові необхідні тверда воля, 
ясність світосприйняття, мистецька спрямованість і уміння 
передбачати результат, тобто ту кінцеву мету, на яку спрямовані творчі 
зусилля. 
Вимоги до режисерської діяльності, його професіоналізації виросли 

настільки, що тільки постійне підвищення теоретичного рівня, практичної 
кваліфікації, самоосвіта, розширення світогляду може забезпечити 
відповідність цим вимогам. Стрімко розвивається час, стрімко розвивається 
і художня творчість, різко ущільнився потік життєвої, наукової, художньої 
інформації, виникає потреба у нових, адекватних часу, прийомах роботи, 
новітнього технологічного оснащення режисерської діяльності. Сучасний 
глядач все активніше цікавиться не тільки життям дійових осіб на сцені, а й 
технологією самої режисерської професії. Все частіше глядачу 
розкриваються технологічні та технічні таємниці сценічного майданчика, 
театрального світла, прийоми акторської гри та режисерської діяльності. 
Але це потребує чіткого виконання та дотримання законів режисерської 
творчості – ідейної спрямованості, почуття правди і віри в художній 
вимисел. Те, що раніше досягалося досвідом і майстерністю видатних 
режисерів, пред’явлено молодим. Час же на оволодіння майстерністю може 
компенсуватися для молодих тільки натхненністю, пристрасною 
захопленістю творчістю. Створення умов для цього потребує від режисера 
таланту, обізнаності у всіх сферах мистецтва. 

Сучасному режисеру не можливо уникнути активної участі у 
постановочній справі колективу акторів. Артист на сьогодні є 
“співрежисером”. Режисер разом з артистом все активніше занурюються у 
творчий процес створення театралізованого дійства, виходять за межі 
рольового матеріалу. При цьому напрацьовується єдина художня думка. 
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ПАЦУНОВА Л. К. Особенности режиссерской деятельности в современном 
театрализующем представлении. 

В статье рассматривается искусство режиссуры и его специфические законы, особые 
формы, выразительные методы и средства; определены сущность и специфика 
профессиональной деятельности режиссера как творца театрализованного представления. 
Утверждается, что режиссура – синкретическое искусство, которая включает в себя 
деятельность широкого профиля. Талант режиссера основополагается в создании целостного 
художественного образа в одном театрализованном сочинении. Рассматриваются 
особенности режиссерской деятельности в современном театрализованном произведении. 
Требования к режиссерской деятельности, его профессионализации выросли настолько, что 
только постоянное повышение теоретического уровня, практической квалификации, 
самообразование, расширение мировоззрения может обеспечить соответствие этим 
требованиям.  

Ключевые слова: режиссер, художественность, драматургия, актер, современное 
театрализующее представление, сценическое искусство. 
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PACUNOVA L. K. Features of producer activity are in modern theatrical performance. 
The article deals with the art of directing and its specific laws, special forms, expressive methods 

and means; certainly and обгрунтувано essence and specific of professional activity of stage-director 
as a creator of the theatricalized presentation. It turns out that directing is a syncretic art in which the 
activity of a wide profile is based. The director’s talent is to create a holistic artistic image in one 
theatrical work. The peculiarities of directing in contemporary theatrical performance are considered. 
Requirements to stage-director activity, his професіоналізації grew so that only permanent increase of 
theoretical level, practical qualification, self-education, expansion of world view can provide 
accordance to these requirements.  

Keywords: director, artistry, drama, actor, modern theatrical performance, theatrics. 
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Поклад В. П. 

ДДОО  ІІССТТООРРІІЇЇ  ССТТВВООРРЕЕННННЯЯ  ББААЛЛЕЕТТУУ  ““ЖЖІІЗЗЕЕЛЛЬЬ””  
ННАА  ССЦЦЕЕННІІ  ККИИЇЇВВССЬЬККООГГОО  ННААЦЦІІООННААЛЛЬЬННООГГОО  ААККААДДЕЕММІІЧЧННООГГОО  ТТЕЕААТТРРУУ  

ООППЕЕРРИИ  ТТАА  ББААЛЛЕЕТТУУ  ІІММ..  ТТ..  ШШЕЕВВЧЧЕЕННККАА  

В історії хореографічного мистецтва спектакль “Жізель” став найвищою точкою 
розвитку не лише французького, а й світового балетного театру ХІХ століття. У публікації 
здійснено спробу пояснити історичні та художні особливості балетної вистави “Жізель”  
А.-Ш. Адана, одної з найпопулярніших спектаклів академічної спадщини у репертуарі 
Національної опери України. Актуальність проблеми зумовлена необхідністю формування нової 
– безпристрасної й неупередженої – оцінки творчості українських радянських артистів і 
балетмейстерів, які працювали над створенням балетного репертуару вітчизняних театрів. У 
статті проаналізовано історіографію проблеми; розглянуто історію створення балету на 
західноєвропейській сцені; досліджено специфіку хореографічних редакцій “Жізелі”, 
поставлених на головній балетній сцені Києва Михайлом Мордкіним, Леонідом Жуковим, 
Костянтином Сергеєвим. 

Ключові слова: “Жізель”, романтична доба, український театр, балетмейстерська 
редакція, режисура балету. 

В історії хореографічного мистецтва спектакль “Жізель” став найвищою 
точкою розвитку не лише французького, а й світового балетного театру 
ХІХ століття. На думку багатьох вітчизняних та зарубіжних дослідників: 
Є. Коваленко [2], В. Красовська [3], Ю. Слонімський [6], Ю. Станішевський 
[8] тощо, жоден інший твір доби романтизму не досяг тої цілісності і 
гармонії, багатства ідей танцювальної поезії, значущості образів і 
досконалості драматургії – того, що зробило балет “Жізель” вершиною 
академічної спадщини. Відомий музикант, диригент Національної Опери 
Монте-Карло (оперний театр Монако) Р. Бонайн писав: “Я вважаю “Жізель” 
одним з найвеличніших творів, коли-небудь написаних для балету, і однією 
з великих романтичних партитур ХIХ століття” [3, с. 99].  


