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ПЕРЕДМОВА 
 
Відсутність науково-теоретичного обґрунтування неокласицизму в 

хореографічній культурі, а саме генези і концепції балетного театру у другому 
десятилітті XXI століття є досить очевидною. Сучасна неокласична хореографія 
відзначена переходом балетмейстерів від романтично-академічної традиції 
трактування сюжету XIX століття до ускладненої режисури ХХ століття і 
репрезентації психологічних взаємин через вплив художніх стилів і напрямів − 
імпресіонізму, модерну, джазу, експресіонізму, абстракціонізму, футуризму, кубізму, 
перформансу, а також через стилізацію народно-сценічного танцю, віртуозну, 
спеціально збудовану, класичну лексику танцю з додатковими виражальними формами 
і технікою популярного танцю, контемпорарі, контактної імпровізації. 

Століття (1905−2016 рр.) у сучасному балетному театрі формувалося і набувало 
довершеності «нове спрямування» базуючись на напрямі, стилі, авторських різновидах 
і жанрах, заснованих на відновлюванні академічних традицій і ускладнюванні 
класичних форм і технік для розкриття конкретного психологічного сенсу руху, яке 
формує художній образ і філософський зміст. Що є сценічною репрезентацією 
абстрактної асоціації автора,  або відтворенням сюжету літературного твору. 

Вітчизняні дослідження з неокласицизму у художній культурі стосувалися 
аналізу і розвитку в літературі, музиці, архітектурі, представлені працями − С. О. 
Белевцової, О. А. Вишневської, Г. М. Поклонської, І. К. Сацика. Зарубіжні 
дослідження представлені працями − В. П. Варунца, А. М. Горбачова, М. С. Друскіна, 
Н. Ю. Молока, Г. І. Ревзіна, Р. В. Шаталіної.  

Наукові праці з філософії ХХ століття які мали певне відношення до проявів 
неокласицизму у художній культурі, а також аналіз філософських праць з 
психоаналізу, інтуїтивізму, екзистенціалізму (Л. Т. Левчук, А. М. Руткевич); філософії 
космізму (Н. В. Жадунова, А. І. Парфенова, А. Д. Московченко, Ю. Г. Носкова, Н. В. 
Осінцева, Л. П. Філенко) здійснений задля глибшого усвідомлення певних аспектів, 
ідей і художнього мислення у неокласичному балеті початку ХХ століття. 

Також, аналіз наукової літератури з філософії та впливу естетики на візуально-
пластичну творчість неокласичних проявів у мистецтві та хореографії визначено у  
працях: Ю. Линника, А. Ф. Лосєва, Платона, В. С. Соловйова, П. Флоренського, З. 
Фрейда, К. Юнга. 

Вітчизняні мистецтвознавчі дослідження сьогодення у галузі хореографічної 
культури представлені здебільшого працями з народної хореографії:  О. С. Бойко, К. 
Ю. Василенка, В. М. Волчукової, Р. П. Герасимчука, О. С. Голдрича, Є. В. Зайцева, Л. 
П. Косаківської, Л. П. Легкої, В. А. Литвиненка, Т. А. Медведь, В. С. Нечитайла, А. М. 
Підлипської, П. І. Фриза, В. О. Шкориненка, які визначали та висвітлювали 
характеристики, генезу, формально-технічні засоби, етнохореологічні особливості 
українського народно-сценічного танцю, фольклорні зразки вітчизняної сценічної 
хореографії, народні танцювальні традиції національних і регіональних меншин.  

Невелика кількість мистецтвознавчих праць з сучасного балету, його жанрів 
представлена дослідженнями С. Г. Анфiлової, Д. П. Бернадської, П. М. Білаша, Н. Л. 
Кобачок, Т. С. Павлюк, В. В. Пастух, О. А. Плахотнюка, М. М. Погребняк, В. Я. Реді, 
А. Ю. Рехвіашвілі, Ю. О. Станішевського, О. І. Чепалова, О. М. Шабаліної, які вивчали 
загальні риси балетного театру ХХ століття, синтез мистецтв у сценічній вітчизняній 
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хореографії та зарубіжні форми модерн-танцю, джаз-танцю, імпресіоністичні й 
неокласичні прояви в балетах Ігоря Стравинського, Моріса Равеля, а також генезу 
сучасного хореографічного мистецтва.  

Зарубіжні мистецтвознавчі праці у галузі сучасної хореографічної культури ХХ 
− початку XXI століть, представлені біль ширше та охоплюють майже всі її види – 
народно-сценічний танець, класичний балет, форми і методику бальної хореографії, 
сучасний танець, методику викладання хореографії, мистецтва балетмейстера. Це 
зокрема,  праці Л. І. Абизової, Ю. Б. Абдокова, Ю. О. Бахрушина, Л. Д. Блок, М. А. 
Браїловської, Джорджа Баланчина, Марінели Гваттеріні, Ю. М. Григоровича, Агнес Де 
Міль, Н. Н. Єфименко, О. А. Єрмакова, В. М. Красовської, Філіпа Ле Моля, Рудольфа 
фон Лабана, Віолетти Майнієце, Н. Б. Маньковської, Мішеля Марселя, С. В. 
Наборщикова, В. Ю. Нікітіна, О. В. Сілкіна, М. І. Тарасова, Граціозо Чеккетті.  

Однак, серед вищезгаданих наукових досліджень відсутнє наукове 
обґрунтування теорії, генези неокласицизму в хореографії, концепції існування як 
театральної структури неокласичного балетного спрямування, особливостей 
стилістики балетної неокласики, його естетики і художнього репертуару.  

Проблематика і питання сучасної наукової думки з розвитку неокласичного 
балетного театру в галузі хореографічної культури сьогодення потребує наукового 
обґрунтування, визначення стилістичних характеристик, уточнення специфічного 
понятійно-категоріального апарату та видової специфіки.  

Така обставина вже чверть століття створює певні труднощі в осмисленні й 
визначенні цього явища як серед вітчизняних балетмейстерів, так і серед науковців у 
галузі хореографічної культури. 

Розкриття концепції існування неокласичного балетного театру, його ґенези, 
теорії, естетики, понятійно-категоріального апарату, сценічних практик, унікальніших 
балетмейстерських зразків та формально-технічних методів репрезентації, є 
актуальним і необхідним на сучасному етапі розвитку вітчизняного мистецтвознавства 
і хореології.  

Гіпотезою дослідження є визначення суті неокласицизму в хореографічній 
культурі та генези і концепції балетного театру в ХХ − початку XXI століть.  

Отже, у дослідженні буде: проаналізовано і узагальнено теоретичні розроблення 
вітчизняних і зарубіжних дослідників з даної проблематики; осмислено  філософію, 
онтологію та естетичну концепцію неокласицизму в хореографії та її сутність; 
визначено чинники формування неокласицизму в хореографії; проаналізовано генезу 
виражальних форм і техніки танцю від античності до академічного балету, які 
вплинули на формування репрезентативних засобів неокласичного балетного театру; 
побудовано історичну ретроспективу неокласичного балетного театру за регіонами – 
США та Європи ХХ − початку XXI століть; виявлено авторські специфічні стилістики 
у балетній неокласиці; окреслено хронологічні межі неокласичного балетного театру 
за часовими етапами становлення; проаналізовано окремі зразки репрезентації 
неокласичних балетів на прикладі творів сучасних хореографів − Джорджа Баланчина, 
Джона Кранко, Кеннета Макміллана, Аніко Рехвіашвілі за філософсько-естетичним, 
жанрово-стилістичним, символічним і формально-технічним аспектами; створено 
концептуальну модель неокласичного балетного театру в хореографічній культурі 
сьогодення; визначено характеристику, особливість, художній репертуар і 
професійний тренаж неокласичного балетного театру.  
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Методологічна складова основана на комплексному підході до розгляду 
неокласичного балетного театру ХХ − початку XXI століть як типу, при якому він 
набуває історичного і теоретичного обґрунтування. Аналіз сучасних неокласичних 
балетів спрямований на з’ясовування специфіки явища. Поєднання загальнонаукового 
і узагальненого, історико-хронологічного, історико-культурного, порівняльно-
історичного, аналітичного методів, а також синтезу і моделюванню сприяє його 
повному осмисленню.  

Джерельна база є ретельним вивченням наукових, навчально-методичних, й 
періодичних видань за проблематикою теми монографії вітчизняних наукових ЦБС 
Києва, Львова; програми, афіші, буклети, проспекти, друковані та електронні 
документи балетних конкурсів і фестивалів; твори присвячені російському і 
зарубіжному неокласичним балетам які зберігаються у російських державних 
відеотеках: музеї Державного академічного Маріїнського театру опери та балету, в 
музеї Академії російського балету імені Агрипини Ваганової.  

Вивчено відеоматеріали неокласичних балетів: «Шопеніана − Сильфіди», «Жар-
птиця», «Петрушка» Михайла Фокіна; «Аполлон Мусагет», «Агон», «Серенада», 
«Кончерто бароко», «Коштовності», «Чакона», «Класичне pas de deux» Джорджа 
Баланчина; «Хореографічні мініатюри», «Pas de deux», «Політ Тальоні» Леоніда 
Якобсона; «Манон», «Принц Пагод», «Іудине дерево» Кенета Макміллана; «Євгеній 
Онєгін», «Ромео і Джульєтта» Джона Кранко; «Симфонія ре мажор», «Симфонія 
псалмів»,  «Маленька смерть» Іржи Кіліана; «Дама з камеліями», «Симфонія Малера» 
Джона Ноймайєра; «Quarto» Едварда Клюга.  

Вивчено і власний відеоархів творчості Аніко Рехвіашвілі «Італійський альбом», 
«Болеро», «Пори року», «Ненаписаний альбом», «Віденський вальс». У дослідженні 
використано матеріали бесід і нотації практичних занять з провідними сучасними 
представниками вітчизняного сучасного балетного мистецтва неокласичного 
спрямування – Аніко Рехвіашвілі, Аллою Рубіною, Євгеном Кайгородовим, Яною 
Гладких, Максимом Мотковим, Оленою Філіп’євою, Людмилою Юнановою, 
Олександром Плахотнюком, Андрієм Білоусом, Олександром Майбенко, а також 
неокласичну виконавську та балетмейстерську діяльність автора в період з 1996−2016 
рр. Проаналізовано  неокласичний балетний стиль на міжнародних і всеукраїнських 
конкурсах, фестивалях, хореографічних оглядах члена журі.  

Науковою новизною монографії є послідовне структурування теорії, історії і 
сценічної практики неокласичного балетного театру у вітчизняному мистецтвознавстві 
і хореології, а також осмисленням теорії неокласицизму в хореографічній культурі 
(філософії, онтології, психології, естетиці).  

Також вперше: висунута теза про певний зв’язок хореографічного 
неокласицизму з філософськими особливостями космізму, естетикою психоаналізу, 
інтуїтивізму, екзистенціалізму; висунуто припущення про унікальність неокласики в 
сучасній хореографічній культурі, яка має певні інтерналістські й екстерналістські 
особливості існування; спроектовано модель неокласичного театру сьогодення, його 
структуру, складові частини, художній репертуар та професійний тренаж. 
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РОЗДІЛ 1 
ХОРЕОЛОГІЧНО-БАЛЕТОЗНАВЧИЙ АНАЛІЗ НЕОКЛАСИЦИЗМУ  

В ХОРЕОГРАФІЇ 
 

1.1. Вітчизняні наукові праці з даної проблематики 
 
Вітчизняні наукові дослідження з неокласицизму в хореографії ХХ − початку 

ХХI століття. Нині в Україні не має серйозної наукової мистецтвознавчої школи з 
вивчення і дослідження з неокласицизму в балетному театрі у галузі хореографії, у 
всьому його теоретико-історичному, філософсько-онтологічному, естетичному, 
жанрово-стилістичному, формально-технічному різноманітті в світовій художній 
культурі. Тому, буде проаналізовано наукові дослідження, які стосувалися окремих 
неокласичних форм у балеті ХХ − початку ХХI століття. 

Д. П. Бернадська у праці «Феномен синтезу мистецтв у сучасній українській 
сценічній хореографії» проаналізувала синтез мистецтв у сценічній хореографії 
сьогодення як самостійну наукову проблему, обґрунтувала поняття синтезу мистецтв 
ХХ століття як процес взаємодоповнення і взаємодії мистецтв відповідно до 
особливостей сучасного художнього світосприймання.  

Визначила тенденції розвитку процесу синтезу мистецтв в українській сценічній 
хореографії. Розглянула окремі особливості неокласичного танцю і жанрового синтезу 
в українському сценічному хореографічному мистецтві кінця ХХ століття. 
Узагальнила сценічно-хореографічний досвід у контексті масової культури в Україні 
[30]. 

П. М. Білаш у праці «Балетмейстерське мистецтво і становлення сценічної 
хореографії у контексті розвитку європейської художньої культури 10−30-х років XX 
століття» проаналізував проблеми розвитку балетмейстерського мистецтва та 
утвердження українського сценічного танцю в контексті розвитку європейської 
художньої культури першої третини XX століття.  

Визначив процеси розвитку європейської хореографії та становлення 
українського танцювального мистецтва і балетного театру в естетико-філософському, 
культурологічному та історичному аспектах, показав вплив на них таких напрямів 
художньої культури на рубежі XIX−XX століть, як імпресіонізм і експресіонізм. 
Розглянув основні естетичні категорії хореографічного мистецтва − 
«образоутворюючої» та «виражальної», які обумовили розвиток світового 
хореографічного мистецтва та українського сценічного танцю даного періоду [35]. 

Н. Л. Кабачок у праці «Феномен неокласики в хореографічній культурі ХХ 
століття» розглянула неокласику як один із чинників прогресивного розвитку 
хореографічної культури, основними прикладами якої є опуси неокласичного стилю, 
створені у співдружності двох видатних митців XX століття − композитора Ігоря 
Стравінського та хореографа Джорджа Баланчина.  

Виявила ознаки змін лексики танцю та виконавської техніки в неокласичних 
інноваціях Джорджа Баланчина. Запропоновано підхід до засад сучасного пластичного 
мислення балетмейстерів неокласичного напряму. Творчість Баланчина висвітлено з 
урахуванням формування його індивідуальних і загальнокультурних стильових 
особливостей у різні творчі періоди (у Петрограді, в трупі Дягілєва, та США), а також 
загальних закономірностей трансформації виражальних засобів класичного танцю в 
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хореографічній культурі XX століття. 
Зазначила, що видозміни художніх ідеалів класичного мистецтва відбувалися у 

творчості Баланчина через ускладнення їх лексичними новаціями та сучасними 
виражальними засобами, спорідненими з естетикою музичного мистецтва, зокрема 
творчістю Ігоря Стравінського. Визначено принципи підходу Джорджа Баланчина до 
відображення музики в танці як у споріднених ланках художньої культури, відмінності 
його творчого почерку від балетмейстерів неокласичного напряму [127]. 

Т. С. Павлюк у праці «Українське балетмейстерське мистецтво другої половини 
ХХ століття» обґрунтувала теоретичні положення, що уможливлюють розглядати 
балетмейстерське мистецтво як специфічну галузь художньої діяльності. Уточнила 
змістові характеристики неокласичної танцювальної стилістики, зокрема 
неокласичної, яка сприяла виділенню українського балету серед інших видів мистецтв 
у другій половині XX століття.  

Встановила послідовність впровадження інноваційних змін у вітчизняному 
балетмейстерському мистецтві: від реалізації принципів хореодрами завдяки творчому 
освоєнню художнього досвіду, накопиченого світовим балетом, до формування 
самобутнього, оригінального балетмейстерського стилю в творчості видатних 
представників українського балету.  

Охарактеризувала основні тенденції, що дають змогу простежити еволюцію 
балетмейстерських технологій в українському мистецтві, зокрема таких, як поступове 
оновлювання засобів танцювальної виразності внаслідок поєднання в них елементів 
різних стильових систем побутування (класичної, народної та сучасної поп-культури), 
прагнення до модернізації загальних принципів балетмейстерської діяльності методом 
синтезування різних видів мистецтв і опосередкованого використовування 
запозичених у них коштів художнього відображення.  

У науковий обіг ввела документальні й публіцистичні матеріали, на основі 
вивчення яких поглиблено уявлення про творчість численних представників 
балетмейстерського мистецтва, які працювали в різних українських театрах у 
1950−1990-х рр. [201]. 

О. В. Панченко у праці «Неокласичний філософський підхід до розуміння 
історичного процесу» виявила обмеження і евристичний потенціал філософських 
парадигм, що визначають функціонування системи сучасного соціально-історичного 
знання класики, модернізму і постмодернізму.  

Сформулювала положення гносеологічного, аксіологічного, естетичного та 
художнього принципів неокласичного підходу філософського методу: історизм, 
системність, а також ціннісний універсалізм і його важливі конкретизації − гуманізм і 
трансценденталізм. Визначила одну з суттєвих характеристик сучасного перехідного 
етапу соціальної еволюції − дисгармонію взаємодії культурних і цивілізаційних 
елементів соціокультурних систем. Відобразила неокласичне розуміння 
конструювання гіпотетичної моделі майбутньої глобальної цивілізації шляхом 
затвердження універсальних, передусім, етичних та естетичних цінностей і норм у 
формуванні планетарної свідомості й домінант у художній культурі [202]. 

М. М. Погребняк у праці «Танець “модерн” в художній культурі XX століття» 
вперше в мистецтвознавстві країн СНД проаналізувала цілісну картину 
функціонування модерн-танцю в художній культурі XX століття. З’ясувала культурно-
історичні передумови виникнення стилю «модерн-танець» і його екстраполяції у 
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мистецтво хореографії. Виявила, що символізм є однією з найважливіших передумов і 
як філософська світоглядна концепція має відображення в практиці модерн-танцю, а 
також неокласики.  

Науково сформулювала критерії визначення хореографічних творів до стилю 
«модерн» і розкрила поняття «школа танцю модерн». Висвітлила еволюцію модерн-
танцю і неокласики протягом XX століття. Розглянула естетико-теоретичні ідеї 
реформаторів неокласичного сценічного руху та провідних представників світового 
танцю «модерн». Встановила особливості розвитку даного неокласичного стилю в 
хореографії у дореволюційній і радянській Росії, а також естетико-теоретичні основи 
постмодерністської хореографії. Показала шляхи поширення традиції танцю модерн-
танцю [220].  

У праці «Неокласичний танець: генеза та формування його естетико-стильових 
особливостей у театрі Джорджа Баланчина» (художньо-естетичні, жанрово-
стилістичні, формально-технічні характеристики неокласичних балетів) 
проаналізувала генезу неокласичного танцю. Розкрила сутність ідеї танцсимфонії 
Федора Лопухова. Виявила і систематизувала естетико-стильові особливості балетного 
театру Джорджа Баланчина (репертуар, символічно-семантичні особливості) [219].  

О. А. Плахотнюк, у працях «Стилі та напрямки сучасного хореографічного 
мистецтва» і «Використання акробатичних елементів в сучасній хореографії» 
висвітлює лише окремі тенденції та форми неокласики в балеті, але в контексті джаз-
танцю. Наводить приклади неокласичних прийомів у комбінаціях сучасного балету та 
хореографічних мініатюр. Визначає формально-технічні характеристики неокласики в 
фестивальних виступах «Super dance» молодіжних і професійних колективах України, 
Росії, Білорусі, Молдови, Литви, Польщі, Чехії та Німеччини у 2010−2014  роках [210; 
216]. 

В. Я. Редя у працях «Інтегративні процеси у російській музичній культурі кінця 
XIX − початку XX століть», «“Новий балет” в антрепризі Сергія Дягілєва: початок 
шляху» [238], «Про втілення принципів театральності в балеті Ігоря Стравинського 
«Аполлон Мусагет»» [241], «Музично-пластичні форми в російській художній 
практиці початку ХХ століття (до проблеми взаємодії мистецтв)» [239], «Російські 
гастролі Айседори Дункан у контексті хореографічних пошукань початку ХХ 
століття» [242] проаналізувала балети «Післяполудневий відпочинок фавна», 
«Аполлон Мусагет», «Баба Яга», «Мара», «Острів мертвих».  

Зазначила синтез мистецтв і взаємопроникнення музики, театру, балету, 
живопису. Дослідила античні теми в музиці початку ХХ століття. Визначила у ракурсі 
музикознавства новації у балеті «Павільйон Арміди» і доводила нові балетні реформи 
Михайла Фокіна. Розкрила типи і механізми інтегративних процесів у мистецтві 
початку ХХ століття.  Розглянула наявність ідеї та її модифікації, символістську 
модель синтезу мистецтв у «Містерії» Олександра Скрябіна; російську античність в 
опері Сергія Танєєва «Орестея»; лялькову китайщину» в опері «Соловей» 
Ігоря Стравінського. 

А. Ю. Рехвіашвілі в праці «Мистецтво балетмейстера» на основі авторського 
неокласичного професійно-творчого досвіду (балетмейстерської роботи у власному 
театрі сучасної хореографії «Сузір’я Аніко», а також роботи балетмейстером-
постановником у національній опері України імені Тараса Шевченка), посилаючись на 
доробок видатних балетмейстерів неокласиків Західної Європи (Велика Британія, 
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Німеччина, Нідерланди), розглянула важливі компоненти створення неокласичного 
балетного спектаклю (лібрето, програма балету, сценарно-композиційний план), 
хореографічні композиції сюжетних драматичних і безсюжетних абстрактно-
асоціативних постановок.  

Подала унікальний теоретичний матеріал з розробок власних балетних вистав і 
хореографічних номерів «Рондо», «Болеро», «Пори року», «Віденський вальс», 
«Крик», «Дві троянди», «Tremolo», які забезпечують результативність знань і стануть 
у нагоді майбутнім сучасним балетмейстерам-постановникам і викладачам 
хореографічних дисциплін у розумінні змісту навчальної дисципліни «Мистецтво 
балетмейстера».  

Визначила основні тенденції розвитку у професійному театрі сучасної 
хореографії «Сузір’я Аніко». Висвітлила особливості його репертуару, тренажну 
роботу, відпрацювання хореографічних номерів репетитором з балету. Узагальнила 
особливості художньо-естетичного стилю «неокласичного» власного професійного 
колективу хореографії [243]. 

Ю. О. Станішевський у праці «Національний академічний театр опери та балету 
України імені Тараса Шевченка: історія і сучасність» висвітлив і проаналізував 
художню роботу і творчість Київської національної опери. Визначив і схарактеризував 
основні риси видатних балетмейстерів, репетиторів і виконавців балету [280].  

У праці «Українець Серж Лифар – зірка світового балету» показав і 
проаналізував художню роботу і творчість видатного балетмейстера і художнього 
керівника Паризької «Гранд Опера», представника неокласицизму в хореографії Сержа 
Лифаря. Описав його неокласичні балетні постановки «Ікар», власну редакцію 
«Аполлон Мусагет», а також особливості керівництва головним балетним театром 
Франції [279].  

Л. Ю. Цвєткова у праці «Методика викладання класичного танцю» викладено 
сценічний метод техніки класичного танцю, враховуючи власний багаторічний досвід 
професора хореографії і викладача, а також декана хореографічного факультету 
Київського національного університету, одна з авторів створення державного 
хореографічного стандарту. У праці висвітлено теорію та методику викладання 
класичного танцю у вищих навчальних закладах за напрямом підготовки 
«хореографія». 

Ретельно проаналізовано принципи побудови уроку класичного танцю – станок, 
середина, стрибки, оберти. Детально розписано і розкладено комбінації з рухів 
класичного танцю – батмани, ронди, присідання, переведення рук, арабески, великі й 
малі пози, позиції рук і ніг, оберти, стрибки, кроки, великі стрибки, великі жете, 
кабріолі, заноси. Важливим у праці є те, що чітко викладено рівні складності у 
підготовці методики  викладання класичного танцю. 

Описані у праці екзерсиси, є сучасним матеріалом який можна застосовувати у 
професійному колективі, зокрема практичні поради, формально-технічні прийоми. 
Професійна лексика класичного танцю визначена на високому практично-
теоретичному рівні. Приклади екзерсисів різних рівнів складності можуть бути 
застосовані у професійному хореографічному тренажі неокласичного балетного театру 
сьогодення [299]. 

П. Я. Чуприна в праці «Творча діяльність Національного академічного театру 
опери та балету України імені Тараса Шевченка у контексті розвитку української 
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художньої культури 1991−2001 років» досліджував творчу діяльність Національного 
академічного театру опери та балету України імені Тараса Шевченка, зокрема 
неокласичну стилістику, протягом останнього десятиліття XX століття в контексті 
історичного розвитку української художньої культури.  

Висвітлив історичну динаміку формування неокласичних тенденцій розвитку 
провідного оперно-балетного театру України в його ставленні до традицій і створенні 
сучасного українського репертуару. Визначив форми і напрями інтеграції 
національного музично-сценічного мистецтва в європейський і світовий культурний 
процес. Виявив шляхи і проблеми взаємодії Національного академічного театру опери 
та балету України імені Тараса Шевченка з соціокультурною реальністю, а також з 
публікою і театральною критикою. Визначив його місце і роль у культуротворчих 
процесах, а також художньо-творчого життя України.  

Ввів у науковий обіг значну кількість нових документальних матеріалів, 
розширив предметне поле дослідження феномену сучасної української оперно-
балетної культури, формування інноваційної системи міжнародних взаємозв’язків і 
творчого взаємообміну. Довів, що неокласичне музично-театральне мистецтво є одним 
з головних векторних напрямів і невід’ємною частиною в процесі розвитку і 
утвердження національної культури незалежної України [308]. 

О. І. Чепалов в праці «Жанрово-стильова модифікація вистав 
західноєвропейського хореографічного театру ХХ століття» розглянув проблеми 
розвитку окремих форм неокласичного танцю (modern і соntemporary) в Західній 
Європі XX століття в контексті театрознавства, культурології, а також хореології. 
Виявив динаміку активного впровадження нових видів танцювального мистецтва 
залежно від традицій художньої культури і соціальних умов.  

Встановив причини повної або часткової відмови від класичного танцю і 
балетного жанру в стійкому вигляді, показав переваги танцю вільного (виразного). 
Узагальнив формотворчі елементи, що виникають у даному процесі, розкрив їхню 
естетичну знаковість. Визначив типові риси постмодерністського, неокласичного 
танцю і пов’язану з ним трансформацію концепції краси та розуміння танцю як такого, 
а також видозміни семантики, зумовлені суто європейськими культурними 
паттернами.  

Простежив еволюцію нових зразків хореографічного видовища, пов’язаних з 
темами і образами образотворчого мистецтва, від «Російських сезонів» у 
відеоінсталяціях авангардистів Західної Європи на рубежі XXI століття. Визначив 
типові риси постмодерністського танцю та експериментів і неокласичного балету: 
видозміни пластичної мови, естетичних і жанрово-стилістичних характеристик, генези 
«авторських театрів танцю». Висвітлив творчість Джона Кранка, Ролана Пті, Джона 
Ноймайєра, Іржи Кіліана [301]. 
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1.2. Мистецтвознавчий дискурс зарубіжних досліджень  з  
балетної неокласики 

 
Дані дослідження стосуються балетного театру, професійного танцю і 

художнього методу неокласичної сценічної хореографії (лексики танцю). Слід вказати 
на відсутність універсального наукового аналізу, який би узагальнив і синтезував ці 
дослідження. Наукові дослідження майстрів нового класичного напряму в балеті 
стосуються насамперед сценічної репрезентації нових формально-технічних 
можливостей вирішування в передачі художнього образу, а також базових академічних 
методів, необхідних при вивченні лексичних рішень у балетному неокласицизмі. 
Важливим також є аналіз досліджень творчості представників академічного балету 
задля кращого розуміння картини трансформації класичного танцю в неокласичний у 
ХХ столітті.  

Зарубіжні дослідження з творчості й сценічного методу майстрів нового 
класичного напряму в балеті представлені працями Л. І. Абизової, Л. Д. Блок, 
Джорджа Баланчина, А. Я. Ваганової, М. В. Васильєвої-Рождественської, Марінели 
Гваттеріні, О. А. Єрмакової, Жінот Ізабель, А. В. Занкової, В. М. Красовської, А. В. 
Корольової, В. С. Костровицької, О. Р. Левенкова, А. В. Лазанчиної, Н. Б. 
Маньковської, О. М. Меншикова, В. Ю. Нікітіна,  Мішеля Марселя, Т. В. Портнової, 
А. А. Писарєва, С. В. Наборщикової, Н. Н. Серебреникова, М. І. Тарасова, С. В. 
Устяхіна, Граціозо Чеккетті, І. В. Яснеця.  

Л. І. Абизова в праці «Творчість балетмейстера І. Д. Бєльського в контексті 
розвитку вітчизняного балетного театру 1950−1960-х років» досліджувала видатну 
постать у російській хореографії другої половини ХХ століття − Ігоря Бєльського, 
визначила особливості його неокласичних балетмейстерських постановок, стилістики 
виразних і художньо-образних форм, проаналізувала його балети [2]. 

Джордж Баланчин у праці «101 розповідь про великий балет» детально і повно 
описав балетні лібрето, сюжет, особливості танцювальної лексики та художню 
критику творчих робіт балетмейстерів ХХ століття. Висвітлив специфіку постановки 
певних балетів, написання і добір музичного і художнього оформлення до них. 
Проаналізував художню критику власних балетів і постановок Моріса Бежара, 
Кеннета Макміллана, Джона Кранка, Юрія Григоровича, Антоні Тюдора, Фредеріка 
Аштона, Джерома Роббінсона, а також сучасні редакції академічних балетів – 
«Сильфіда», «Жізель», «Дон Кіхот», «Баядерка», «Лебедине озеро», «Лускунчик», 
«Раймонда», «Манон», «Онєгін», «Ромео і Джульєтта». Розглянув естетичні й художні 
особливості власних неокласичних балетів «Аполлон Мусагет», «Коштовності», 
«Агон». Виділив особливості їхньої постановки та висвітлив публікації художньої 
критики [17]. 

Л. Д. Блок у праці «Класичний танець: історія і сучасність» досліджувала 
генезис і трансформацію класичного танцю від античності до першої половини ХХ 
століття. Охарактеризувала і визначила танці, техніку і професійних виконавців 
Стародавньої Еллади, Стародавнього Риму, Візантії, Середньовічної Італії, Франції, 
Іспанії, Росії.  

Висвітлила і проаналізувала зародження балетного мистецтва в Італії і його 
подальший розвиток у Франції. Приділила велику увагу викладачам-теоретикам, 
завдяки яким відбулась трансформація методики і сценічної форми класичного танцю 
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за часів Ренесансу до неокласичного танцю першої половини ХХ століття − Помпео 
Діобоно, Фабріціо Каррозо, Чезаре Негрі, Туану Арбо, П’єру Бошану, Раулю Фьойє, 
Луї Дюпре, Гаетану Вестрісу, Ринальдо Фузано, Францу Гілфердінгу, Гаспаро 
Анджоліні, Жан Жоржу Новеру, П’єру і Максиміліану Ґарделям, Луї Дюпору, Шарлю 
Дідло, Огюсту Вестрісу, Карлу Блазису, Філіппо Тальйоні, Леопольду Адісу, Августу 
Бурнонвілю, Жюлю Жозефу Перро, Маріусу Петіпа, Крістіану Йогансону, Енріко 
Чеккетті, Ользі Преображенській, Михайлу Фокіну, Миколі Легату, Агрипині 
Ваганової. 

 Проаналізувала принципи і характеристику узагальнюючого методу навчання 
балетному мистецтву, виходячи з староруської школи класичного танцю 
(новоіталійська школа за методом метод − Карла Блазиса − Енріко Чеккетті; 
старофранцузька школа і метод Крістіана Йогансона, Леопольда Адіса, Огюста 
Вестріса), метод Миколи Легата англійської школи і радянської школи класичного 
танцю за методом Агрипини Ваганової.  

Навела приклад і описала екзерсис навчання англійської королівської балетної 
школи. Висвітлила послідовність вивчення рухів і вправ за різними типами складності 
як у класичному, так і в характерному танцях. Змоделювала і описала генеалогію 
класичного танцю з 1550−1930 рр. за школами-техніками − італійської, французької, 
російської [37]. 

А. Я. Ваганова в праці «Основи класичного танцю», виходячи з власного 
практичного досвіду і методу, вперше проаналізувала і систематизувала принципи і 
характеристику російської радянської школи класичного танцю − метод Агрипини 
Ваганової. Представила основні принципи побудови уроку класичного танцю, його 
естетику, філософію, психологічне сприйняття. Виклала методику і технологію 
вивчення позицій рук і ніг, положень корпуса, малих і великих поз, кроків, бігу, 
батманів звичайних і з положенням на щиколотці, кола ногою по підлозі і в повітрі, 
правильних переведень рук, нахилів і складних перегинань корпуса.  

Окреслила послідовність вправ біля станка і на середині. Описала і 
охарактеризувала принципи виконання стрибків, обертів, пуантової техніки. Чітко 
визначила професійну мову та понятійно-категоріальний апарат, який активно 
застосовується у хореографії неокласичних балетів – архітектоніка, побудова 
комбінацій, варіації. Завдяки системному підходу створила умови для теоретичної 
побудови неокласичного екзерсису, який наприкінці ХХ століття набув окрім 
академічної завершеності й віртуозності, ще й психологічно насиченого змісту [54]. 

М. В. Васильєва-Рождественська у праці «Історико-побутовий танець» 
досліджувала теорію і історію історико-побутових танців. Надавала великого значення 
методиці вивчення історико-побутових танців − бранлі, павани, романески, вольти, 
куранти, менуету, гавоту, контрдансу, вальсу, мазурки, польки. Висвітлила, описала і 
охарактеризувала манеру і техніку виконання історико-побутових танців [63]. 

Марінела Гваттеріні у праці «Азбука балету» проаналізувала витоки і розвиток 
академічного і неокласичного балету, його особливості, періодизацію, психологію, 
естетику. Висвітлила появу перших танцювально-пластичних дійств в Італії, першого 
балету «Церцея», балет бароко і романтизму, принципи школи і записи або нотатки 
танцю Карла Блазиса і Рудольфа фон Лабана. Схарактеризувала і описала видатні 
академічні балети: «Сильфіда»; «Сильфіда» (1836 р.); «Жізель» (1841 р.); 
«Есмеральда» (1844 р.); «Дон Кіхот» (1869 р.); «Коппелія» (1870 р.); «Спляча красуня» 
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(1890 р.); «Лускунчик» (1892 р.); «Лебедине озеро» (1895 р.). 
Охарактеризувала і описала видатні неокласичні балети: «Петрушка» (1911 р.); 

«Весна священна» (1913 р.); «Аполлон Мусагет» (1928 р.); «Ромео і Джульєтта» (1958 
р.); «Кармен» (1949 р.); «Симфонія ре мажор» (1981 р.) [80]. 

О. А. Єрмакова в праці «Нові виражальні засоби в зарубіжній хореографії другої 
половини ХХ століття» досліджувала стан і динаміку розвитку неокласичного танцю 
другої половини ХХ століття. Схарактеризувала неокласичні течії та стилістику в 
творчості Моріса Бежара і Джона Ноймайєра. Детально і ґрунтовно висвітлила 
неокласичну тематику і сюжетну образну картину в їхніх балетах [108]. 

А. В. Занкова у праці «Взаємодія музики і хореографії у вітчизняних балетах 
першої третини XX століття» показала процес становлення нового типу мислення у 
балеті. Розглянула актуальну проблему формування провідних тенденцій розвитку 
російського і європейського балетних творів. Дослідила неокласичні балети Ігоря 
Стравінського «Жар-птиця», «Петрушка», «Весна священна»; Сергія Прокоф’єва − 
«Блазень», «Блудний син». Висвітлила неокласичні особливості маловивчених балетів 
Миколи Черепніна − «Павільйон Арміди», «Нарцис і відлуння»; Сергія Василенка 
«Йосип Прекрасний»; Рейнгольда Глієра − «Червоний мак»; Бориса Асаф’єва − 
«Бахчисарайський фонтан», «Полум’я Парижа» [120].  

А. В. Королева у праці «Неокласицистична балетна творчість Ігоря 
Стравинського: до проблеми втілення орфічної концепції» дослідила хореографічні 
сюїти Ігоря Стравінського, створені в неокласицистичний період. Визначила свідоме 
обмеження рамками одного жанру і певного періоду, яке було обумовлене особливим 
значенням діалектики категорій аполлонійського і діонісійського для 
неокласицистичного мистецтва композитора і тим, що саме в балеті − магістральному 
жанрі творчості Стравинського − найяскравіше втілилося його естетичне кредо. 
Висвітлила, що в неокласицисичний період Стравінський створив чотири балети: 
«Аполлон Мусагет» (1928 р.), «Поцілунок феї» (1928 р.), «Гра в карти» (1936 р.), 
«Орфей» (1947 р.), а також дві хореографічні сюїти − «Концертні танці» (1942 р.) і 
«Балетні сцени» (1944 р.).  

Визначила, що останній балет Стравінського «Агон», що з’явився в 1957 році, 
опиняється, таким чином, вже поза рамками цікавої для нас стилістичної парадигми 
творчості композитора. Стверджує, що цей твір − підсумок пошуків композитора в 
галузі балету, і, безумовно, успадковує багато художніх ідей, що розвивалися у 
попередніх хореографічних партитурах Стравинського, в тому числі й сполучення 
категорій аполлонійської й діонісійської.  

Узагальнила «неокласицистичні» лінії балетної творчості Стравінського крізь 
призму діалектики «аполлонійського» і «діонісійського», об’єднаній у понятті 
«орфічна концепція». Визначила шляхи формування орфічної концепції в естетиці 
Стравінського. Здійснила структурно-семантичний аналіз балетних творів 
неокласицистичного періоду з точки зору втілення орфічної концепції. Виявила 
можливий зв’язок цих творів у світлі визначеного ракурсу дослідження [143].  

В. С. Костровицька і А. А. Писарєв у праці «Школа класичного танцю» 
проаналізували головні принципи побудови уроку класичного танцю, його естетику, 
психологічне сприйняття. Подали методику і технологію вивчення позицій рук і ніг, 
положень корпуса, малих і великих поз, кроків, бігу, батманів звичайних і з 
положенням на щиколотці, кола ногою по підлозі і в повітрі, правильних переведень 
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рук, нахилів і складних перегинань корпуса. Виклали послідовність вправ біля станка і 
на середині. Описали і охарактеризували принципи виконання стрибків і поворотів. 
Вище сказане сприяло розвиткові окремих неокласичних прийомів у сценічні 
репрезентації балетних постановок Леоніда Якобсона [145]. 

В. М. Красовська в своїх працях чітко простежила генезу виражальних форм 
танцю від Ренесансу до академічного балету, які у першій половині ХХ століття 
почали використовувати у неокласичному балеті. В праці «Західноєвропейський 
балетний театр. Нариси історії. Від витоків до середини XVIII століття» 
проаналізувала витоки і розвиток балетного мистецтва в Західній Європі з другої 
половини XV до середини XVIII століть. Виявила характерні особливості театрів 
Франції, Італії, Австрії, Великобританії, Данії. Охарактеризувала творчу діяльність 
видатних балетмейстерів, викладачів-теоретиків, майстрів танцю.  

Висвітлила діяльність Доменіка да П’яченца, Г’югельмо Ебрео да Пізаро, 
Фабріціо Каррозо, Чезаре Негрі, Помпео Діобоно, Тауна Арбо, а також внесок у 
зародження балету королеви Франції Катерини Медичі. Описала перший балет 
«Церцея», придворні танцювальні уявлення, свята, урочистості й розваги в Англії за 
часів правління Генріха VIII з династії Тюдорів, розквіт театру-маски за часів 
правління Єлизавети I Тюдор.  

Охарактеризувала балет бароко, балети-маскаради, балети-виходи. Детально 
описала балет «Ніч» (1653 р.) за часів правління Людовика XIV з династії Бурбонів. 
Висвітлила творчу діяльність Жана Батиста Люллі, П’єра Боша, Жана Батиста 
Мольєра, професійних виконавців танцю другої половини XVII − першої половини 
XVIII століть. Детально змалювала творчість Джона Вівера і його пантомімні балети 
[149]. 

У праці «Західноєвропейський балетний театр. Нариси історії. Епоха Новера» В. 
М. Красовська проаналізувала балетне мистецтво другої половини XVIII століття на 
прикладі виконавців − Максиміліана Гарделя, Марі Алар, Марі Мадлен Гімар. 
Детально розглянулала життя Жана Жоржа Новера як танцівника. Докладно 
проаналізувала його книгу «Листи про танці». Відзначила роботу Новера в Штутгарті. 
Досліджувала творчість Гаспаро Анджоліні, його балет «Семіраміда» (1765 р.). 
Висвітлила полеміку Анджоліні й Новера [152]. 

У праці «Західноєвропейський балетний театр. Нариси історії. Преромантизм» 
В. М. Красовська проаналізувала балетне мистецтво «сентименталізму» в період 
1785−1835 років. Дослідила творчість Карла Блазиса, Жана Доберваля та його балет 
«Марна пересторога» (1789 р.). Висвітлила творчість Сальвадора Вігано і його балети 
«Отелло», «Весталка», «Титани». Охарактеризувала творчість П’єра Гарделя, Огюста 
Вестріса і його школу, творчість Луї Дюпора, Шарля Дідло, Д’Егвіля у 
Великобританії, Жана Омера у Франції [150]. 

У праці «Історія російського балету» В. М. Красовська показала зародження 
балету при дворі царів Олексія Михайловича і Петра I Романових. Охарактеризувала 
початок балетної освіти за часів Жана Ланде, творчість Франца Гільфердинга, Гаспаро 
Анджоліні. Описала кріпацький балет, творчість Івана Вальбреха, Шарля Дідло, Адама 
Глушківського, Філіппо Тальоні, Жюля Жозефа Перро, Артюра Сен-Леона, Маріуса 
Петіпа, Льва Іванова [153]. 

У праці «Радянський балетний театр 1917−1967 років» В. М. Красовська 
висвітлила шляхи розвитку балету ХХ століття у Росії; творчість і новації Михайла 
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Фокіна; «Російські сезони»; модерністські тенденції та імпресіонізм у танці; творчість 
Айседори Дункан, Миколи Форрегера, Касьяна Голейзовського, Олександра 
Горського, Федора Лопухова; створення радянської соцреалістичної класичної 
хореодрами. Визначила особливості танцсимфонії та хореодрами. Охарактеризувала 
творчість Ростислава Захарова, Василя Вайнонена, Леоніда Лавровського, Юрія 
Григоровича. Описала балети «Червоний мак», «Велич всесвіту», «Полум’я Парижа», 
«Ромео і Джульєтта», «Спартак», «Кам’яна квітка» [154]. 

А. В. Лазанчина у праці «Твори вітчизняних композиторів ХХ століття в 
Самарському академічному театрі опери та балету (1931−2011): історія постановок, 
музично-сценічні редакції» проаналізувала постановки творів вітчизняних 
композиторів XX століття, розглянула їх з позицій відображення музичної драматургії 
у режисерському, балетмейстерському і сценографічному вирішенні. Висвітлила 
неокласичні постановки на музику вітчизняних композиторів XX століття, подала 
характеристику музично-сценічних редакцій Самарського академічного театру опери і 
балету, зробила періодизацію його історії. Уточнила і систематизувала відомості про 
неокласичні спектаклі на музику вітчизняних композиторів XX століття, їхніх 
постановників і виконавців [160]. 

О. Р.  Левенков у праці «Джордж Баланчин на рубежі 1920−1930 років: 
європейські традиції та вплив. Особистість митця» визначив особливості 
неокласицизму в художній культурі у мистецтвознавчому дискурсі. Розкрив 
хронологічні особливості неокласики в художній культурі. Висвітлив особливості 
естетики і манери у сценічному стилі й методі Джорджа Баланчина. Проаналізував 
балети «Аполлон Мусагет», «Серенада». Визначив філософсько-естетичні критерії 
Баланчина в балетному мистецтві. Проаналізував лексику танцю та її видозміни з 
класичної в неокласичну [161]. 

Майнієце Віолетта у працях «Балет ХХ століття», «Нідерландський театр 
танцю», визначила складові неокласичного театру балету у Західній Європі, 
особливості в Нідерландах. Схарактеризувала його потрійну структуру – 
Нідерландський балет 1, 2, 3, професійна трупа, професійна діюча і професійна трупа 
для сеньйорів (танцівники після 40 років). Визначила особливості укомплектування 
трупи, матеріально-технічну базу, художній репертуар, професійний тренаж, 
гастрольну діяльність.  

Розкрила формально-технічні особливості стилістики і напряму в творчості Іржи 
Кіліана та його постановок «Маленька смерть», «Симфонія псалмів», «Симфонія ре 
мажор». Детально проаналізувала художнє оформлення, хореографічну лексику, 
технічні прийоми та акробатичні новації [175; 176]. 

Н. Б. Маньковська у праці «Естетика постмодернізму» проаналізувала ідентичні 
естетичні принципи постмодерного та неокласичного балету. Визначила художньо-
естетичні, філософські принципи в балетах – Джорджа Баланчина, Джона Кранка, 
Кеннета Макміллана, Джона Ноймайєра. Проаналізувала балети «Коштовності», 
«Манон», «Ромео і Джульєтта». Висвітлила специфічні умови існування авторських 
балетних театрів, їхню структуру, художній репертуар, гастрольну діяльність. 
Висунула думку про те, що синтез мистецтв може бути присутній і в неокласичних 
формах абстрактного і драматичного балетів, а також у експериментальних формах 
перформансу [179]. 

О. М. Меншиков у праці «Фестиваль як соціокультурний феномен сучасного 
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театрального процесу» детально виклав основні форми і характеристики театральної 
авторської чи державної структури в контексті творчої роботи у фестивалях-
конкурсах. Визначив і розкрив феномен фестивалю сучасних театральних і 
хореографічних колективів у соціокультурному та мистецтвознавчому дискурсі [182]. 

Марсель Мішель й Ізабель Жінот в праці «Балет ХХ століття» проаналізували 
теорію і філософію сучасного балету. Визначили напрями і стилі в хореографії та 
балеті − імпресіонізм, дунканізм, фулеризм, фокінізм; неокласицизм і постмодернізм 
сюжетний і безсюжетний; джаз-танець, модерн-танець, контемпорарі данс, контактну 
імпровізацію. Досліджували сучасну хореографічну термінологію модерн джаз танцю, 
хіп-хопу, контемпорарі данс, теп-дансу.  

Охарактеризували творчість, видатні балети і хореографічні постановки 
Айседори Дункан, Лої Фулер, Михайла Фокіна, Федора Лопухова, Рудольфа фон 
Лабана, Марі Вігман, Курта Йосса, Рут Сен-Дені й Теда Шоуна, Леоніда Мясіна, 
Вацлава і Броніслави Ніжинських, Елвіна Ейлі, Марти Грем, Доріс Хамфрі, Мерса 
Каннінгема, Ролана Пті, Моріса Бежара, П’єра Лакотта, Ростислава Захарова, Леоніда 
Лавровського, Хосе Лимона, Фредеріка Аштона, Кеннета Макміллана, Джона Кранка, 
Джорджа Баланчина, Вільяма Форсайта, Піни Бауш, Тріші Браун, Фреда Астера, 
Джима Келлі, Майкла Джексона, Доменіка Богу, Іржи Кіліана, Бориса Ейфмана [391]. 

С. В. Наборщикова у праці «Баланчин і Стравінський: до проблеми музично-
хореографічного синтезу» визначила проблему синтезу мистецтв, обумовлену 
викликом до життя, потребою зберегти різноманіття світу за допомогою різних 
хореографічних мов, одну з найважливіших у сучасному балетному мистецтві й 
мистецтвознавстві. Довела, що істотною межею цієї великої проблеми, значущої як 
для теорії взаємозв’язку мистецтв, так і для творчої практики, є «симфонія» −  
взаємини музики та хореографії у рамках балетного спектаклю.  

Показала, що у XX столітті є щонайменше три співдружності «композитор − 
балетмейстер», які робили вистави так само видатні, як у хореографічній, так і в 
музичній складових − Ігор Стравінський і Джордж Баланчин, а також Джон Кейдж і 
Мерс Каннінгем, Том Віллемс і Вільям Форсайт.  

Визначила, що Баланчин і Стравінський, з огляду на специфіку своїх мистецтв, 
прагнуть продемонструвати їх загальні основи. Висунула ідею, що саме ця особливість 
робить створені ними балети надзвичайно привабливими для людини, чутливої до 
елегантності, за словами Баланчина, до мистецтв − музики і хореографії. 

Уперше наголошувала, блискучий тандем композитора і хореографа ХХ століття 
ще не був предметом уваги російських мистецтвознавців, хоча порізно балетна музика 
Стравінського і творчість Баланчина фігурували в ряді досліджень. Довела, що явище 
композитора з «Жар-птицею», «Петрушкою», «Весною священною» розглядається як 
заслуга Сергія Дягілєва, який знайшов ідеального виразника «ритму життя», а точніше 
– представника неокласики, вираженої у проникненні в музику, спеціально створену 
для балету, тобто з дотримуванням контрастно-складової структури, обов’язкового 
чергування [189]. 

В. Ю. Нікітін у праці «Модерн джаз танець. Початок навчання» проаналізував і 
систематизував витоки і розвиток техніки джазового і модерного танцю. Визначив 
його представників − Кетрін Данхем, Гос Джордано, Мета Меттокса, Марту Грем, 
Хосе Лімона, Мерса Каннінгема. Висвітлив прийоми техніки модерн джаз танцю у 
неокласичному балеті та техніці contemporary dance.  Проаналізував особливості 
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неокласичних формально-технічних засобів у балеті через використовування 
особливостей окремих технік модер-танцю [194]. 

Т. В. Портнова у праці «Взаємодія балету і пластичних мистецтв у російській 
художній культурі кінця XIX − початку XX століть» розкрила сутність пластичної 
мови образотворчого, декоративно-прикладного та архітектурного мистецтв, а також 
жанрову систему і їхню взаємодію з неокласичною хореографією (висвітлила природу 
образотворчого початку в балеті).  

Дослідила проблеми синтезу мистецтв, різноманітні аспекти взаємозв’язків 
названих пластичних мистецтв, показала їхнє конкретне відображення і специфіку 
художньої образності в станкових і театрально-декораційних творах. Виявила 
іконографічні принципи, типологічні риси балетного образу в творах, присвячених 
танцю і визначила його взаємодію зі стильовими напрямами в образотворчому 
мистецтві. Розглянула проблему руху (динаміку танцю) як основну в творчих пошуках 
майстрів кінця XIX − початку XX століть і показала різноманітні аспекти її прояву.  

Використовуючи окремі імена художників, проаналізувала індивідуальну 
інтерпретацію теми танцю в графіці, живописі, скульптурі, враховуючи неокласичну 
специфіку і художнє оформлення вистави і порівнюючи їх між собою. Визначила 
місце і роль образотворчих мистецтв у творчому процесі артиста балету, педагога-
хореографа і балетмейстера, розкрила основні проблеми і специфіку їхніх художніх 
пошуків. Встановила форму взаємодії і синтезу балету і пластичних мистецтв у 
системі російської художньої культури початку ХХ століття, їхню систематизацію, 
розглянула і показала їх у різних аспектах творчості [226]. 

М. М. Серебреников у праці «Підтримка в дуетному танці» виклав у всіх 
подробицях виконання партерних і повітряних підтримок дуетно-сценічного танцю: 
підтримки двома руками за талію − pas glissade, developpé, grand port de bras, petit et 
grand pose effacé, croisé, arabesque, pirouettes, tour lents; підтримки за руки − pirouettes, 
tour lents; прийоми повітряних малих і великих підтримок − сhangement de pied, grand 
assemblé, sissonne en 1-й arabesque, grand fouetté, підйоми в 1-й arabesque, «Ластівка», 
grand jeté entrelancé на плече і тому подібне.  

Дано поради викладачам, наведено приклади занять й ілюстративного матеріалу. 
Вище сказане має важливий внесок у професійну неокласичну балетну техніку танцю. 
Побудова неокласичних дуетів і мініатюр  має активне застосовування великих 
підтримок при передаванні психологічного змісту сюжету, а також ілюстрацією певної 
символіки при абстрактній асоціації за задумом балетмейстера-постановника [252]. 

М. І. Тарасов у праці «Класичний танець. Школа чоловічого виконання» 
проаналізував принципи і характеристику радянської школи класичного танцю, 
методику чоловічого танцю. Представив основні принципи побудови уроку 
класичного танцю, його естетику, філософію, психологічне сприйняття. Висвітлив 
послідовність вивчення рухів і вправ за різними типами складності.  

Подав методику і технологію вивчення позицій рук і ніг, положень корпуса, 
малих і великих поз, кроків, бігу, батманів звичайних і з положенням на щиколотці, 
кола ногою по підлозі й у повітрі, правильних перекладань рук, нахилів і складних 
перегинань корпуса. Виклав послідовність вправ біля станка і на середині. Описав і 
охарактеризував принципи виконання стрибків і обертів у неокласичній балетній 
лексиці метод Миколи Тарасова має виключну особливість для побудови 
неокласичних варіацій і комбінацій, побудови pas de deux. [282].                         
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С. В. Устяхін у праці «Феномен фольк-модерн танцю в сучасній хореографії» 
визначив характерні особливості фольк-модерн танцю, дослідив його естетичні 
характеристики, виражальні й технічні засоби та форми. Проаналізував неокласичні 
прийоми в сучасному балетному театрі (Франція, Німеччина, Нідерланди) через 
техніку фольк-модерн танцю. Висвітлив специфічні лексичні форми і комбінації які 
можуть вживатись у неокласичному балеті через техніку фольк-модерн танцю [285]. 

Граціозо Чеккетті у праці «Класичний танець за методом Чекеті» розглянув і 
виклав великий дидактичний матеріал, підготовлений ним разом зі своїм батьком 
Енріко Чеккетті − видатним викладачем і представником новоіталійскої класичної 
школи танцю першої половини ХХ століття. Розкрив основні теоретичні принципи, 
раціональне дихання, вправи біля станка, переведення рук і нахили корпуса, позиції, 
екзерсис, adagio, allegro, pointers, tours, комбінації та графік роботи на тиждень.  

Узагальнив формотворчі неокласичні елементи танцю, які використовувались у 
постановчому балетному процесі, розкрив їхню естетичну і психологічну знаковість в 
архітектоніці комбінації та варіації. Навів приклади неокласичних балетних 
комбінацій, які використовувались у західноєвропейському неокласичному балетному 
театрі другої половини ХХ століття.  

Понятійно-категоріальний апарат сучасної італійського школи класичного танцю 
за методом Енріко Чеккетті, в неокласичному балеті є досить важливим, через те, що 
багато рухів у комбінаціях пов’язаний саме з ним. Для описання неокласичних 
комбінацій балету Джона Кранка, Джорджа Баланчина, Іржи Кіліана дуже корисна 
саме термінологія, яка застосовується у методі Чеккетті і передана його сином 
Граціозе [300]. 

І. В. Яснець у праці «Танець і пластичне рішення вистави в драматичному театрі 
на рубежі XX−XXI століть» визначила передавання художнього образу в театральній 
драмі через використовування сучасних виражальних можливостей неокласичної 
хореографічної пластики і техніки, охарактеризувала роботу актора над собою через 
технологічні засоби виразності танцю. Зазначив, що важливим у сучасній хореографії 
є передавання неокласичною балетною технікою важливих психологічних 
характеристик у сюжеті балету.  

Визначила, що в пластично-хореографічному вирішенні неокласичної балетної 
вистави в театрі на зламі XX−XXI століть переважає саме сюжетно-драматичний 
принцип. Висвітлено, що рухи і комбінації підкорені саме театрально-драматичним 
прийомам у розкритті художнього образу через танцсимфонічний спосіб та віртуозну 
техніку [365]. 
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Висновки до розділу 1 
 

Теоретичний аналіз та узагальнення наукових праць з неокласичного балетного 
театру вказують на те, що вітчизняні дослідження Д. П. Бернадської, П. М. Білаша, Н. 
Л. Кобачок, Т. С. Павлюк, О. В. Панченко, О. А. Плахотнюка, О. А. Погребняк, В. Я. 
Реді, А. Ю. Рехвіашвілі, Ю. О. Станішевського,  О. І. Чепалова, П. Я. Чуприна, дійсно 
мало приділили уваги, саме неокласичним формам та засобам в сучасному балеті.  

Дані дослідження визначили лише стилістичні прояви неокласицизму в 
співтворчості Ігоря Стравінського і Джорджа Баланчина. Недостатньо чітко 
проаналізовано їхні балети, без розкриття особливостей авторської стилістики, 
формально-технічних, зображально-виражальних засобів та абстрактно-асоціативних 
символів. Праці з балету початку ХХ століття торкались лише проявів імпресіонізму 
та експресіонізму в сучасній хореографії, визначили синтез мистецтв у сценічній 
хореографії, не відділяючи виражальні форми балетного постмодерну і неокласики, які 
мають значну різницю, а також естетичну концепцію балетного театру.  

Висвітлено окремі жанрово-стилістичні прояви неокласичного танцю у балетах 
Михайла Фокіна, але в контексті музикознавства періоду Срібного віку в Росії. 
Розкрито творчість Сержа Лифаря без аналізу його формально-технічних прийомів у 
неокласичному театрі Франції.  

Залишено поза увагою філософські ідеї психоаналізу, інтуїтивізму, 
екзистенціалізму, що впливали на формоутворюючі образи і сюжети у хореографії 
балетмейстерів-неокласиків, зокрема Михайла Фокіна, Вацлава Ніжинського, Федора 
Лопухова, Леоніда Мясіна, Джорджа Баланчина, Фредеріка Аштона, Антоні Тюдора, 
Джона Кранка, Джона Ноймайєра, Кеннета Макміллана, Аніко Рехвіашвілі, Едварда 
Клюга.  

Зарубіжні дослідження з хореографії неокласики не виявили естетичної моделі й 
концепції сучасного неокласичного балетного театру, його складових і репертуару. 
Також недостатньо висвітлили та порівняли творчість й сценічний методу майстрів з 
балетної неокласики.  

Узагальнення досліджень з даної проблематики, у галузі неокласицизму в 
хореографічній культурі представлено мистецтвознавчими дослідженнями – Л. І. 
Абизової, Джорджа Баланчина, Ю. О. Бахрушина, М. А. Брайловскої, Е. П. Валукіна, 
Ю. М. Григоровича, Марінелою Гваттеріні, Н. Н. Єфименко, О. А. Єрмакової, В. М. 
Красовської, Віолети Майниєце, Н. Б. Маньковської, С. В. Наборщикової, В. Ю. 
Нікітіна, С. В. Устяхіна, Ізабель Жіно, Філіпа Ле Моль, Мішеля Марселя.  

У хореографії виявлено окремі авторські технічні методи представників 
неокласичного балету: Ольги Преображенської, авторський метод професійної 
балетної техніки якої широко розвинула Агрипина Ваганова; Михайла Мордкіна, 
Джорджа Баланчина − фундаторів професійної балетної підготовки в США.  

Описано і схарактеризовано творчість балетмейстерів-неокласиків, зокрема 
Джорджа Баланчина, Фредеріка Аштона, Антоні Тюдора, Джона Кранка, Джона 
Ноймайєра, Кеннета Макміллана.  

Розкрито виключну роль балетмейстерів-неокласиків, які не тільки зберегли 
зразки академічного спадку, а й знайшли чудове поєднання класичної традиції зі 
стилістикою фольклору, античного танцю, балету Ренесансу, бароко, імпресіонізму, 
джазу, модерну, кубізму, експресіонізму й абстракціонізму.  
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Було залишено поза увагою чітку періодизацію ґенези неокласичного балетного 
театру; вплив естетики філософських течій на представників неокласичного балету; 
диференціацію і класифікацію за стилістичними характеристиками і виражальними 
засобами в самому неокласичному балеті, де виявились як сюжетні, так і безсюжетні 
різновиди, а наприкінці ХХ століття змішані форми неокласики і перформансу; 
комплексний аналіз хореографічної лексики його формально-технічних засобів у 
неокласичних балетах.  

В аналізі наукових джерел з даної проблематики не було виявлено концепції та 
моделі неокласичного балетного театру (на прикладі США, Франції, Нідерландів, 
Німеччини, Великої Британії) як структури, не визначено його складову, естетичне 
спрямування в галузі неокласичної хореографії, художній репертуар та засоби 
професійного удосконалення. 

Отже, у наступних розділах буде осмислено естетичну концепцію 
неокласицизму в хореографічній культурі та її сутність; визначено генезу 
неокласичного балетного театру за регіонами; проаналізовано кращі зразки світових 
сценічних творів неокласичної хореографії у їхніх жанрово-стилістичних, формально-
технічних аспектах; створено сучасну концептуальну модель неокласичного балетного 
театру в хореографічній культурі сьогодення з всіма особливостями її структури та 
художнього репертуару. 
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РОЗДІЛ 2 
ФІЛОСОФІЯ НЕОКЛАСИЦИЗМУ В ХОРЕОГРАФІЇ 

 
2.1. Аналіз неокласицизму в художній культурі 

 
Диференціація наукових досліджень неокласицизму у художній культурі 

побудована наступним чином: вітчизняні наукові дослідження, які стосувалися аналізу 
і розвитку неокласицизму в літературі, музиці, архітектурі, представлені працями С. О. 
Белевцової, О. А. Вишневської, Г. М. Поклонської, І. К. Сацика. 

С. О. Белевцова у праці «Міфологема в українській поетичній моделі світу 
першої третини ХХ століття» показала, що в сучасному мовознавстві актуалізовано 
зацікавлення специфікою міфопоетичного світосприйняття, покликане науково 
осмислити нову, відповідну сьогоденню, модель світу, а своєрідною лінгвістичною 
одиницею стала міфологема, у якій поєднуються міф, культура, текст.  

Визначено роль міфологеми в системі протермінологічних одиниць (концепту, 
міфологічного концепту, етноконцепту, лінгвокультуреми, логоепістеми), а також 
з’ясовано, що міфологема є багатовимірним утворенням, вивчення якого має 
здійснюватися відповідно до різних типів вимірів реальності. Розкрито, що у 
поетичних ідіостилях В. Свідзинського і М. Драй-Хмари унікально поєднані елементи 
національного світосприйняття й символістських і неокласичних пошуків, які 
відображені в подальших надбаннях мови українського віршування [26]. 

О. А. Вишневська у праці «Рецепція античності у творчості неокласиків, 
акмеїстів, скамандритів» визначила, що античність посідає важливе місце в творчості 
українських неокласиків. Глибоку і послідовну орієнтацію на античні образи й сюжети 
помічено в статтях і художніх творах М. Зерова, М. Рильського, П. Филиповича, Ю. 
Клена. Вони одностайні в сприйнятті античних авторів як майстрів, а їхніх художніх 
творів − як зразків довершеного мистецтва, яке варте наслідування. Через образи 
античних героїв-чоловіків неокласики розробляють концепцію людини ренесансно-
класицистичного типу. За посередництвом образів античних красунь М. Зеров, М. 
Рильський, Ю. Клен формують власну естетику, орієнтовану на самодостатність 
довершеної краси [69].  

Висвітлено, що російські акмеїсти (М. Гумільов, О. Мандельштам, М. Кузьмін) і 
польські скамандрити (Я. Івашкевич, Ю. Тувім) формують власну концепцію творчості 
й неокласицистичну естетику, використовуючи  античну тематику в художніх творах і 
літературно-критичних статтях. Уточнено, що неокласики, акмеїсти і скамандрити 
сформувалися завдяки неокласицистичної стильової течії модернізму, основою 
дискурсу якої є антично-ренесансно-класицистична естетика. Проаналізовано, 
протистояння класицистів і романтиків ХVІІІ століття  і полеміку з неокласицистами й 
неоромантиками початку ХХ століття.  

Визначено, що антична тематика у творчості неокласиків, акмеїстів і 
скамандритів – це підґрунтя для формування неокласицистичної естетики і концепції 
творчості. Розглянуто образи античної міфології, літератури в творчості представників 
трьох об’єднань, а також окреслено послідовну і завершену концепцію їхньої 
творчості.  

Визначено, що античні поети (Гомер, Овідій, Вергілій, Горацій, Катулл) стають 
уособленням ідеального митця, а їхні твори – зразками довершеного мистецтва, на яке 
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має орієнтуватися сучасний поет. Звернено увагу на те, що в розроблянні власної 
естетики широко використовують ідеї античних філософів (Сократа, Платона, 
Аристотеля, Аристарха).  

О. А. Вишневська довела, що неокласицисти в літературі (якими були різною 
мірою українські неокласики, російські акмеїсти, польські скамандрити): відмовились 
від жорсткої орієнтації на нормативне мистецтво,  а також підпорядковувати 
мистецтво державі. В трактуванні процесу творчості, загалом віддаючи повновладдя 
розуму, все ж враховували ірраціональні аспекти творчості, усвідомлювали важливість 
ірраціонального, інтуїтивного у внутрішньому світі митця. У концепції людини  
почуття обов’язку як визначальна риса позитивної особистості підпорядковується 
патріотичним почуттям.  

Раціоналізовано процес творчості, роблячи його контрольованим на всіх етапах, 
як і в класицистів. Неокласицисти для мети власної творчості  створили довершений 
«ідеал», бездоганний твір, процес творчості підпорядкували результатові. 
Неокласицисти стверджували, що античність − зразкове мистецтво, а процес творчості 
− навчання у класиків, вивчення зразкових творів, засвоювання правил, копітка й 
наполеглива праця. Доводили, що досконалий твір − гармонійний, добірний за 
змістом, віртуозний за формою. О. А. Вишневська, довела, що а основі поетики 
неокласицизму − модернізований мимезис Аристотеля [69].  

Г. М. Поклонська у праці «Витоки неокласичних тенденцій в архітектурі першої 
половини ХХ століття (на прикладі творчості архітектора-неокласика І. О. Фоміна)» 
звернула увагу на те, що поява неокласицизму (як програмного звернення до 
мистецтва минулого, зокрема до традицій класицизму) на початку ХХ століття 
зумовлена прагненням спроектувати «вічні» естетичні цінності на тривожні й 
суперечливі реалії життя.  

Вона, звернула увагу на те, що ідейному і формальному ладові існуючих течій, 
основаних на пошуках відповідності дійсності, у неокласицизмі протистоять 
ідеальність форм і образів, «незалежних» від конкретно-історичного змісту. 
Визначила, що творчий шлях Івана Фоміна як неординарної, масштабної постатті, яка 
жила і працювала в дуже складний, насичений культурними подіями час.  

Стверджувала, що він завжди намагався бути в «авангарді» художньої практики, 
початку в рамках модерна. Потім, очоливши неокласичний напрям, а пізніше, в 
постреволюційний період, активно намагався відшукати нове втілення класики. 
Проводячи контекстний аналіз наявних фотографій інтер’єрів робіт Івана Фоміна, 
дійшла висновку, що неокласичні інтер’єри, мали такі загально-стильові 
характеристики: тематика неокласичних інтер’єрів протягом усього періоду, як 
правило, була монументальною; принцип єдності простору, ансамблю, ритмічної 
організації інтер’єрів, їхньої цілісності, підпорядковування єдиному художньому 
початку, що стало основною підвалиною неокласиків. Стверджувала, що виховання 
нового покоління на неокласичних традиціях, переглянутих у призмі сучасних 
досягнень, є єдиним засобом виходу з кризової ситуації, створеної нині у світі [222].  

І. К. Сацик у праці «Естетична концепція Миколи Зерова в контексті культуро 
творчого процесу в Україні» дослідив процес формування літературно-мистецької та 
філософсько-естетичної школи «київська неокласика». Систематизував досвід 
осмислення понять класика і неокласика у світовій філософсько-естетичній традиції, 
наскільки адекватним є використання цього поняття щодо Зерова і його колег, які 
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увійшли в історію української культури під іменем київські неокласики.  
З’ясував, що витоки і джерела неокласицизму Миколи Зерова, слід шукати у 

традиції античної, передовсім латинської, класики. Виявив значний вплив на творчість 
Зерова ідей європейських мислителів класичного спрямування, зокрема французького 
постромантичного неокласицизму – парнасизму і його естетичних цінностей [250].  

Зарубіжні дослідження неокласицизму в літературі й музиці, архітектурі, 
представлені працями − В. П. Варунца, А. М. Горбачова, М. С. Друскіна, Н. Ю. 
Молока, Г. І. Ревзіна, Р. В. Шаталіної.  

Наукові дослідження неокласицизму в музиці, літературі, архітектурі. В. П. 
Варунц у праці «Публіцистика І. Ф. Стравінського і С. С. Прокоф’єва як проблема 
джерелознавства та музикознавства», проаналізував в музикознавчому ракурсі 
публіцистику І. Ф. Стравінського і С. С. Прокоф’єва, їхні особисті архіви, розглянув 
питання музичної документалістики з даної проблеми. Порівняв і проаналізував 
музикознавчі погляди І. Ф. Стравінського і С. С. Прокоф’єва на різні підходи і 
розвиток російської композиторської школи. Вказав, що музичні композиторські 
методи до 20−40-х років ХХ століття вже викристалізувалися в силу підпорядкування 
неокласицизмові інших стилів і форм власного напряму. 

Уточнив, що в музиці неокласицизм, на відміну від стилізатора не захоплюється 
проблемою впізнаваності форми музичної епохи твору, а запозичення прийому для 
створення нового твору. Тобто відроджувалися музичні прийоми музики Ренесансу, 
бароко для надання їм сучасного звучання [59]. 

А. М. Горбачов у праці «Неокласичний стиль лірики В. Ф. Ходасевича 
1918−1927 років» дав аналіз оцінки лірики В. Ф. Ходасевича в літературно-
критичному контексті першої третини XX століття. Досліджував особливості 
неокласичного стилю лірики В. Ф. Ходасевича в руслі філологічного підходу. 
Охарактеризував лірику В. Ф. Ходасевича і художні способи його вираження. Уточнив 
стильову своєрідність поетичної картини його світу. Розглянув проблему сюжету в 
циклах В. Ф. Ходасевича «Шляхом зерна», «Важка ліра», «Європейська ніч» [88]. 

М. С. Друскін у праці «Ігор Стравінський зібрання творів» дав рецензію на 
наукову роботу А. В. Вульфсона за балетами Ігоря Стравінського «Агон», «Аполлон 
Мусагет», зокрема проаналізував особливості змістовності в мистецтвознавчому описі 
балетів, їхню стилістичну і жанрову насиченість. Виділив позитивну особливість у 
тому, що вдало розкрито хореографічну інтерпретацію в складній неокласичної музиці 
І. Стравінського. Вказав на важливість і цінність наукової роботи з даної 
проблематики, а також дав рекомендації для поліпшення досліджень у цьому напрямі 
[100]. 

Н. Ю. Молок у праці «Джон Соун і архітектурні ідеї європейського 
неокласицизму» розглянув європейську архітектуру другої половини XVIII століття в 
широкому культурно-інтелектуальному контексті як одну з форм репрезентації нового 
соціального порядку. Зазначив, що вона є мовою передавання культурних і соціальних 
знаків з роду філософії.  

Уточнив, що усталені стандарти і межі архітектурознавства порушені, в 
результаті того, що архітектура другої половини XVIII століття стала об’єктом 
міждисциплінарних досліджень, у яких наперед вийшли низькі соціальні теми – 
в’язниця, руйнування і кладовище. Довів, що звернення до цих тем їхній комплексний 
історико-теоретичний аналіз виявляє певну наукову новизну подібних досліджень.  
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Реконструював ситуацію, де сформувався абсолютно новий тип мислення, яка 
усвідомила архітектуру як теоретичну дисципліну, і зробив еклектизм своїм творчим 
методом, а також виділив історичні корені еклектики, її витоки. Визначив важливі 
теми: перша – пов’язана з інтерпретацією однієї з основних проблем в архітектурі 
другої половини XVIII століття; друга − історичної концепції архітектури [184]. 

Г. І. Ревзін у праці «Неокласицизм у російській архітектурі початку XX віку», 
довів, що неокласицизм − не одна з ретротечій всередині модерну, але більш значний 
напрям у художній культурі. Уточнив, що неокласика 1910-х років виникла під 
впливом мистецтвознавчого імпульсу, який з самого початку був неформальним, але 
семантичним і звернений до всіх напрямів архітектури відразу.  

Визначив, що більш розвинуті неокласицизм в архітектурі проходив у два етапи: 
перший − поліморфізм рухів і виразних форм, які утворили неокласику; другий − 
множинність класичних архетипів на які неокласика орієнтувалася. Вказав, що 
формувався новий стиль, а пізніше напрям на активному синтезі класичних зразків і 
нових досягнень модерну, для створення нової класичної форми репрезентації. У 
галузі теорії та філософії неокласицизму в архітектурі, він вважав, що неокласицизм є 
комбінацією традиційних для ідеології класики змістів (класицизм античності, 
італійського Ренесансу, французького класицизму) і нових ідей, характерних для 
початку якого століття (імпресіонізм, неоімпресіонізм, модерн) [234]. 

Р. В. Шаталіна у праці «Ротондальні форми в архітектурі європейського 
неокласицизму» дослідила ротондальні форми як цілісне явище європейського 
неокласицизму, як загальноєвропейського феномену. Праналізовано ротондальні 
форми в культовій архітектурі неокласичного періоду: церкви-ротонди, ротондальні 
мавзолеї і садибні церкви. Розглянуто неокласичну ротонду не тільки як феномен 
архітектурної практики, а й як феномен свідомості. Уточнено, що дослідження 
ротондальних будівель і проектів велося у трьох головних напрямах: іконографічному, 
типологічному і семантичному. Представлено ротонду як художню парадигму і 
культурний символ неокласичної епохи [360]. 

Наукові праці з філософії ХХ століття які мали певне відношення до проявів 
неокласицизму у художній культурі, а також аналіз філософських праць з 
психоаналізу, інтуїтивізму, екзистенціалізму (Л. Т. Левчук, А. М. Руткевич); філософії 
російського космізму (Н. В. Жадунова, А. І. Парфенова, А. Д. Московченко, Ю. Г. Носкова, 
Н. В. Осінцева, Л. П. Філенко) здійснений задля глибшого усвідомлення певних 
аспектів, ідей і художнього мислення у неокласичному балеті початку ХХ століття.  

Н. В.  Жадунова у праці «Ідеї космізму і моральні пошуки в російській поезії» 
проаналізувала філософсько-етичну проблематику космізму і його прояви у російській 
філософії та літературі. Визначила основні аспекти етико-філософського змісту російського 
космізму, а також дослідила процес становлення та розвитку ідей російського космізму у 
поезії в творчій спадщині М. Ю. Лермонтова, Ф. І. Тютчева, М. А. Волошина.  

Встановила, що їхня філософська лірика, однією з основних тем якої є усвідомлення 
цілісності об’єктивного світу в усіх його проявах, охоплюючи єдність всесвіту і людини, 
моральне ставлення до акту творення, співзвучна ідеям космізму. Довела, що цінність 
поетично-мистецького спрямування російського космізму полягає у тому, що поезія постає 
як джерело інтуїтивного знання про світ і людину, на основі якого розвиваються етико-
філософські уявлення даного філософського явища [114]. 

Л. Т. Левчук розглянула місце естетики серед гуманітарних наук, а також 
схарактеризувала естетичні критерії у розвитку цивілізації – первісності, античності, 
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Середньовіччя й нового часу. Детально проаналізувала течії у західноєвропейській 
естетиці ХХ століття (психоаналіз, інтуїтивізм,  позитивізм, екзистенціалізм та 
естетику абсурду, соцреалістичний метод), звертаючи увагу на модифікацію 
естетичних теорій і розвиток сучасного західного європейського мистецтва, здійснила 
видову класифікацію мистецтв [162; 163]. 

А. Д. Московченко у праці «Російський космізм. Автотрофне людство 
майбутнього» вперше розглянув російський космізм з філософсько-методологічної позиції 
автотрофності у феномені сучасної культури, висунув тезу про людину, що постає 
конструктор природозберігаючих технологій, співтворець і співробітник космічних проявів.  

У ракурсі аналізу світового космізму торкнувся аналізу космізму Миколи Федорова 
(культурологічний, геокультурологічний, онтологічний, гносеологічний, герменевтичний 
принципи), Миколи Васильєва (космічна логіка, ритми космосу та глобальні проблеми 
людства, уявляюча логіка – радикальний засіб вирішування космосоціальних проблем), 
Володимира Вернадського (російський космізм і автотрофність як технологія усіх 
технологій). Визначив також, глобально-автотрофний проект вирішення проблеми безпеки 
виживання людства в умовах космопланетарних змін [186].  

Ю. Г. Носков  у праці «Російський космізм» висвітлив це як цілісне філософське 
спрямування, узагальнив відповідний досвід російської соціальної галактики, а також виклав 
авторські розроблення у контексті даної проблематики. Узагальнив та систематизував ідеї та 
дії представників даного спрямування суспільної думки. Сформулював основні 
принципи, що вирізняють у цілому російський космізм як світогляд [197]. 

Слід також виділити філософське дослідження у галузі онтології класичного та 
неокласичного танцю представлене – Н. В. Осінцевою яка в праці «Танець у аспекті 
антропологічної онтології»  наголошує на проблемі, пов’язаній з потребою в 
загальному терміні для вираження пластики людської тілесності в межах 
танцювальних тілорухів, зокрема «хореографія», значення якого змінювалось 
упродовж століть – нотація танцю, стилістика та семіотика танцювального і балетного 
мистецтва в цілому.  

Н. В. Осінцева довела, що для поняття хореографічності потрібне 
протиставлення танцювальних і не танцювальних тілорухів. Визначила, що за 
характеристикою танцювальних рухів необхідно виявити складники танцю, тобто його 
онтологічні атрибути – буття, рух, час, поза, крок, стрибок, оберт, біг, пластика, 
динаміка, виразність. Охарактеризувала танець як просторову подію, де хронологічний 
аспект не має особливого значення, у танці простір домінує над часом.  

Встановила, що буття танцювального твору в модусі мистецтва є 
структурований процес, елементами якого творчість та інтерпретація балетмейстера, 
виконавська майстерність, а також глядацьке сприйняття [199]. 

А. І. Парфенова у праці «Вплив філософії космізму на російську культуру кінця XIX − 
початку XX століть» розглянула феномен «російського космізму» як цілісного історико-
культурного комплексу в сукупності теоретичних і художніх проявів, а також дослідила 
концепції провідних представників цього напряму − В. С. Соловйова, П. О. Флоренського, С. 
М. Булгакова, які найбільше вплинули на художню культуру Росії кінця XIX − початку XX 
століть.  

Визначила основні ідеї представників космізму, що вплинули на різні сторони 
творчості поетів і письменників кінця XIX − початку XX століть. Проаналізувала 
прояв філософії космізму, як в теоретичній спадщині, так і в образотворчому 
мистецтві художників російського неокласицизму та модерну. Звернула увагу на те, 



29 
 

що серед них на перший план виходять проблеми пошуку моральних орієнтирів, 
усвідомлення шляхів досягнення єдності людства, яке об’єднується багато в чому 
перед обличчям екологічної кризи, збереження фізичного, психічного, душевного 
здоров’я людини, подолання кризових явищ культури.  

Визначила, що російська культура кінця XIX − початку XX століття інтуїтивним 
шляхом передбачила ці проблеми, з особливою силою постали перед людством у XX 
століть. Звернула увагу на зростання значення цієї течії саме зараз, коли людство 
дійсно стає на шлях космічного розвитку, виходить за межі рідної планети, 
усвідомлює рідної глибокі системні зв’язки з Космосом, починає переглядати 
традиційні, надмірно антропоцентричні установки. Висвітлила, що визнання отримали 
космічні ідеї видатних російських мислителів − К. Е. Ціолковського, В. І. 
Вернадського, О. Л. Чижевського, а їхня діяльність сприймається нині як раз в рамках 
«філософії космізму» [203]. 

А. М. Руткевич у праці «Карл Густав Юнг − архетипи і символ», проаналізував: 
життя і погляди Карла Юнга, його концепції та ідеї до несвідомого; архетипи 
колективного несвідомого; до психології та релігії, проблему душі сучасної людини; 
відношення аналітичної психології до поетико-художньої творчості [247]. 

Л. П. Філенко у праці «Російський космізм: соціокультурний проект і 
раціональний конструкт» виявила основні механізми генези терміна і концепту 
«російський космізм» в сучасному вітчизняному філософському дискурсі, зокрема 
термін і концепт «російський космізм» входять у сучасний вітчизняний філософський 
дискурс кінці 60-х років XX століття і актуалізують ціле концептуальне поле, 
пов’язане з концептами «проект», «життя», «смерть», «безсмертя», «ноосфера» [290].  

Також, аналіз наукової літератури з філософії та впливу естетики на художню 
творчість визначив праці: Ю. Линника «Амаравела. Кришталь Водолія» [168;169], А. 
Ф. Лосєва «Істория античної естетики. Елліністична естетика II–I століття (Трактат 
Лукіана про танець)» [174], Платона «Закони. Книга № 2» [208], В. С. Соловйова 
«Вірши. Проза. Листи. Спогади сучасників» [270], П. Флоренського «Історія и 
філософія мистецтва» [291], З. Фрейда «Психологія несвідомого» [293], Юнг К. 
«Психоаналіз мистецтва» [364]. 

Отже, аналіз наукових джерел з неокласицизму у художній культурі, а також 
історичний процес розвитку, модифікації та трансформації класичних тенденцій 
мистецтва у ретроспективі часу визначає наступне. 

Неокласицизм (від neo, νεο − новий) – назва різних художніх явищ останньої 
третини XIX−XX століть, що тяжіють до класичних традицій античного 
мистецтва: від архаїки до еллінізму (800−30 рр. до н. е.) – в архітектурі та 
скульптурі: класичних традицій Ренесансу і нового часу в виражальних засобах 
архітектури, скульптури, музики стилістики бароко, класицизму (1580−1830 рр.). 
Ширше неокласицизм прагне до відродження ідеалів мистецтва попередніх епох 
[202].  

На відміну від «класицистичних вимог, канонів і зразків» доби італійського 
Ренесансу (1400−1600 рр.) або від французького класицизму (1640−1840 рр.), 
неокласицизм розглядає античність не як культурний ідеал, а як матеріал для 
символізації асоціативних варіацій і деконструкції, для відображення сучасних 
соціокультурних та інтелектуальних проблем.  
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Сюжети і герої античних міфів, образотворчі форми античного мистецтва, 
загальні уявлення про античну культуру і цивілізацію в контексті світової історії 
постають у неокласицизмі як умовний код сучасних культурних рефлексій; 
архетипічний каркас художньо-філософських ілюзій ХХ століття, культурно-
історичне тло вирішування «вічних проблем людства»  в цілому  стрімко і трагічно 
мінливому світі сучасної культури й цивілізації [313, с. 49−50].  

Термін «неокласицизм» вживається для позначення класичних тенденцій в 
образотворчому мистецтві й музиці другої половини ХІХ − першої половини ХХ 
століть. Виникнення неокласицизму зумовлене прагненням протиставити 
сучасній реальності в художній культурі (передусім модерністським течіям – 
футуризму, абстракціонізму, кубізму, дадаїзму, сюрреалізму, експресіонізму), з її 
запереченням академічної традиції, трагізмом і відчуженістю людської 
особистості, вічні цінності, відродити високий стиль класичного мистецтва. 
Неокласицизм утверджує ідеальні, позачасові образи, вільні від усього 
конкретного, викликаного плином реального часу та соціокультурних процесів в 
історії [161, с. 7].  

Отже, враховуючи особливості неокласицизму в художній культурі, можна 
провести аналогію з хореографічним мистецтвом, де неокласичні тенденції у балеті 
розглядали класику античності як матеріал для символізації асоціативних варіацій, 
для репрезентації сучасних соціокультурних та інтелектуальних проблем. 
Балетмейстери-постановники у створенні художнього образу і репрезентації 
відроджували ідеали мистецтва попередніх епох – античність, Ренесанс, бароко, 
класицизм.  

Протиставлення розважальним, аматорським, модерним і модерністським 
пошукам у хореографії першої половини ХХ століття вічні цінності, ідеальні 
образи, відродження високого стилю та психологічної глибини в репрезентації 
художнього образу «нового балету», починаючи від Михайла Фокіна та закінчуючи 
кращими неокласичними зразками сьогодення як у жанрово-стилістичному, так і в 
філософсько-психологічному аспектах. 

Для кращого усвідомлення теорії неокласицизму в хореографічному мистецтві 
буде проаналізовано ідеї про танцювальне мистецтво, його онтологію, естетику, 
форми, виражальні засоби, професійну складову філософів античності Платона і 
Лукіана; теоретичні засади, етику й естетику танцю, його професійну складову, 
спадкоємність форм і технік античного танцю, гармонійний синтез танцю з 
математикою, архітектурою, літературою, вибудову законів танцювального мистецтва 
від гармонії законів природи, повагу мистецтва танцю в античних і біблійних текстах 
майстрів професійного танцю та перших теоретиків Ренесансу Доменіка да П’яченца, 
Г’югельмо Ебрео, Фабріціо, Kaрoзo, Чезаре Негрі, Туана Арбо; вибудову філософії 
балетного мистецтва і теоретичні академічні засади професійного танцю, його 
термінологію, професійне навчання і підготовку, його естетику і художнє оформлення, 
звертання до класичних зразків і теоретичних засад філософів античності та майстрів 
Ренесансу балетмейстерів і теоретиків танцю другої половини XVII−XIX століть Рауля 
Фьойє, Жан Жоржа Новера, Карла Блазиса, Леопольда Адіса, Августа Бурнонвіля. 

Важливим є висування теорії про зв’язок неокласичного балету з окремими 
тезами філософів першої половини ХХ століття: зв’язок побудови інтерпретації 
художнього образу та його взаємодія у соціумі, з естетикою психоаналізу (Зигмунда 
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Фрейда, Карла Юнга), інтуїтивізму (Анрі Бергсона), екзистенціалізму (Мартіна 
Гайдеггера), а також з окремими ідеями про універсальність представників філософії 
космізму (Володимира Соловйова, Павла Флоренського, Мікалоюса Чюрльоніса). 

Окрім аналізу зв’язку неокласичного балету з окремими тезами філософів 
першої половини ХХ століття, необхідно визначити погляд на «нову теорію і 
філософію» професійного танцю та балету балетмейстерів, теоретиків першої 
половини ХХ століття, а саме: Михайла Фокіна з його теорією про оновлення естетики 
академічного балету, розширення можливостей хореографічної мови завдяки новим 
виражальним засобам; Федора Лопухова з його танцсимфонічною теорією в балеті, 
про окремі особливості якої наголошували ще філософи античності, майстри 
Ренесансу та балетмейстери XIX  століття. Завдяки Михайлу Фокіну і Федору 
Лопухову можна провести аналогію окремої схожості існування, видозміни й 
оновлення класичного танцю з позиції історіографічних спрямувань −  інтерналізму й 
екстерналізму.  

Слід визначити концепцію сучасного балету і виховання нового покоління 
балетмейстерів та артистів за Борисом Ейфманом, враховуючи, ще і те, що сам 
Ейфман − вихованець видатного балетмейстера Леоніда Якобсона, який працював у 
неокласичній стилістиці у другій половині ХХ століття.  

 
2.1.1. Ідеї філософів початку ХХ століття які вплинули на балетну неокласику 

У процесі постійного соціокультурного взаємообміну та асиміляції 
гуманістичних традицій сформувалася сучасна естетика ХХ століття – складне і 
суперечливе явище. Окремі філософські ідеї та теоретичні концепції у культурі 
початку ХХ століття значно вплинули на формування філософії та естетики 
неокласичного балету. Це відображено у своєрідній творчості балетмейстерів-
неокласиків, у створенні художнього образу, звертаючи увагу саме на психологічний 
зміст і насичення руху і танцю як в абстрактній асоціації, так і в конкретному сюжеті. 
Щоб зрозуміти це, проаналізуємо естетику психоаналізу Зигмунда Фрейда і Карла 
Юнга, естетику інтуїтивізму Анрі Бергсона, естетику екзистенціалізму Мартіна 
Гайдегерра, естетику космізму Володимира Соловйова і  Павла Флоренського, 
представника художньої групи «Амаравела» Мікалоюса Чюрльоніса. 

Звертаємо увагу, що, по-перше, темою підрозділу є «філософські ідеї початку 
ХХ століття які вплинули на формування естетики неокласичного балету», по-друге, 
предметом дослідження є неокласичний балетний театр як феномен сучасної 
хореографічної культури, тому глибокого заглиблення не буде у складні філософські 
тези й естетичні характеристики мистецтва представників психоаналізу, інтуїтивізму, 
екзистенціалізму, космізму. Аналіз естетики представників вищевказаних 
філософських течій початку ХХ століття торкатиметься лише тих тез, які мають 
відношення до даної проблематики дослідження. 

Естетика психоаналізу Зиґмунда Фрейда (1856−1939 рр.). Мета його –  
проникнути у підсвідомі психічні процеси Він стверджував, що сексуальна поведінка 
людини є формуючою силою, яка впливає на всі інші реакції людини, є джерелом 
моралі, сорому, страху, відрази тощо [293]. Два типи душевних процесів – задоволення 
й реальності – досягають «примирення» у мистецтві. Утверджуючи існування двох 
типів душевних процесів, Фрейд висував ідею фантазії та моделював процес творчості. 



32 
 

Отже, процес творчості, на думку Фрейда, здійснюється від фантазії до реальності 
[351, с. 38].  

Послідовником Зигмунда Фрейда був Карл Густав Юнг (1875−1961 рр.). Взявши 
за основу твердження Зигмунда Фрейда про ідеї, почуття, емоції, враження, повністю 
сформовані позасвідомим, Юнг розробив ідею «колективного» позасвідомого. 
Поєднавши їх як «колективне позасвідоме», «архетип», «маска», Юнг намагався 
обґрунтувати міфолого-символістичну сутність мистецтва і стимулював творчі 
пошуки багатьох митців XX століття саме в цьому напрямі [364, с. 49]. Відголос теорії 
психоаналізу можна побачити у хореографічних постановках ХХ століття. Чуттєвість і 
агресія, злет фантазії, сексуальність і еротизм, минущість образів, їхня розпливчастість 
(неначе сон) – все це лягло в основу авторського балету початку ХХ століття.  

Естетика психоаналізу має вдалі прояви в репрезентації художнього образу і 
психологічного вирішування балетмейстерського задуму, а також емоційно-виразному 
насиченні хореографічної лексики представлено в неокласичних постановках: 
«Петрушка», «Шехерезада», «Дафніс і Хлоя» Михайла Фокіна; «Арлекінада», «Фавн» 
Касьяна Голейзовського; «Баба-Яга», «Мінотавр і німфа» Леоніда Якобсона; «Весна 
священна», «Тіль Уленшпігель» Вацлава Ніжинського; «Пульчинела» Леоніда Мясіна; 
«Темні елегії», «Суд Паріса» Антоні Тюдора; «Кармен», «Собор Паризької 
Богоматері» Ролана Пті, «Трагедія моди», «Сільвія» Фредеріка Аштона; «Анастасія», 
«Сомнамбулізм» Кеннета Макміллана; «Дама з камеліями», «Все наше вчора» Джона 
Ноймайєра; «Солодкі сни» Іржи Кіліана. 

Естетика інтуїтивізму Анрі Бергсона (1859−1941 рр.) спирається на теорію про 
керівну роль інтуїції в науковому і художньому пізнаванні світу. Інтуїція  – це 
передусім своєрідна третя форма пізнавання, тісно пов’язана з інстинктом, що тяжіє до 
позасвідомого. Бергсон вбачає головну особливість митця в його здатності  інтуїтивно 
пізнавати світ. Згідно з Бергсоном, митець спроможний бачити речі й світ, розкривати 
їхній внутрішній смисл, проникати в найпотаємніші людські думки і почуття [29].  

Таким чином, мистецький світ ХХ століття, у тому числі й хореографічний, 
спираючись на цю теорію, виправдовував фактично будь-які творчі експерименти, 
навіть найдивовижніші й найбезглуздіші з традиційної точки зору. Теорія Бергсона 
розкрила широкі можливості для втілення неординарних задумів у мистецтві, 
поклавши край диктату класичних принципів та відкривши шлях до «імпровізовування 
на вільну тему». Будь-які образи пов’язувалися з позасвідомим, з інтуїтивним 
сприйняттям, вважалися недоторканною творчістю самобутності. Отже, певні 
принципи і розробляння естетики інтуїтивізму стосовно художньої творчості, 
авторського начала в танцювальному мистецтві імпровізації наявні в 
імпресіоністичних і неокласичних тенденціях, в модерні та постмодерні, перформансі 
[162, с. 254]. 

Естетика інтуїтивізму має вдалі прояви в репрезентації художнього образу і 
психологічного рішення балетмейстерського задуму, а також емоційно-виражальним 
насиченим хореографічної лексики, що показано в неокласичних постановках: «Гра 
тіней», «Бузковий сад» Антоні Тюдора; «Сюїти в білому» Сержа Лифаря; «Гороскоп» 
«Симфонічні варіації» Фредеріка Аштона; «Танцювальний концерт» Кеннета 
Макміллана; «Третя симфонія Малера», «Пісні ночі» Джона Ноймайєра; «Симфонія D-
dur», «Симфонієта», «Симфонія псалмів» Іржи Кіліана. 
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Екзистенціалістська естетика – це відгалуження філософії екзистенціалізму. 
Буття людини (її екзистенція) раціонально не пізнається, а опановується безпосереднім 
«переживанням». Зрозуміти це переживання можна лише спираючись на художньо-
образні засоби в  мистецтві. Так, Мартін Гайдеггер (1889−1976 рр.), описуючи 
структури екзистенції, вводить такі модуси людського існування: страх, передчуття 
(переважно трагічні), совість та ін. Перелік і аналіз цих модусів починається зі страху, 
основою якого є страх відчуття смерті, а продовженням – шлях до самої смерті. Отже, 
буття людини до смерті є страх. Оперовування такими поняттями, як «страх» і 
«смерть», поступово оформляються у концепції Мартіна Гайдеггера як більш 
узагальнене поняття – «ніщо» [162, с. 127]. 

Естетика екзистенціалізму має вдалі прояви в репрезентації художнього образу і 
психологічного вирішення балетмейстерського задума, а також емоційно-виражальним 
насиченням хореографічної лексики представлено в неокласичних постановках: 
«Ромео і Джульєтта» Броніслави Ніжинської; «Ундина» Фредеріка Аштона; «Манон», 
«Іудине дерево» Кеннета Макміллана; «Смерть у Венеції», «Страсті за Матвієм» 
Джона Ноймайєра. 

Естетика космізму. У філософії російського космізму народилася ідея, в якій 
художник творить разом з Творцем. У мить натхнення художникові відкривається 
краса Космосу. Під космізмом часто розуміють цілий потік російської культури кінця 
XIX−XX століть,  де є не тільки філософи і вчені, але й поети, музиканти і художники 
[114].  

Серед філософів − Володимир Соловйов (1853−1900 рр.) − релігійний мислитель 
(православного спрямування), містик, поет, публіцист, літературний критик; Павло 
Флоренський (1882−1937 рр.) − православний священик, богослов, релігійний філософ, 
учений, поет, автор тез «виявлення онтологічних і світоглядних підстав того чи іншого 
художнього явища».  

Серед художників − один з представників групи «Амаравела» − Мікалоюс 
Чюрльоніс (1875−1911 рр.) – композитор і художник, поєднував у творах 
архітектоніку і назви, а також принципи музики з образотворчим мистецтвом та 
навпаки: «музичні пейзажі, варіації, прелюдії», «картини-сонати» [309, с. 159]. 
Проаналізуємо окремі ідеї космізму вищеназваних представників, тези яких вплинули і 
знайшли своє втілення у змісті й побудові художнього образу в творчості 
представників неокласицизму в хореографічній культурі.  

За теорією Володимира Соловйова, є два світи: світ Часу і світ Вічності. Знайти 
вихід зі світу Часу в світ Вічності − таке завдання, що стоїть перед кожною людиною. 
Перемогти Час, щоб все стало Вічністю, − така остання мета космічного процесу» 
[187, с. 92]. Мостом, «простягнутим від природи до Бога», що з’єднує світи (Час, 
Вічність), є «Краса». Саме Краса, за теорією Володимира Соловйова, є фундаментом 
Всеєдності. Краса природи втілена в тимчасовому, вона містить у собі відблиск 
Вічності. Тому пізнавання істинної суті світобудови можливе, за Соловйовим, тільки в 
триєдиному акті − віри, уяви і творчості. Акт творчий є водночас і актом естетичним: 
зрима краса відкриває можливість пізнавати в тимчасовому вічне.  

Художник, який осягає всеєднаючий сенс світу естетично, почуттями, як 
«красу», втілює її в своїх творах художньо. І тому музей, картинна галерея, 
концертний зал або книга з віршами зберігають для нас зустріч. У нашій волі 
повернутися у ці сегменти простору і знову почути, вловити, побачити одкровення 
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«інобуття». Це буття є дійсно «інше» по відношенню до реального життя, але його 
впізнаваність пов’язана з поняттям «художність». Саме красу живопису, музики, 
театру, поезії як такої ми розпізнаємо серед різних стилістичних устремлінь у життя 
епохи [270, с. 128].  

Але художник − ще не теург. Володимир Соловйов не перебільшує роль 
художника як суб’єкта творчості. Але художник причетний теургічному дійству. 
Тільки «Богочоловік» є одночасно і «естет», який осягає, що втілює з хаосу вражень в 
емпіричних формах свідомості у розуміннях ідею, і «художник», який реалізує її 
містично. Соловйов, незважаючи на наявність у своїх філософських побудовах ідеї 
розширення меж мистецтва людського як однієї з найважливіших, все ж усвідомлює 
його межі. За його теорією, зустріч художності як онтологічної сутності зі злом 
реального життя, укладеному в сюжеті (життєвому, історичному, літературному), 
призводить до зіткнення цих двох начал як у душі автора, так і в душі глядача. Чим 
вище ступінь художньої майстерності, тим сильніше мистецтво як «краса» буде 
впливати на душу безпосередньо, здійснюючи Таїнство її звільнення і відродження 
[186, с. 62−63]. 

Мистецтвознавча спадщина священика Павла Флоренського в контексті 
художнього життя його епохи, присвяченої мистецтву і культурі, цікава своїм 
конкретно-науковим змістом. Флоренський вкрай мало приділяв уваги сучасному 
мистецтву, обмежуючись, в основному, загальнотеоретичними міркуваннями і не 
аналізуючи конкретні стильові явища та персоналії. Центром його роздумів була 
передусім «православна ікона». Кульмінацією мистецтвознавчих досліджень 
Флоренського, безумовно, є дві праці 1920-х років ХХ століття, присвячені іконі: 
«Іконостас» і «Зворотня перспектива».  

Ключова ідея книги «Іконостас» − роздуми про ікону як нагадування про 
першообраз, нагадування, що підводить молитися до духовного бачення [459]. Дуже 
важливе визначення ікони як лінії обвідним баченням. Ікону оголошено унікальним 
художнім інструментом, який виконує одночасно функції вікна і дверей у надмірну 
духовну реальність. Праця «Зворотня перспектива» основана на курсі лекцій. 
Флоренський вважав спосіб побудови простору в зображенні не технічним прийомом, 
а важливим світоглядним поняттям. Порушення законів традиційної лінійної 
перспективи не є наслідком технічної невмілості або незнання законів геометрії: це 
прояв якісно іншого світорозуміння, основаного на пріоритеті духовних реалій над 
фізичними. Цікава думка Флоренського про художній твір взагалі: «Художній твір, 
абстрактний від конкретних умов свого художнього буття, вмирає або принаймні 
переходить у стан анабіозу» [291 c. 139].   

«Амаравела» (з санскрит. Amaravella − паростки безсмертя) – об’єднання 
молодих російських художників-інтуїстов 1923−1935 рр. Друга назва групи 
«Космісти». У 1927 році в Нью-Йорку (США), в їхньому маніфесті було зазначено 
ідеї: твір мистецтва має сам говорити за себе людині, яка в змозі почути його мову; 
сила враження й переконливості твору залежить від глибини проникнення у 
першоджерело творчого імпульсу і внутрішньої значущості цього джерела; нашу 
творчість (представники «Амаравели»), інтуїтивно переважно, спрямовано на 
розкриття різних аспектів космосу − в людських подобах, у пейзажі і у відображенні 
абстрактних образів внутрішнього світу; сприйняття наших картин повинно йти не 
шляхом розсудливо-формального аналізу, а шляхом відчуття і внутрішнього 
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співпереживання [168, 311].  
Творчість Мікалоюса Чюрльоніса цікава саме тим, що в ній уперше поєдналося 

взаємопроникнення музичного і образотворчого мистецтва. Тобто засобами музики 
відображено картину, а засобами образотворчого мистецтва репрезентовано музику 
[309].  

Музичні й художні твори Чюрльоніса, в яких саме було взаємопроникнення і 
синтез двох мистецтв: у музиці − симфонічні поеми «Ліс» (1900 р.), «Море» (1907 р.), 
твори для органа (1903 р.) – «Фуга in С-minor, фуга in G-minor», «Прелюдії in F-major, 
in G-minor, in Aƅ major»; в живописі – «Весіння соната» (1907) [105 с. 84], «Фуга» 
(1908) [105 с. 75], «Соната моря» (1908 р.) [105 с. 96], космогонічно-астральний 
художній твір «Створення світу» (1904−1906 р.) [105 с. 105]. Слід зазначити, що те 
саме майже через чверть століття у балеті буде здійснювати Джордж Баланчин, 
змальовуючи музику засобами хореографічних рухів.  

Отже, космізм як світогляд, методологія і практика передусім у галузі наукового 
осмислення і перетворення навколишнього світу людини з максимально широким його 
охопленням як у просторі, так і в часі. Космізм пропонує реальний вихід з 
цивілізаційного тупика, в якому опинилось сучасне людство. Основним для такого 
оптимістичного висновку є: тотальний розгляд усіх форм людської життєдіяльності 
через призму космологічних орієнтирів; органічне поєднання онтологічних і 
гносеологічних уявлень з урахуванням ієрархічних особливостей і космічних 
спостерігачів; софійності мудрість − позитивно-моральне начало, яке є 
системоутворюючим чинником космологічної тотальності; автотрофність як 
антиетропійний самоорганізуючий початок, що виступає еволюційним механізмом 
залучення людини до Космосу [186, с. 130]. 

Естетика космізму має вдалі прояви в репрезентації художнього образу і 
психологічного рішення балетмейстерського задума, а також емоціоно-виражальне 
насичення хореографічної лексики представлено в неокласичних постановках: 
«Легенда про Йосипа» Михайла Фокіна; «Велич всесвіту» Федора Лопухова; 
«Хореографічні мініатюри», «Шість pas de deux», «Вічна весна» Леоніда Якобсона; 
«Блудний син» Джорджа Баланчіна; «Маленька смерть» Іржи Кіліана. 
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2.2. Філософія танцю за Платоном і Лукіаном, теорія танцю вчителів Ренесансу 
XV−XVI століть 

Платон (Πλάτω; 427 або 428–348 рр. до н. е.) – давньогрецький філософ, 
мислитель періоду «класики» поряд з Піфагором, Парменідом і Сократом 
основоположник європейської філософії; засновник власної школи, відомої як 
Академія платонівська.  

Важлива заслуга Платона саме для представників хореографічної культури є в 
його роздумах і поглядах про хоровод, танець, гармонію і ритм, мусичне мистецтво. 
Наведемо уривки з твору Платона «Закони» (книга № 2) «Про мистецтво танцю, 
ритму, музики, гімнастики (Μούσίς (χορούς) εκπαίδευση ως απαραίτητη προύπόθεση για 
την αληθινή νομοθεσία») [208] та проаналізуємо його твердження у контексті теорії 
танцю: «Отже, правильно спрямовані задоволення та страждання становлять 
виховання; але в житті людей вони в багатьох випадках послаблюються та  
викривляються. Тому боги, з милосердя до людського роду, народженому для праці, 
встановили замість відпочинку від цієї праці божественні свята. Вони подарували 
Діоніса, муз, Аполлона − їхнього покровителя як головних учасників цих свят для 
виправлення недоліків у вихованні людей. Відтак треба розглянути: дійсне чи 
узгоджене з природою наше теперішнє твердження. Ми вважали, що будь-яка молода 
істота не може, так би мовити, зберігати спокій ні в тілі, ні в голосі, але завжди прагне 
рухатись і видавати звуки. Таким чином, молоді люди стрибаючи і скакаючи, 
знаходять задоволення, наприклад, у танцях та іграх, або кричать на весь голос».  

Відтак, Платон наголошував на божественному походженні мусичного 
мистецтва танцю, призначеного вдосконалювати людську природу задля естетичного 
виховання людей у суспільстві. Він також зазначає, що танцювальне мистецтво більш 
властиве саме молодим людям [208].  

За Платоном в інших живих істотах немає відчуття нестрункості чи стрункості в 
рухах, яке зветься гармонією і ритмом: «Ті ж боги, про яких ми говорили, що вони є 
вчителями наших хороводів, дали нам відчуття гармонії та ритму, яке співіснує у 
людей разом із задоволенням. За допомогою цього відчуття боги рухають нами і 
керують нашими хороводами, які об’єднуються у піснях і танцях, гімнастиці, наспіві 
тощо. Хороводи були так названі через внутрішню спорідненість їх зі словом 
«радість» (χαρά).  

Платон наголошував на розумінні людьми відчуття гармонії та ритму, що є 
певним засобом комунікації як у стосунках між собою, так і в спільних урочистостях, 
святах, де мистецтво музики і танцю було суспільним об’єднувальним чинником [337, 
с. 119−120].  

Платон стверджував: «Ми не погодимось з цим і встановимо, що первинне 
виховання відбувається через Аполлона і муз. Отже, скажемо, що людина, яка 
систематично тренується у хороводах, гімнастиці й співає, є людиною вихованою, а 
той, хто недостатньо тренується у них, є невихованим! Мистецтво хороводу  в цілому 
складається з пісень і танців. Тому гарно вихована людина повинна вміти досконало 
співати і танцювати».  

Платон підкреслював, що правильні тренування у танці та його гімнастичних 
рухах є вкрай важливим у вихованні цілісної та  освіченої людини. Він зазначав, що ті 
люди, які неуважно ставляться до танцювального тренінгу, не зможуть бути 
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повноцінно вихованими у суспільстві.   
Платон зазначав: «Ми кажемо, ця людина гарно співає і танцює! Які ж рухи ми 

можемо назвати гарними? У мусічному мистецтві є тілорухи і наспіви. Через те, що 
предметом мистецтва є гармонія і ритм, то воно може бути виключно ритмічним і 
гармонійним. Спів і тілорухи в людини будуть різними, щоб там не говорили вчителі 
хорів, стверджуючи, що всі рухи є чудовими. У боягуза вони будуть потворними, 
дисгармонійними, у сміливого, навпаки, гарними, гармонійними. Всі наспіви і 
тілорухи, які виражають душевне і тілесне добро, є чудовими і гарними! Наспіви і 
тілорухи, які виражають душевне і тілесне зло, є жахливими і потворними!» [208, с. 
126–130].  

Платон, класифікує рухи танцю за принципом їхньої естетичності й побудові за 
музичними принципами: ритму та гармонії. Він зазначав, що характер людини 
найчастіше правильно відтворює вражальність певного руху як у позитивному, так і в 
негативному ракурсі. Він також наголошував на чіткій візуальній репрезентації рухів 
людей у танці за їхнім етичним та естетичним змістом. 

Лукіан (Λουκιάνος; близько 190 р. – близько 120 р. до н.е.) – давньогрецький 
письменник, сатирик, філософ періоду еллінізму. Родом із м. Самосати, тодішня Сирія.  

Його твір «Трактат про танець» (Μια πραγματεία σρχετικά χορού) [174] поділений 
на певні розділи і концептуальні висновки з теорії танцю: «Загальні роздуми», 
«Поширеність танцю в Давній Елладі» (мається на увазі античний танець), «Значення 
навчання для танцюриста», «Виразні відмінності танцю як сенсу життя», «Помилкові 
прийоми в танці», «Загальні висновки». Ми проаналізуємо ці розділи, оскільки саме 
вони є важливим для розуміння поглядів Лукіана на теорію професійного танцю у 
період еллінізму.      

У розділі «Поширеність танцю в Давній Елладі»  Лукіан доводить, що танець 
виник у глибоку давнину, у часи створення всесвіту, разом з давніми еросами [174, с. 
7–22]. Він бачив ознаки оригінальності танцю в колі зірок, небесних світил космосу, 
їхній гармонійний спіралеподібний рух у величі всесвіту. Цитуючи Сократа, Лукіан 
стверджував, що мистецтво танцю є гідним і почесним для людини, яка через нього 
вчиться упевненості, витонченості, її рухи стають шляхетнішими та гармонійними 
[174, с. 25].  

Лукіан наголошував як і Платон, на виключному й особливому місці 
танцювального мистецтва у суспільстві та визначав його всесвітнім творінням. 
Візуальні ознаки танцю, за Лукіаном, ототожнюють гармонійний рух всесвіту, зірок 
тощо. Він вважав як і Платон, що танцювальне мистецтво є допомогою виховувати 
людину в суспільстві, що саме через танець людина стає впевненою, витонченою, 
гідною, а її тіло і рухи набувають естетичності й шляхетності [174, с. 82]. 

Порівнюючи танець і трагедію, Лукіан писав, що танець: «є набагато 
красивішим, ніж трагедія, тому що остання є виродливою – потворні, сатиричні й 
жахливі маски, штучно розширені фігури, актори, які перебільшують у грі, втрачаючи 
життєву правду». Танцівника Лукіан вважав шляхетним, з гарним зовнішнім виглядом. 
Отже, Лукіан, стверджував, що саме танець є більш правдивішим і виражальнішим у 
відтворенні життєвої реальності в суспільстві, ніж театральна трагедія. Рухи 
танцівника несковані, виражальні й динамічні, на відміну від акторів, в яких атрибути 
костюма, маска унеможливлюють передавання художнього образу сюжету твору [174, 
с. 29–32]. 
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У розділі «Значення навчання для танцюриста» Лукіан описує вправи для 
танцівника, які він повинен робити, щоб оволодіти майстерністю танцювального 
мистецтва. У цій теорії Лукіан утверджує танцівника як художника. Мистецтво танцю 
є вищою наукою рухів, поєднаних музикою, ритмом, геометрією, філософією через 
сприйняття природи і моральності, а також інших мистецтв – живопису і скульптури. 
Танцівник обов’язково повинен знати міфологію та історію, щоб мати змогу 
зображувати в танці певний образ чи персонаж. Використовуючи всі можливі виразні 
фігури, танцівник може вільно зображувати міфічні й історичні події. 

Лукіан особливо наполягає на тому, що потім, за часів Ренесансу, повторять і  
видатні майстри танцю XVI століття Фабріціо Карозо, Чезаре Негрі, Туан Арбо, а 
саме: професійному знанні танцювальної гімнастики майбутнім виконавцем; 
танцівник повинен володіти знаннями з музики (мелодія, ритм, гармонія, гами,  
музичним інструментом), геометрією (арифметика, планометрія, теорема Піфагора, 
нумерологія, теорія поділу, теорія про фігури – квадрат, куб, трикутник тощо), 
філософією (філософські течії та вчення, які були на той час – піфагорійство, софісти, 
платонізм і неоплатонізм, стоїцизм, епікурейство), знати живопис і скульптуру 
(анатомію та риси людського тіла, практику живопису), літературу й історію (міфи, 
трагедії, комедії, історичні події Троянської війни, греко-перські війни, завоювання і 
держави Олександра Македонського). Усе це, за Лукіаном, створить  гармонійного, 
освіченого професійного танцівника [356, с. 135−141]. 

У розділі «Виразні відмінності танцю як сенсу життя» Лукіан писав, що 
танцівник є обов’язковим соціальним провідником  у спілкуванні з людьми. Танцівник 
для нього – оратор, доповідач, оракул, який своїми виражальними і динамічними 
рухами може передавати зміст і сутність навіть без музичного супроводу, співу, яке 
глядач обов’язково зрозуміє. Танцівник повинен уміти самостійно передавати людські 
характери і стани – пристрасть, обожнювання, гнів, божевілля, засмученість.  

Танець надто впливає на душу людини, бо в ньому все мудро, немає безглуздого 
руху. Танцювальні видовища, таким чином, поліпшують душу, викликаючи 
благородний настрій. Вимоги Лукіана до танцівників є такими: повинен мати хорошу 
пам’ять, бути обдарованим, кмітливим, дотепним і найкращим. Крім того, танцівник 
повинен знати вірші й пісні, щоб уміти вибрати кращі мелодії. Танцівник повинен 
бути середнього росту, не карликовим чи малим, не занадто довгим, ні в якому разі не 
повинен бути товстим, тіло має бути бездоганно збалансованим у пропорціях і фізично 
натренованим. Це є дуже важливим, щоб у глядача при погляді на танцівника 
складалось хороше і приємне враження. 

 Лукіан зазначав, що професійний танцівник не просто демонстрант і виконавець 
гарних рухів на видовищах. Він вказував на важливу роль танцівника у суспільстві, 
який через власну зображально-виражальну репрезентацію і комунікацію через танець 
з глядачем впливає на його душевний і психологічний стан. Лукіан стверджував, що 
важливою якістю професійного танцівника є: вміння виражально, реально і точно 
передавати характерні стани людей у суспільстві; мати хорошу пам’ять і вміти швидко 
реагувати у непередбачених обставинах; чітко і гарно читати вірші й співати пісні, 
вправно орієнтуватись у виборі музичного супроводу; естетична, натренована, 
рівномірна і пропорційна структура тіла – корпус, шия, руки й ноги [174, с. 197].  

У розділі «Помилкові прийоми у танці» Лукіан говорить про недоліки 
танцівника. Це стосується помилок у передаванні рухів під музику, поспіху чи 
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запізнюванню у ритмах, сплутуванню чи в неякісному передаванні змісту танцю чи 
вистави. Рухи танцівника повинні бути вдосконалими, ритмічними, красивими, 
гармонійними і розміреними, глядач у танцівникові має побачити самого себе, як у 
дзеркалі.  

«Κογνόσκέ Τέ Ιψουμ» – пізнай самого себе, як сказав Сократ, є необхідним і дуже 
важливим для танцівника. Іноді танцівники перебільшують образність у танці, що є 
неприпустимим. Наприклад, ніжність стає дуже жіночною, а мужність – дикістю і 
звірством [333, с. 84].  

Лукіан застерігав професійних танцівників від зайвих помилок у їхній 
творчості: по-перше, він наголошував на симфонічному виконанні танцювальних рухів 
під музичний супровід, чітко дотримуючись ритму і мелодії. Через багато століть ця 
ідея танцсимфонічності буде важливою у період танцю Ренесансу XVI століття 
(Чезаре Негрі); танцю і балету бароко XVII−XVIII століття (П’єр Бошан, Луї Пекур, 
Рауль Фюейє, Луї Дюпре, Марі Салле); у період балетного просвітництва і романтизму 
кінця XVIII–XIX століть (Жан Жорж Новер, Карло Блазис, Шарль Дідло, Август 
Бурнонвіль, Маріус Петіпа); остаточне складання танцсимфонії у балетному мистецтві 
завдяки творчості Михайла Фокіна, Федора Лопухова, Льва Мясіна, Джорджа 
Баланчина, Леоніда Якобсона, Джона Кранка, Іржи Кіліана, П’єра Лакота протягом 
усього ХХ століття; по-друге, точно передавати художній образ і сюжет танцю (його 
зміст, персонажів) без перебільшень і неостаточної акторської майстерності (про це 
згодом наголошували і балетмейстери XVIII−ХХ століть Жан Жорж Новера, Карло 
Блазис, Август Бурнонвіль, Михайло Фокін, Олександр Горський, Ростислав Захаров, 
Юрій Григорович, Кеннет Макміллан, Ролан Пті, Моріс Бежар). 

За часів італійського Ренесансу 1300−1600 рр. нове ставлення до танцю 
відбулося завдяки тодішнім навчальним трактатам, які піднімали цю структурну 
одиницю художньої творчості в зображально-виражальних, часово-просторових, 
аудіовізуальних і емоційно-символічних характеристиках до рангу виду мистецтва. У 
цей період не письменник описував танцювальні кроки, символи, цифри, а вчитель 
танцю починав створювати спеціальний опис і символіку для запису танцювальних 
рухів, як саме танцювати [331, с. 129−136].  

У XIV−XV століттях наявні прості форми – колові танці «Ridda» і танці по колу, 
а також блазнева грайлива нічна страпарола «Lе piacevoli notti Straparola». Записи 
навчання танців, трактати про нього з’явилися в Італії в містах Мілані, Падуї, Венеції, 
Болоньї, Флоренції, Урбіно і Неаполі. Ми проаналізуємо теоретичні праці видатних 
майстрів і вчителів танцю, представників доби Ренесансу − Доменіко да П’яченца, 
Г’югельмо Ебрео да Пізаро, Фабріціо Карозо, Чезаре Негрі, Туана Арбо у період 
1450−1605 рр. 

Доменіко да П’яченца (Domenico da Piacenza; 1400−1470 рр.) – італійський 
танцювальний майстер і теоретик раннього Ренесансу, відомий учитель танцю у XV 
столітті.  

Його учнями були також видатні вчителі танцю – Антоніо Карназано, Г’югельмо 
Ебрео да Пізаро. Доменіко працював учителем і постановником танцювальних 
видовищ – свят, весіль тощо для найшляхетніших і найвпливовіших італійських сімей 
у м. Феррарі.  За свою працю за життя він отримав звання і посвяту в «Лицаря Золотої 
Шпори» [150, с. 29].  



40 
 

Манускрипт Доменіка да П’яченца  «Про мистецтво танцю і танцювальні рухи» 
(«De arte saltandi et choreas ducendi, 1425 р.»), зазвичай його називають «Ph.D». Він 
зберігається у Паризькій національній бібліотеці [413]. Його транскрипція 
опублікована в праці Сміта Вільяма «Музика і танець XV століття». Повну  
монографію перекладено англійською мовою. Манускрипт складається з таких 
розділів танцю і нотного матеріалу – «Початок», «Берлігуардо», «Молодий Лев», 
«Невдячні», «Ревнощі», «Бельфьоре», «Юпітер», «Меркантіа». У манускрипті 
представлено теорію і опис танцю, запропоновано термін «Ballet» − балет, тобто 
танець, його професійне виконання, на відміну від «Danzare» − танцю звичайного 
побутового, танцювального [411, p. 8−67].   

Слід зазначити, що Да П’яченца особливо звертав увагу на передавання  
виконавцем образу в певних танцях під час їхнього виконання у пластично-
танцювальних дійствах. І саме їх він відзначив як «балет» (хоча відомо, що перший 
балет з’явився у Франції у 1581 році). Да П’яченца чітко розрізнив звичайні побутові й 
святкові танці, як «Danzare» і пластично-танцювальні дійства, де були перші спроби 
поєднання літературного сюжету з музикою, танцями, голосовою декламацією та 
характерним художнім оформленням [331, с. 84−85].  

Г’югельмо Ебрео да Пізаро  (Guglielmo Ebreo da Pisaro; 1420−1484 рр.) – 
італійський учитель і теоретик танцю високого Ренесансу, був учнем Доменіка да 
П’яченца.  

У праці «Трактат про мистецтво танцю» («Trattato dell' arte del ballare, 1463 р.»), 
передрук якого вийшов у 1873 та 1968 роках, він  аналізував різні гіпотези щодо 
походження музики і танцю, а їхнє зародження пов’язував з грецькою міфологією та 
теорією музичної гармонії Піфагора [150, с. 30−32].  

Для ідеального виконання танцю, за Г’югельмо Ебрео, обов’язково треба знати і 
застосовувати деякі правила: розмір – звуку і часу, а також час і кроки; пам’ять – 
постійну увагу до звуку, виконання кроків на той чи інший звук; простір – місце, 
простір і час, де зможете танцювати; репрезентація та амплітуда – великі рухи, 
естетичні рухи, які зручно і приємно танцювати; рухи тіла – танцюристи повинні мати 
досконалі форми і гармонійний анатомічний вигляд без дефектів, щоб благодатно 
рухатись; танцювання  виконувати за всіма законами музичної гармонії, кожний рух 
повинен винятково відповідати музичному супроводу; естетика – танцівники і 
танцівниці повинні естетично себе поводити, триматись і виконувати рухи природно, 
виразно, музично і граціозно, без розбещеності й зайвої експресії [374, n. 112−120; n. 
145−169]. 

Г’югельмо Ебрео, чітко відзначав математичний принцип аналізу виконання і 
вивчення танцювальних рухів і танцю як такого. Він звертав увагу танцівників на 
виразне виконання рухів під музичний супровід (дуже повільно, середньо, швидко, 
динамічно, дуже швидко), співставлення танцівником координації рухів у просторово-
часових межах (згодом у XX столітті про це скажуть Рудольф фон Лабан і Стів 
Пекстон – онтологічні й семіотичні теорії про рух, простір, взаємодію з простором 
через час і рух, контакт з партнером). Він визначав особливу привабливість і 
естетичність виконання танцю танцівниками (їхній етикет і поведінку в танці, 
естетичний вигляд і репрезентацію танцю, витонченість і смак під час власного 
репрезентування у танці чи пластично-танцювальному дійстві) [331, с. 86].  

Фабріціо Карозо (Fabritio Caroso da Sermoneta; 1526−1605 рр.)  − італійський 



41 
 

вчитель, теоретик танцю і музики, представник «маньєризму». Автор навчальних 
праць з керування і навчання музики і танцю. Деякі праці Карозо про танець 
призначені для двох або чотирьох танцюристів. Ці праці містять великий обсяг 
інформації для істориків танцю і музикознавців, схожі в тому, що кожний опис танцю 
супроводжується музичною партитурою для лютні табулятур, а також, як  правила гри 
для кожного танцювального зразка. Багато  танців   містять посвячення шляхетним 
жінкам кінця XVI − початку XVII століть [150, с. 36].  

Порівняння двох книжок  Фабріціо Kaрoзo («Il Ballarino,1581 р.») та («Nobiltа-dі-
Dаmе, 1601 р.»), опублікованих у Венеції, дають змогу показати різні версії щодо 
теорії та структури танцю. У цих працях висвітлено творчі процеси, які вплинули на 
танець через живопис, архітектуру, музику кінця XVI − початку XVII століть. 
Водночас у період між публікаціями  «Il Ballarino» та «Nobiltа-dі-Dame» Kaрoзo 
уможливив уточнити філософію танцю від несиметричних танцювальних творів кінця 
XV століття до більш гармонійних і технічних структур і просторових зразків танцю 
XVI століття. Дійсно, титульна сторінка книжки  «Nobiltа-dі-Dame» свідчить, що це та 
сама книга під назвою «Il Ballarino», нещодавно переглянута самим автором, з 
доданням опису нових танців, змістовних правил виконання рухів і визначення 
«ідеальної теорії». 

Кожна з книжок  Kaрoзo складається з двох частин: перша (або «трактати», як їх 
називав автор) включає правила поведінки й опис різноманітних рухів; друга − 
«трактати» − містить описи танцю з музичним супроводом лютневих табулятур. У «Il 
Ballarino» є описи понад п’ятдесяти танців, у «Nobiltа-dі-Dame» – майже вісімдесят. 
Kaрoзo «поліпшив» і «виправив» танці з першої книжки, відповідно до розвинутої 
авторської концепції цілісності структури танцю. Музиканти завдяки грі на лютневих 
табулятурах вважали б повторенням вже розробленого матеріалу, але танцюристи 
зможуть побачити і відчувати на собі дуже важливі й значні відмінності танців у 
розташовуванні їх у просторі, а також почергове виконання у танці технічних зв’язок з 
одної та другої ноги [266, с. 159−174].  

Буде проаналізовано і розкрито характеристику «законів універсальної теорії 
танцю за методом Карозо». 

«Закони Ввічливості», які нині можна називати етичними законами в суспільстві 
та в танці. Це закони, які диктують гарні шляхетні манери, належну поведінку і вміння 
тримати себе. Наприклад, за часів Kaрoзo, дама повинна була стояти справа від 
кавалера. Kaрoзo вважав, що дама повинна отримувати всю повагу й особливі вияви 
пошани від кавалера.  

Карозо встановив певні етичні канони в танці, які придворне суспільство 
поширювало в цілому. Він виділяв особливу манеру поведінки перш за все для 
шляхетних чоловіків і жінок – кавалерів і дам: принців, герцогів, графів, баронів, 
віконтів. Він наполягав на принциповому місці дами справа від кавалера, що тепер є 
важливим у історико-побутовому танці – павана, романеска, вольта, куранта, гавот; у  
європейському стандартному танці – віденському вальсі, англійському вальсі, 
фокстроті, танго, а також в латиноамериканському танці  − самбі, румбі, джайві, 
пасадоблі [418].  

Карозо визначав особливості подавання руки кавалером дамі перед початком 
танцю, у запрошенні до танцю. Обов’язковим етикетом, за Карозо, є шанувальний 
поклон кавалера до дами. Майже всі танці XVI−XVIII століття здебільшого побудовані 
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на особливих шанувальних поклонах. Слід зазначити, що цей певний придворний 
етикет до танцю Карозо згодом чітко визначив естетичну, геометричну побудову в 
хореографії: позицій рук, танцювальну ходу, позицій у парі, переміщення пари у 
просторі, що й до нині використовується у класичній, бальній, частково у сучасній та 
народній хореографії [150, с. 36−37].  

«Закони Природи», які нині можна називати звичайними законами природної 
гармонії, порядку руху її форм. Ці  закони стосувалися почергового руху ніг, тобто, 
якщо попереду стоїть ліва нога, то танцюрист може починати рухатися лише з правої 
ноги. За аналогією, в природі спочатку із зерна з’являється корінь, стебло, листок, 
квітка тощо. Цікавість Карозо до природного відображення рухів, танцю, незважаючи 
на певний етикет і канон у виконанні, була своєрідним відтворенням теорії гуманізму 
серед тодішньої придворної аристократії та інтелігенції – акцентування на талановиту, 
освічену людину, яка перебуває у гармонії з самим собою і природою.  

Поступовий рух у танці, особливо це помітно у павані й вольті, за теорією 
Карозо, є поступовим  розвитком у природному середовищі, як наприклад, у рослин. 
Карозо, зазначав, що поступова, без поспіху хода в танці з подальшим розвитком 
складних танцювальних фігур, гарних і витончених малюнків і візерунків у танці, 
чітко характеризує зростання квітки чи дерева в природному середовищі [295, с. 367].  

«Закони Мистецтва», чи нині це мало б називатись законами симетрії  та 
синтезу мистецтв.  За  Kaрoзo, симетрія надає рухам більшої виразності. Деякі форми 
танців він чітко підпорядковував правилам, принципам і формам у музиці, літературі, 
архітектурі.  

Тобто танці підпорядковуються винятково музичному супроводу (у 
майбутньому це стане танцсимфонією), танцювальні рухи повинні починатись і 
закінчуватись під час звучання музики. Виходячи з принципу музичної будови і 
тривалості нот, він створив принципи тривалості рухів – «довгий», «короткий», 
«напівкороткий», «половинний», «напівполовинний».  

Деякі форми танців він чітко підпорядкував правилам, принципам і формам в 
античній літературі. За композицією і траєкторією танець був схожим на порядок 
віршів римських поетів Вергілія та Овідія. Побудова танцю включала в себе і 
абсолютно правильний математичний набір рухів. Деякі форми танців він чітко 
підпорядковував правилам, принципам і формам в архітектурі. Зокрема, принципи 
формоутворювання, поєднання руху з рухом він наслідував від архітектури еллінізму – 
«коринфському стилеві» [265, с. 160]. 

Карозо, як  Лукіан і Ебрео, також відмічає провідне місце і роль музики, зокрема 
музичного супроводу під час виконання танцю чи руху, як вже зазначалось, згодом це 
сформується у танцсимфонію. За музичним принципом нотної побудови, він створює 
певну класифікацію рухів за їхньою тривалістю, що на той час було досить 
новаторським і системним (кінець XVI століття).  

Це нині ми знаємо чітку просторово-часову тривалість як у класичному 
екзерсисі, так і в сучасному танці (за теоріями Лабана та Пекстона), і певно 
орієнтуємось у тривалості руху чи рухів. Карозо ж лише тільки починав 
класифікаційний поділ рухів за їхньою тривалістю, що під час наукової роботи і 
систематизації у Паризькій академії танцю, протягом 1665−1785 рр. буде остаточно 
завершено.  

Він звертає увагу на знання танцівником математики (рахування й аналіз, 
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побудова геометричних фігур), а також принципи архітектурної побудови в мистецтві. 
Кожен набір рухів, за Карозо, не випадковий, а підпорядкований певному 
математичному складові. А побудова рухів чи комбінацій у танцях відбувається за 
принципом побудови в архітектурі [266, с. 164−170]. 

Доцільно визнати, що Kaрoзo не слідував випадку або звичці, коли збирав, 
описував і переосмислював свої танці. Протягом усього життя він створював нові 
танці та окремі форми їх для того, щоб привести їх у відповідність до його бачення 
гармонії та порядку, згідно з музикою, архітектурою, літературою, а також згідно 
законів природи. Він був архітектором нової моделі й теорії танцю як у концепції  його 
методики, так і в  побудові удосконаленої форми танцю.  

Його принципи і форми симетрії побудови руху, поєднання руху і музики лише в 
XIX столітті набудуть абсолютної завершеності, а в XX столітті стануть головним 
фундаментом теорії класичного танцю і хореографії взагалі [418]. 

Отже, Карозо висунув ідею про синтезоване навчання «мистецтву танця» через 
опановування виконавцем математичних, музичних, архітектурних і літературних 
знань. Це дійсно на кінець XVI століття було новаторським і прогресивним, хоча було 
доступне лише придворному і вузькопрофесійному прошарку в західноєвропейському 
суспільстві, особливого в Італії (Венеція, Тоскана, Парма, Мантуя, Савойя, Мілан) та 
Франції. Його тезис про симетрію у танцювальному мистецтві протягом наступних 300 
років утворив академічний зразок і канон. 

Чезаре Негрі (Cesare Negri; 1535−1605 рр.) – італійський танцівник, викладач, 
драматург, композитор, представник маньєризму. Чезаре Негрі, на прізвисько «Il 
Trombone», був одним з найвідоміших і впливовіших танцювальних майстрів у 
Західній Європі, як про це кажуть численні протекції та благовоління італійських 
монархів – Альфонса Д’Есте Моденського, Г’югельмо Гонзаго Мантуанського, 
Оттавіо Фаренезе Пармського, Козімо I Медічі Тосканського, Карла Емануельо 
Савойяра Савойського; французьких монархів – Катерини Медічі, Анрі III Валуа, Анрі 
IV Бурбона: короля Іспанії та Неаполя Філіпа II Габсбурга [150, с. 37].  

Упродовж п’ятдесяти років він влаштовував танцювальні, а згодом і балетні 
видовища, був вчителем танців усієї міланської аристократії. Негрі був учнем Помпео 
Діобоно в м. Мілані (Італія) [150, с. 57], від якого він перейняв методику викладання 
танців.  

Також Негрі прийняв від Помпео Діобоно власну школу танцю, яку згодом 
розвинув і від якої бере свій початок італійська академічна школа класичного танцю 
(м. Мілан 1554 р.). Негрі дуже часто подорожував Західною Європою на запрошення 
монархів Франції, Англії, Іспанії; герцогів Італії в містах Мілані, Венеції, Генуї, 
Флоренції, Пізі, Мантуї, Пармі, Моденні, Турині, Неаполі, Римі, Феррарі, Падуї, 
Болоньї [331, с. 90].  

 У 1569−1587 рр. Негрі був головним придворним танцювальним майстром 
французького королівського дому Валуа  –  «violon du roi». Працював у Франції на 
запрошення королеви-матері Катерини Медічі, де влаштовував танцювальні видовища, 
свята, урочистості, прийоми для іноземних послів, балети. Був головним учителем 
танців королівських дітей, а згодом королів і королеви Франції – Шарля IX Валуа, 
Анрі III Валуа, Марго II Валуа Наваррської, Франсуа Валуа Анжуйського. Постановка 
першого балету в Європі «Церцея − комічний балет королеви» у 1581 році проходила 
також під патронатом і керуванням Негрі [265, с. 124−134] 
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Негрі залишив декілька праць з теорії танцю, написаних  для лютні  з танцями, 
та напівавтобіографічну книгу «Lе Gratie d’Amore», де розповідає про себе, власний 
шлях танцівника, описує різні прийоми і техніки в танці. Книгу Негрі «Lе Gratie 
d’Amore» було перевидано під назвою − Новий винахід танцю («Nuove inventione di 
balli, 1604 р.»). Характеристика методики танцю Негрі у цій праці звертає увагу на 
положення корпусів дами і кавалера, положення їх стосовно один до одного. Він 
вказує на симетрію протягом усього танцю, правила виконання рухів і переходів, змін 
місцями дами і кавалера [295, с. 368].  

Опис музичної варіації у ритмі гальярди, характеристика і правила виконання 
стрибків дами і кавалера, рухи і переміщення у просторі. Як і Карозо, Негрі цілком 
підпорядковував танець музиці, оскільки, по-перше, він був професійним музикантом і 
створював власні музичні варіації та танці для аристократії, по-друге, розуміючи  
структуру музики, він упроваджував музичний принцип побудови у танці [37, с. 
150−151]. 

Туан Арбо (Thoinot Arbeau; 1519−1596 рр.) є анаграмою справжнього імені 
автора Жана Табуро Jean Taburo − ліценціат юриспруденції, священик і церковний 
суддя, інспектор єпархіальних шкіл, вікарій єпархії у м. Лангрі (Франція), представник 
французького Ренесансу і гуманізму. Окрім відомої праці «Орхезографія» 
(«Orchésographie, 1588 р.»), автор трактатів: «Астрологічний календар», (1582 р.) і  
«Календар обчислення» (1588 р.).  

Біографія і діапазон занять Арбо може нині здаватися незвичайним. Однак у 
Франції другої половині XVI століття гуманістично-освічений священик, який 
розумівся на юриспруденції, математиці, астрономії, античній історії і літературі та 
цікавився мистецтвом танцю, знав латину і давньогрецьку мову, було не такою вже 
рідкістю.  

Трактат «Орхезографія» був перевиданий  у 1589, 1597,  1888 роках (до 
трьохсотріччя першого видання), у 1948, 1967, 1988 роках (до чотирьохсотріччя 
першого видання російською мовою). Трактат Aрбo виявився одним з найцінніших 
літературно-мистецтвознавчих джерел доби французького Ренесансу. «Орхезографія» 
являє собою словник з назв рухів, танців, положень;  характеристику і технологію 
виконання танців і рухів; нотацію музичного супроводу для танців XVI століття – 
павани, гальярди, вольти, бранля, куранти. «Орхезографія» написана у формі діалогу 
майстра і учня, де автор захоплює читача цікавістю і розумом [443].  

Наведемо уривок з оригінального російського тексту, який сам по собі 
унікальним і цілісним мистецтвознавчим матеріалом з танцю французького Ренесансу 
другої половини XVI століття.     

Про оздоровлення, унікальність і шляхетність танцювального мистецтва в 
суспільстві: «Чоловік і жінка повинні шукати один одного, і ніщо, окрім кохання, не 
збуджує людину до виявлення поваги, ввічливості, шанування. І якщо ви бажаєте 
одружитись, ви повинні знати, що кохану можливо завоювати витонченістю, 
шляхетними манерами, якими  характеризуються танці, тому що дами не хочуть 
споглядати за фехтуванням і грою в м’яч, хвилюючись через зламані шпаги та невдалі 
кидки м’яча, які можуть їм нашкодити! Добре також і те, що завдяки танцю можна 
дізнатись, про здоров’я коханих і чи в порядку їхні ноги.  

Таким чином, доповненням до всіх інших чеснот танцю він також  необхідний 
для благополуччя і процвітання суспільства». Отже, для Арбо танець це виховання 
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людини етичне, естетичне, духовне й фізичне.…[295, с. 380−381]. Він визначає 
унікальність танцю як прогресивний засіб соціальної комунікації. 

Про шанування танцювального мистецтва в античних авторів і Святому 
Письмі. Арбо писав: «Окрім тих, хто погано відгукується про танець, були і такі, які 
його шанували і возвеличували! Біблейський цар Давид танцював перед Ковчегом 
Бога. Що стосується Мойсея, то він не був противником, споглядаючи за виконанням 
танців, але був у гніві лише через те, що люди почали танцювати навколо ідола − 
Золотого Тельця.  

Цицерон страждав через розширенням судин і хворобу кінцівок і скаржився на 
те, чого сам не міг робити − танцювати, говорячи при цьому, що йому не подобаються 
занадто емоційні молодіжні танці. Аппій Клавдій позитивно ставився до танцю під час 
святкувань і урочистостей на честь перемоги.  Сократ і Платон обожнювали і 
шанували танець як шляхетний вид спеціальної гімнастики і як вид суспільної 
діяльності, спрямований на витончене і гармонійне спілкування.   

У ранній християнській церкві часів апостолів і після них довго зберігався 
звичай співати гімни, трішки пританцьовуючи. Королі й королеви керували танцями, 
маскарадами, щоб розважити і привітати закордонних гостей, іноземних послів, 
задовольнивши їх.  

Ми зберегли цей звичай у часи свят, весільних і різдвяних урочистостей у нашій 
церкві (римо-католицькій), хоча протестанти (гугеноти-кальвіністи) зневажають 
веселощі й розважальні свята; за це вони заслуговують на те, щоб їх вважали козлячою 
ногою, запеченою в тісті без свинячого сала…[267, с. 149−154].  

Можна також посилатись на місця з Нового Завіту:  Христос звинувачує 
фарисеїв за ханжество і надмірну, лицемірну набожність: «Ми грали вам на свірелі та 
ви не танцювали» (Євангеліє від Матвія) [34, с. 11, 17], (Євангеліє від Луки) [34, с. 7, 
32].  

Слід, додати, що у давньосхідних релігійних структурах – Коптській та 
Ефіопській церквах до халкідонського обряду, під час літургії, віруючі і частково 
служителі (вівтарники і служники) трішки пританцьовують. 

Про характеристику і визначення поняття «танець». Арбо стверджував, що: 
«слово “танець” − іменник, походить від дієслова “танцювати”, яке звучить латиною – 
“Saltare”.  

Танцювати – значить стрибати, гойдатись, ходити напівпальцях, тупати, 
виконувати у визначених метрах, ритмах і темпах рухи, що складаються зі стрибків, 
нахилів тулуба, розведення і переведення рук, позицій ніг, згинання колін, підйомів на 
півпальцях, підскоків, переступальних рухів, переходів. У різні часи танцювали люди 
надягаючи маски для того, щоб краще підкреслити жести репрезентованих ними 
персонажів» [333, с. 93].  

Він продовжує свою думку: «Лукіан пише про це трактат, про танцівника, його 
критерії до хорошого виконання, його підготовку тощо. Танець − мистецтво і приємне, 
і корисне, яке дарує і зберігає здоров’я, підходить юним, приємне і немолодим; воно 
добре для всіх, якщо його використовувати в належному  місці і без гріховного 
зловживання. Йдеться про використовування у належному місці саме через те, щоб 
людина не почала весь свій час проводити в бальних залах і тільки танцювати на балах 
і святах, що може зашкодити її здоров’ю і душі».  

Таке визначення Арбо свідчить, що, по-перше, він зазначає, що професійний 
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танець, потребує правильного репрезентування і виконання, по-друге, танцювальний 
етикет базується на придворному зі всіма складовими. Він також наголошує про 
обов’язкове художнє оформлення виконавця танцю [445]. 

Про порівняння античних і ренесансних танців. Що стосується античних танців, 
Арбо визначає: «можу сказати тільки  те, що ми їх уже не знаємо через те, що 
можливо, минуло досить багато часу, чи то через лінощі людей, або через складність їх 
описання.  Але не треба засмучуватись через це, що подібна манера танцювання 
вийшла з моди і  порівняно з часом наших батьків, нам хочеться інших танців, люди 
дуже полюбляють новизну.  

І з сучасними танцями буде так само. І можемо порівняти античні танці з 
нашими (ренесансний танець XV−XVI століть): евмелію з паваною і басдансом; кардак 
– з гальярдою, турдіоном, вольтою, курантою, гавотом, шампанським і бургундським 
бранлем; сікінію – з подвійним і звичайним бранлем; пірріху – з танцями жонглерів, 
менестрелів, комедією масок» [295, с. 375−378].  

Таке порівняння свідчить про достатню обізнаність Туаном Арбо з є танцю 
античності, зокрема давньоеллінським танцем, його специфічними рисами, 
зображально-виражальними формами, положенням позицій у танці, а також з 
особливостями, що дає підстави пропонувати власний порівняльний аналіз. 
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2.3. Філософія танцю і академізм балету XVII−XIX століть 
 

Рауль Фюейє (Raoul-Auger Feuillet) (1653−1710 рр.) – французький викладач 
танцю, балетмейстер, автор «системи Фюейє» − знакової танцювальної нотації. 
Викладав бальний танець і танцювальну гімнастику в студії у Парижі (Франція). Видав 
унікальну  працю «Хореографія чи мистецтво запису танцю» («La chorégraphie et l'art 
de dossiers de danse, 1700 р.»).  

У 1704 році французький придворний балетмейстер і перший академік 
Французької академії танцю П’єр Бошан подав до суду на Фюейє за плагіат. Бошан 
стверджував, що він перший створив систему знакової танцювальної нотації на 22 
роки раніше. Фюейє не визнав наклепу Бошана та, навпаки, запевняє, що він розширив 
і змінив систему тодішнього запису танців, на яку спирався Бошан [289].  

Очевидним є те, що створення запису танцю і академічної французької школи 
класичного танцю дійсно належить Бошану, але лише з практичного боку. Фюейє 
науково обґрунтував, методично записав, розширив і вдосконалив систему Бошана. 
Саме йому належить створення теорії та методики знакової нотації танцю, його 
термінології, запису танців XVII століття, правил виконання і теорії рухів танцю. 
Взагалі можна додати, що скарга Бошана на Фюейє закінчилася перемогою першого 
завдяки великій особистій підтримці короля Луї XIV з династії Бурбонів, а також 
Академії танцю і Паризького парламенту [333, c. 95]. 

Що ж являє собою праця «Хореографія чи мистецтво запису танцю»? Книга 
складається з аналізу танцювальних термінів, положень корпуса, позицій рук і ніг, 
рухів танцю; графічних зображень танцівника, рухів, знаків, що супроводжують кроки.  

За Фюейє, танець і балет Ренесансу орієнтувався передусім на симетричність,  
рухи з однієї ноги і в один бік. Балет і танець бароко орієнтується на дзеркальну 
симетрію, нібито архітектурна гармонічна побудова. Елегантна хода і рухи 
геометрично правильно складають танцювальні фігури – коло, квадрат, трикутники. 
Люди, абстрактно-асоціативні образи, які елегантно вдягнені, підкреслювали загальну 
композиційну побудову. 

 Барочний балет і танець насамперед орієнтувався на закони архітектурної 
побудови барочного палацу, яскравим прикладом тому є Люксембург, Версаль, Валь-
Деграс, Пале-Рояль. Палаци французького бароко вдало поєднували класичний 
принцип Ренесансу в мистецтві − гармонію, рівновагу, геометрично правильне 
планування, симетрію з барочними орнаментами, декорами, пишнотами, багатством 
зовнішнього і внутрішнього оздоблення. Фюейє  називає танець свого часу «danse 
sérieuse» − танець серйозний, «danse noble» − танець шляхетний,  побудований як 
архітектурна споруда [289, c. 11].  

Основним кроком у барочному танці є крок з plié, на витягнуту ногу, на середні 
півпальці, тобто на сильну долю тіло витягується вгору, на відміну від ренесансного 
танцювального кроку, де тіло спирається на повну ступню. Ця принципова відмінність 
барочного танцю зрештою призвела до появи пуантів, прагнення відірватись від землі, 
створивши «повітряний образ», політ.  

У барочному танці чітко формується танцювальна система гімнастичних 
екзерсисів – вправ для рук «port de bras», вправ для ніг «battements», вправи на 
виконання коліна ногою по підлозі чи у повітрі «rond de jambe – par terre чи en l’air», 
танцювальні кроки й оберти «pas jeté, pas de bourre, pas glissé, pas assemblé, tour de fors, 
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pirrouettes», стрибки «temps levé sauté, battu, entrecat quatre, roile, cabriole» [289, c. 
13−15]. 

Важливо додати, що костюми для балету у добу Людовіка XIV були такими: 
чоловічий – камзол, панталони, панчохи, жилет, сорочка, галстук, туфлі на високих 
підборах, перука, капелюх з пір’ям; жіночий – суцільно кроєна сукня з відкритою 
спиною та передом, довгим шлейфом, головним убором з прикрасами, туфлі на 
високих підборах.  

Певна уніформа для екзерсису (чоловічий – панталони, панчохи, сорочка, 
галстук, туфлі на високому підборі; жіночий – суцільно кроєна сукня, туфлі на 
високих підборах) була регламентована саме королем, оскільки в 1650−1670 рр. 
король особисто був професійно захоплений балетним мистецтвом, він дебютував у 
першому балеті «Ніч» 1653 р.; особисто займався і виконував екзерсиси з придворним 
балетмейстером і його другом П’єром Бошаном, виступав солістом у балетах Жана 
Батиста Люллі на танцювальних урочистостях французького королівського двору, 
заснував перший у світі науковий, професійний вищий навчальний заклад − Паризьку 
академію танцю, де створив наукову раду з систематизації професійного балетного 
танцю (хореографічні вправи і рухи, позиції, положення корпуса, структурування 
екзерсису і професійної термінології, яка з італійської перекладається на французьку 
мову) [149, c. 110−111]. 

Позиції ніг у Фюейє є такими: перша позиція ніг (primiere position de pied) − 
обидві стопи вивернуті назовні, торкаються лише п’яти, утворюючи одну лінію; друга 
позиція ніг (seconde position de pied) − ноги на відстані однієї стопи чи трохи більше, 
обидві стопи вивернуті назовні; третя позиція ніг (troisieme position de pied) − стопи 
притиснуті виворітно п’ятами, які заходять одна за одну до півстопи; четверта позиція 
ніг (quatrieme position de pied) − аналогічна п’ятій позиції, але одна з ніг виведена 
вперед чи назад, на відстані однієї стопи чи трохи більше; п’ята позиція ніг (cinquieme 
position de pied) − стопи притиснуті виворітно п’ятами, носки до п’ят, п’яти до носків. 
Отже, позиції ще в другій половині XVII століття були повністю ідентичні сучасним 
позиціям класичного танцю [333, c. 97]. 

За Фюейє та Бошана були остаточно встановлені п’ять позицій рук і ніг, які 
орієнтувались на мальовані зразки давньоеллінських танців, зразки позицій танців 
італійського Ренесансу за методом Фабріціо Карозо та Чезаре Негрі. Їхні  назви були 
повністю перекладені на французьку мову, але зовнішній вигляд позицій став дещо 
елегантнішим, ніж вони були у виконанні італійських танцівників. 

Позиції рук у Фюейє − це так званий варіант сучасної другої позиції, але він мав 
декілька варіантів. Нині це можна було б класифікувати як напівдруга «demi seconde 
position de bras»,  друга «seconde position de bras», завищена друга «grand seconde 
position de bras».  

У танцях Фюейє визначає прохідні позиції, ідентичні сьогодні до першої і 
перепідготовче положення «primiere position de bras», «bras bas». Також періодично 
зустрічається позиція за методом Агрипини Ваганової – третя позиція; за 
староросійською школою, яка прийнята у Франції, Британії, США, − п’ята позиція. 

Важливим здобутком Фюейє є графічна фіксація положення танцівника в 
просторі, його рук і ніг у певних позиціях, положення корпуса, напрям руху; графічне 
відображення початку руху танцівника, його рухи, стрибки, переміщення, оберти. 
Великий перелік графічних таблиць, де певними знаками чітко і ретельно зображено 
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виконання певних рухів, стрибків, комбінацій, танців, масових форм танців. Докладно 
пояснює Фюейє методику виконання рухів, стрибків, комбінацій зі стрибками [289, c. 
38].  

Жан Жорж Новер (Jean George Noverr 1727−1810 рр.) у книжці «Листи про 
танець і балет» («Lettres sur la danse et les ballets», 1760 р.») виклав історичний шлях, 
особливість власної роботи. Висвітлив і проаналізував естетику, принципи побудови, 
художнє оформлення балетного дійства. Охарактеризував академічний танець, 
танцювальну пантоміму, характерний і народно-стилізований танець. Представив 
графічні замальовки і оформлення до власних балетів.  

Слід наголосити і визначити найважливіші розділи книжки Жана Жоржа Новера 
і його уявлення про танець і балетне мистецтво в цілому, проаналізувати  
найважливіші розділи його книги – «Танець і пантоміма», «Балет – балетне дійство, 
музика в балеті, художнє оформлення», «Робота балетмейстера» [196].  

Танець і пантоміма, для Новера є найважливішими, здатними максимально 
розкрити сюжет балету через звичайність і виразність. Перевага пантоміми в балеті 
над танцем у Новера була через його захоплення британською театральною 
драматургією актора Дейвида Гаррика. Саме передавання сюжетної лінії, виразність і 
образність характерів, чудова акторська майстерність виконавства Гаррика справила 
на Новера незабутнє враження. Гаррик дав змогу Новерові користуватися власною 
бібліотекою, де він вивчав античний театр, танцювальну пантоміму доби Давнього 
Риму.  

Новер наголошував на передаванні образу танцівником без показу зусиль і 
складностей технічного виконання: «Кожен танцюрист, чиї риси спотворюються від 
напруги, чиє обличчя конвульсивно посіпується, поганий актор, що не знає 
елементарної основи свого мистецтва, яка зачепила лише механічний бік танцю, 
чужий духу справжнього мистецтва. Така людина народжена для сальто-мортале. Його 
підмостки − арена з трампліном. Танець може подобатися глядачеві лише тоді, коли 
він не відчуває труднощів виконання»  [138, с. 40−41].  

Новер класифікував танець на такі види: механічний, звичайний, пантомімічний, 
дієвий. Механічний танець є чудовим видовищем, симетрією рухів, віртуозністю 
виконання, складністю темпоритмів, апломбом і елевацією тіла, витонченістю 
положень і грацією виконання. Пантомімічний танець є душевною репрезентацією 
механічного танцю, яка надає йому виразності, глибокої образності. Новер, першим 
висвітлив ідею про танцівника, як про актора-міма [295, с. 442−444]. 

Балет для Новера є декількома картинами, пов’язаними між собою чіткою і 
виразною дією, що виходить з основного сюжету. Сцена є полотном, на якому 
балетмейстер втілює власний задум. Спеціально дібрана ним музика, декорації, 
костюми є його фарбами, а він − головним живописцем [138, с. 49].  

Новер не вважав балетом пишні видовища, урочисті святкові дійства, де були 
задіяні, чудові декорації, багаті костюми, чарівна музика, вірші, віртуозність 
виконання танцю і піротехнічні засоби. Усе це він вважав гарно репрезентованими 
дивертисментами. Він був проти використовування балету як фрагментів інтермедій в 
опері. Для нього важливою рисою балету є тільки сюжет і художня образність 
виконання.   

За Новером, сюжетні сцени балету повинні розвиватися досить стрімко і 
динамічно, не розтягуючи сюжетну лінію. Важливим у балеті є corps de ballet, за 
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аналогією до давньогрецького хору. У сюжеті й репрезентації балету не повинно бути 
нічого зайвого. Сюжет має  бути чітко продуманий балетмейстером. Натхнення, 
емоційне втілення, художня образність симфонізуються з логічним раціональним 
задумом, легким для сприйняття глядачеві. У балеті Новер виділяє такі типи танців: у 
трагедії – серйозний, героїчний; у комедії – смішний, напівхарактерний;  у гротеску – 
блазневий, комічний.  

Захоплюючись танцювальним мистецтвом Давньої Еллади і Давнього Риму 
Новер  намагається дати власну класифікацію балетного танцю, яка, на його погляд, є 
важливою у передаванні виконавцями сюжету і окремих персонажів. Балетне дійство є  
обов’язковим. За Новера, так званий дієвий танець чи «балет дієвий»  − pas d’action, 
danse d’action, ballet d’action стає новим видом у балетному мистецтві, де важливу роль 
кульмінації балетного твору відіграє ансамблевий танець – danse d’enssemble).  

Для Новера важливою є музика для балету. Він наголошує на танцсимфонічності 
в балеті як головного засобу і чинника: «Музика для танцю те саме, що й слова для 
музики. Це порівняння означає, що танцювальна музика є і повинна бути тим лібрето, 
яке визначає і встановлює рухи і дії танцівника» [138, с. 49].   

За Новером, останній повинен цю музику передати і зробити зрозумілою за 
допомогою осмислених і живих жестів та одухотвореної виразності особи. Отже, за 
теорією Новера, дієвий танець є принципом, що має наочно передати і пояснити 
думки, вкладені в музику. Вдалий вибір мотивів так само важливий для танцю, як 
підбір слів і зворотів мови для красномовства. Такт і характер музики вказують і 
визначають рух танцівника.  

Якщо наспів мелодії одноманітний і не виразний, то так за нього оформиться і 
балет: він буде також холодним і млявим. Добре написана музика повинна описувати і 
говорити, танець, який зображає мелодію, є відлунням, яке повторює те, що говорить 
музика. Коли музика і танець існують у гармонійному синтезі, це створює на глядача 
незабутнє душевне враження. 

На думку, Новера, балетмейстер, який не знає музики, буде погано фразирувати 
мотиви. Він не зможе зрозуміти їхнього духу і характеру. Не зможе й узгодити рух 
танцю з рухами ритму, якщо тільки він від природи не володіє особливою 
витонченістю і тонкістю слуху.  

Новер наголошує, якщо ж він до пізнання музики приєднає і смак, то сам 
складатиме мотиви або дасть композиторові цінні вказівки. Якщо ці мотиви будуть 
різноманітні й виразні, то й танець стане таким. «Композитор повинен знати танець 
або принаймні темпи і можливості рухів, властивих кожному жанру, кожного 
характеру, кожній пристрасті, щоб надати вірний штрих кожній ситуації, яку 
змальовує до певної послідовності танцівник. Але, не турбуючись про вивчення 
основних елементів свого мистецтва і його теорії, він уникає балетмейстера і уявляє 
своє мистецтво настільки звеличеним, що ставить його набагато вище танцю» [295, с. 
445].  

Отже, Новер чітко наголошує на професійній освіті хореографа у галузі 
музичного мистецтва: знання теорії музики, особливостей побудови музичної фрази, 
періоду, читання музичної партитури; володіння музичним інструментом на вибір – 
або флейтою, або гобоєм, або клавесином, або скрипкою; знання законів музичної 
композиції та вміння диригувати. Те саме стосувалось і художнього оформлення. 
Новер наполягав, щоб художнє оформлення – декорації, костюми виконавців − 
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гармоніювали і створювали певний контраст один з одним, вибудовувались у симфонії 
в балетному дійстві разом із сюжетом, музикою і танцем [138, с. 59].  

Слід додати: «Гармонія та контраст – це те, з чого народжується краса, у 
природі не має абсолютної краси і потворності. Якщо це зрозуміти, можна стати 
митцем!» (прим. авт.) [333, с. 101]. 

Новер зауважував, що добір костюма та оформлення декорацій до балету є вкрай 
важливим. Якщо балет є на античний сюжет (його балети найчастіше були на сюжети 
давньогрецьких міфів), то танцівники обов’язково мають бути одягнені у туніки, 
хітони чи пеплоси залежно від статі чи образу персонажа. Оформлення сцени також 
має бути як античний інтер’єр римського палацу, з садом чи терасою, колонами, 
виноградниками, видом на морське узбережжя. 

Робота балетмейстера. Характеризуючи її, Новер від самого початку 
наголошує, що багато постановників, які ставлять балети і танці не так, тільки 
ганьблять і спотворюють професію балетмейстера. На його думку, балетмейстер 
насамперед повинен вивчати і володіти мистецтвом живопису, розумітись на 
скульптурі, архітектурі, декоративному мистецтві, вивчати і знати анатомію людини, 
як у викладанні й репетиторстві, так і в постановці.  

Для балетмейстера важливим є враховувати особливості виконавця, його 
фактурно-анатомічні характеристики тіла і зовнішності. Новер противник принципу 
деяких балетмейстерів, які вимагають від виконавців абсолютного копіювання своїх 
жестів, поз, рухів, не вносячи частинки власної душі, індивідуальності, певної 
імпровізації.  

Новер як до нього Лукіан, Ебрео, Карозо, визначає та вимагає від хореографа-
постановника високого знання не тільки з балетного мистецтва, а ще розуміння й 
обізнаності в образотворчому і декоративному мистецтвах, мати анатомічні знання, 
добре володіти технікою актора-пантоміма, розуміти особливості професійного добору 
танцівників до балетного мистецтва (як про це говорив Лукіан, Карозо), а також 
принципи елементарної на той час біомеханіки рухів у балеті. Особливу увагу Новер 
приділяв акторській майстерності й танцювальній пантомімі, що іноді в його 
постановках переважало над звичайним професійним балетним танцем. 

За теорією Новера, мистецтво балету, як і література, живопис, скульптура, 
архітектура і музика, є для нього прикрашанням і возвеличуванням природи, не 
спотворюючи її єства: «Захоплюючись безліччю шедеврів, породжених живописом, 
скульптурою і музикою, я змушений розглядати балет як молодшого сина цієї 
прославленої сім’ї, яка веде свій стародавній рід від фантазії та генія. Вона одна може 
обдарувати молодшого сина всіма багатствами. Серед них він знайде розум, смак і 
грацію, закон прекрасних пропорцій, силу експресії, знайде також мистецтво 
розміщувати і розподіляти персонажів, управляти їхніми жестами і позами залежно від 
сили звіданих ними почуттів і пристрастей, які їх хвилюють...» [138, с. 49]. 

На думку Новера, балетмейстер повинен знати, що в танці є лише сім основних 
па (можна припустити, що це звичайний сценічний крок – pas marché; танцювальний 
біг – pas couru; правильні переводи корпуса і рук – port de bras; малі стрибки – petit 
saut, pas glissé, pas glissade, pas chassé, великі стрибки – jeté, cabriole, changement 
d’italian, sissonnes fermé, rond de jambe en l’air, tour de forse, tour en l’air, pirouette en 
dehors et en dedans, tour soutenu; заноси у повітрі − entrechat quatre, entrechat trios, 
entrechat six, entrechat cinque, entrechat huit, entrechat sept, royale, battiriers, battu).  
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Така мала кількість, без сумніву, здивує, але цей подив мине, коли він дізнається, 
що живопис має всього сім основних кольорів, а музика – сім нот. Змішування семи 
кольорів відкриває живописцеві нескінченну різноманітність у творенні тонів і 
півтонів, а сім нот дають музикантові незліченну кількість гармонійних і мелодійних 
поєднань. Так само сім па танцю, будучи вдало сполученими, дадуть безліч темпів, 
напівтемпів, зчеплень і рухів» [333, с. 102].  

У побудові балетного твору Новер наполягає на симетрії лише на початку 
дійства. Кульмінаційний момент повинен відповідати дійсності, сюжету і головній 
меті. Він закликає до симфонії в роботі над балетом сценариста, музиканта, 
балетмейстера, декоратора за аналогією синтезу мистецтв, де кожне мистецтво – 
література, музика, танець, живопис − не є художніми змаганнями у створенні образу, 
а повноцінно доповнюють один одного, створюючи шедевр.  

Новер наголошує, що за принципом барочної симетрії в балеті про яку ще писав 
Рауль Фюейє, хореографічне дійство не повинне мати асиметричні форми. 
Танцювальні сцені слід будувати за класицистичним принципом і це стосується 
всього: геометрії та побудови танців, комбінацій, entreé, дивертисментних номерів та 
характерних танців, пантомімічних фрагментів; художніх декорацій оформлення 
сцени, куліс, авансцени та ар’єрсцени.  

Він уперше висунув тезис про «синтез мистецтв» у балеті. Види мистецтва – 
музика, балет, драматургія, образотворче і декоративне мистецтво виступають у 
єдиній симфонії. Але кожний вид не змагається з іншим, а намагається глибше 
розкрити сюжетну лінію твору, характеристику його героїв, історичного часу, естетику 
репрезентації, виражально-зображальні форми й техніку.   

Новер наполягав, що вдалим балетним твором буде симфонічна робота 
драматурга, композитора, хореографа і художника, що саме завдяки цьому поєднанню 
балетне дійство буде логічно побудованим, узгоджене за сюжетною лінією, сценарним 
планом. Композитор і балетмейстер, створюючи музику і хореографію, чітко 
орієнтуються на літературний сюжет. Вони разом визначають особливості певних 
музичних малюнків, фраз, музичних частин твору, на яких буде створюватись 
хореографічний текст і пантомімічні сцени. 

Карло Блазис (Carlo Pasquale Francesco Raffaele Baldassare de Blasis; 1795−1878 
рр.) у книзі «Елементарний трактат з теорії та практики мистецтва танцю» («Traité 
élémentaire, theorique et practique de l’arte de la danse, 1820 р.»), виклав ампірну 
естетику, манеру і техніку французької академічної школи танцю першої половини 
XIX століття. Проаналізував складові частини цієї техніки. Описав і обґрунтував 
позиції, пози, оберти, рухи академічного танцю в балеті, надав рекомендації щодо 
запобігання помилок у танцювальній техніці. Слід визначити найважливіші розділи 
книги Карла Блазиса та проаналізувати їх – «Вправи для ніг», «Plié», «Вправи для 
корпуса», «Вправи для рук», «Танець серйозний, напівхарактерний, комічний», 
«Новий метод і викладання» [354, с. 60−67]. 

Вправи для ніг.  Блазис визначає важливу роль «En dehors − виворітність» у 
професійній підготовці танцівника, зокрема виворітність його ноги і тазостегнової 
частини. Він доводить, щоб належно управляти ногами, танцівникові потрібна 
рухливість і вільне обертання ніг у тазостегновій частині. Стегна повинні вільно 
рухатись, а  коліна розгортатись.  
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Слід зазначити, що Блазис вважав звичайним і природним станом виворотне 
положення як у людини, так і в танцівникові. Саме у виворотному положенні під час 
дитинства у людини вільно рухаються і розтягуються руки і ноги, які згодом під час 
дорослішання стають менш рухливими, м’якими і розтягнутими. Цю деталь чітко 
охарактеризував Блазис у своєму методі навчання професійної театральної гімнастики 
французької школи ампірного періоду [150, с. 35−40].  

За своєю теорією Блазис визначає професійні дані для танцю: «У деяких 
молодих людей ноги розгорнуті від природи; такі учні володіють значною перевагою 
над тими, у кого ноги не вирізняються виворітністю; ті ніколи не стануть хорошими 
танцівниками, незважаючи на всі їхні зусилля і працю. Єдине, чого ці учні можуть 
досягти, це виворітності гомілки і ступні, стегна і коліна назавжди збережуть своє 
природне положення. Звідси випливає, скільки потрібно тому, хто присвячує себе 
танцю, найуважніше вивчати плюси і можливості свого тіла перед тим, як приступити 
до ознайомлення з мистецтвом, у якому не можна досягати ідеалу, не володіючи 
відомими природними даними.  

Важливу роль Блазис надає саме «Plié». Уміння виконувати його правильно, 
уможливить танцівникові у подальшому, використовуючи його принцип згинання і 
розгинання ніг, легко і без великих зусиль виконувати складні рухи на середині в 
стрибках: «Нехай ваші plié будуть невимушено виразні й витончені».  

Блазис наголошував на відповідному виконанні присідань у академічному 
балетному тренажі. Саме стопа повинна щільно стояти на підлозі, не завалюючись на 
перший палець ноги. Він зазначав, що коліно згинається у суглобі виключно тоді, коли 
п’ята щільно стоїть на підлозі. Обидва коліна при згинанні повинні йти точно вбік. 
Блазис визначив, що професійне оволодіння plié дає змогу правильно виконувати 
піруети, повітряні тури, великі стрибки.  

Деякі танцівники вважають, щоб добитися гнучкості й плавності, треба сильно 
згинати коліна. Це велика помилка: занадто низьке plié робить танець некрасивим і 
незграбним. Ви не досягнете легкості зльоту ні в тому випадку, якщо будете згинати 
коліна занадто сильно, ні в тому, якщо не будете згинати їх зовсім. Причину цього 
легко зрозуміти: якщо коліна згинати занадто сильно, використовуючи для plié більше 
часу, ніж дозволяє музика, доводиться слідом за тим робити стрибок або навіть 
прискік, щоб знову потрапити в такт. І цей швидкий перехід від plié до випрямляння 
надзвичайно грубий і справляє на глядача неприємне враження. Плавність частково 
залежить і від  розмірного згинання колін, але цього руху недостатньо; необхідно, щоб 
гомілковостопні при plie, щоб ці ресори плавно опускали і піднімали тіло і щоб усе це 
проходило узгоджено і гармонійно» [138, с. 102−106]. 

Важливим зауваження Блазиса є його характеристика визначення і принцип 
підготовки танцівників з іксовими та коловими ногами. За Блазисом, «Танцівник з 
іксоподібними ногами повинен якомога ширше розставляти зближені їхні частини». За 
методом Блазиса, для цього йому треба розгорнути якнайбільше стегна, роблячи рухи 
в цьому положенні, що уможливить голівці стегна вільно обертатись в обертовій 
западині таза.  

Завдяки цьому руху коліна підуть у тому ж напрямі й стануть на потрібне місце. 
Колінні чашки, що перешкоджають ногам згинатися вперед, приймуть положення, 
перпендикулярне до ступні; і верхня, і нижня частини ніг стануть, зрештою, зовсім 
прямими і стійко підтримуватимуть тулуб.  
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За методикою Блазиса, танцівник повинен завжди зберігати гнучкість колінного 
суглоба, щоб здавалося, що ноги володіють більшою здатністю витягуватися, ніж це є 
насправді. Це є питанням часу і терпіння. Але якщо танцівник набуде відповідної 
звички, ноги його будуть у змозі прийняти первинне неправильне положення тільки 
ціною болісного зусилля.  

За Блазисом, виконавцеві з дугоподібними ногами, щоб зменшити їхню кривизну, 
треба ставити ноги по можливості тісніше. Так само, як і танцівникові з іксоподібними 
ногами, необхідно розгортати стегно назовні. Насамперед йому треба стежити за 
колінами і тримати їх у постійній напрузі, намагаючись набути гнучкості й рухливості, 
щоб таким чином ліквідувати чи приховати цей недолік [333, с. 104]. 

Вправи для корпуса. За теорією Блазиса, корпус повинен стійко і міцно 
триматись на стегнах, мати пряме положення, за винятком поз – arabesque, attitude. 
Вага корпуса має рівномірно розподілятися на стегна, груди підтягнуті, живіт 
втягнутий, плечі опущені, голова тримається прямо. З приводу стійкості й саме 
«Aplombe» Блазис говорив: «Не можна бути хорошим танцівником, не володіючи 
силою в попереку, навіть за наявності всіх інших переваг, необхідних для того, щоб 
виділятись у мистецтві танцю [138, с. 107−108]. 

За методикою Блазиса, при ослабленому попереку неможливо триматись 
абсолютно прямо; розхитаність і нестійкість його призведуть до втрати апломбу і 
стійкості; ослаблення корпуса позбавляє нижні частини тіла свободи, що обумовлює 
легкість рухів; положення тіла робиться невпевненим, корпус тягне за собою ноги, 
центр тяжіння щохвилини переміщується, і танцівник знаходить рівновагу тільки 
ціною судомних зусиль, аж ніяк не відповідних витонченості рухів танцю.  

Вправи для рук  у характеристику «Port de bras» Блазис визначає як уміння 
правильно тримати і користуватися руками в танці, зокрема досконало переводити 
лікоть і кисть з витягнутого і колового положення. Це надає привабливості, 
граціозності й виразності рухам танцівника.  

Танцівнику бажано мати від природи колоподібність у рухах, а якщо це відсутнє, 
то лише  тривалими і систематичними тренінгами можна привести руки в  належний 
стан [37, с. 222−223]. 

Танець серйозний, напівхарактерний, комічний. За теорією Блазиса, танцівник 
серйозного жанру повинен мати ідеальні пропорції тіла, природну виворітність 
тазостегнової  частини ніг, шляхетний та естетичний зовнішній вигляд, довге, 
привабливе обличчя. Цей жанр у танці вимагає від танцівника чіткого, досконалого, 
правильного геометричного виконання рухів і поз – arabesque, attitude, pirouettes, grand 
temps.  

Танцівник напівхарактерного жанру може не бути з такими ідеальними 
пропорціями тіла, але повинен мати зовнішню витонченість, середній зріст, витончену 
манеру виконання. Водночас він повинен уміти виконувати рухи динамічно і виразно, 
насамперед усі різновиди «temps». Танцівник комічного жанру може бути невисокого 
зросту, з розвиненими ікрами, міцної тілобудови. Емоційний, рухливий, 
життєрадісний, вільно і досконало виконувати «pas de caractére» [138, с. 125−127]. 

Новий метод і викладання. Головним у цьому Блазис вважає, по-перше, щоб 
викладач танцю мав піднесений смак, серйозну підготовку в галузі професійної школи 
танцю, навчаючись у відомих майстрів танцю; по-друге, для викладача танцю треба 
мати достатній практичний досвід як артиста балету в серйозному або 
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напівхарактерному чи комічному жанрі; по-третє, добре розумітись на анатомічному 
складі учня, його пропорціях тіла, а звідти здатність до певних технічних і образних 
характеристик у балеті.  

За методом Блазиса, методика викладання у професійній школі танцю повинна 
орієнтуватися на певну геометричність у вправах і рухах для логічнішого сприйняття 
учнями танцювальної гімнастики, а також на обов’язкову систематичність занять без 
зайвої перерви. Викладач має розумітися на мистецтві – живописі, музиці й привчати 
до цього своїх учнів для вдалішого осягнення краси виконання простих і  складних 
танцювальних pas. Важливим також для викладача є привчати учнів до норм гарного 
смаку, класичних зразків у мистецтві.  

Навчання учня театральної гімнастики (нині сучасний хореографічний тренаж чи 
урок класичного танцю) повинне починатися з 8 років. Екзерсис навчання повинен 
складатися з вивчення позицій ніг – п’ять загальних позицій (ідентичні для нас 
сьогодні).  

Батмани: малий батман – ідентичний battement tendu simple сьогодні; великий 
батман – ідентичний grand battment jeté; батмани на щиколотці – ідентичні battment 
fondu, battment frappé, petit battment sur le cou-de-pied сьогодні. Вправи на коло ногою – 
ідентичні rond de jambe par terre і rond de jambe en l’air сьогодні. За методом Блазиса, 
визначення уроку танцю є таким: «Звичайно уроком називається комбінація 
екзерсисів, що складаються з елементарних і основних танцювальних pas. Учень 
вправляється спочатку в згинанні колін у всіх позиціях, у виконанні великих і малих 
батманів, rond de jambe − партерних і в повітрі, малих батманів sur le cou de pied» [333, 
с. 106−107].  

Далі, за методикою Блазиса, учень переходить до temps de courante, простого і 
складного, до coupes a la premiere, a la seconde і composes, до атітюдів, до grands ronds 
de jambe, temps de chaconne, grands fouettes, tour de face en tournant, до pas de bourree та 
інших рухів, різних видів піруетів. Ці екзерсиси сприяють формуванню хорошого 
танцівника і створюють йому можливості для успіху. Урок закінчується виконанням 
піруетів, temps terre-a-terre та temps de vigueur. Подолавши  всі вправи уроку, учень не 
повинен зупинятись на досягнутому.  

На думку Блазиса, «Щоб стати завершеним танцівником, йому треба покинути 
той учнівський вигляд, який він ще зберігає; і тоді сміливістю і красою свого 
виконання він, зрештою, покаже, що він майстер своєї справи. Надалі, якщо він хоче 
подобатися публіці, нехай спрямує власну увагу на витонченість поз, грацію рухів, 
виразність рис і ту приємну невимушеність, яка має супроводжувати кожен вид танцю. 
У таких якостях − гідність цього великого артиста, і вони захоплюють глядача» [138, с. 
132−137]. 

Важливі поради Блазиса стосуються танцівників у балеті. Вони повинні 
оволодіти, окрім мистецтва театральної гімнастики і акторською майстерністю міма, 
розумітись на скульптурі, живописі, вміти малювати і знати закони рисунка, бути 
освіченим у музиці. Акторові-міму, щоб вдало себе репрезентувати, потрібна допомога 
інших видів мистецтв. Блазис зазначає, що образи його мають бути точними і вищими 
за оригінал. Це мета, до якої слід прагнути професійному танцівникові.  

Блазис наголошує, що до неї танцівника доведуть його досвід, правильний смак, 
старанність у виконанні вправ. Мистецтво, виправляючи природу, все прикрашає; 
воно допомагає їй, отримуючи за свою працю щедру нагороду.  
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За Блазисом, акторові-міму насамперед треба професійно займатися танцем. Він 
вважає, що  актор-мім повинен присвятити йому кілька років все зростаючої 
завзятості; його рух, жести, хода стануть витонченішим і граціознішими.  

Блазис також ставить тезис про професійне навчання з танцівниками – 
малюванню й живопису. Розуміння кольору, лінії, світлотіні, поєднання кольорів, 
контури людського тіла й кінцівок, етюди з пейзажу, натюрморту тощо. Це 
справедливе зауваження заслуговує уваги всіх груп акторів. Вивчення кривих ліній 
також дуже корисне для танцівників, воно допоможе їм урізноманітнити танцювальні 
жести і зробить їхні пози і рухи живописними.  

Завдяки обізнаності з малюванням акторська гра танцівників набуде великої 
привабливості. В поєднанні з танцем збільшить для них можливість удосконалення. 
Акторське мистецтво і живопис, допоможуть виконавцеві стати рухливим, легким і 
гнучким, усі його рухи будуть вільні й виконані зі смаком, а пози і жести − витончені й 
природні.  

Він наголошує, що музика також немало сприяє успіхові. Професійне вивчення 
музики дає змогу акторові бездоганно виконувати гармонію і ритм музичного 
супроводу як під час репетицій і тренажних вправ, так і під час сценічного виконання 
складних балетних «pas»: ансамблевого танцю, сольних варіацій, pas de deux, 
характерних танців. Блазис вважає, що професійному  танцівникові вкрай необхідно 
знати і вивчати античну, середню і нову історію й літературу. Ці дисципліни 
ознайомлять його з подіями і мораллю різних епох, суспільством тих часів: античність, 
Ренесанс, XVII−XVIII століття, а також з характером персонажів, які йому доведеться 
часто зображувати. 

Складові балету – експозиція, зав’язка, розв’язка. Блазис наполягає на єдності цих 
трьох частин у балетному дійстві. Єдність часу, місця події у балеті є дуже важливим у 
відтворенні сюжету. Експозиція визначає і пояснює зміст і особливості дії балету, 
характери і образи персонажів. Зав’язка повинна складатись з цікавих епізодів і 
викликати інтерес у глядача, а також мати міцний зв’язок з експозицією та розв’язкою. 
Розв’язка має бути неочікуваною для глядача, навіть драматичною.  

Леопольд Адіс (Leopold Adis; XIX століття) у книзі «Теорія гімнастики 
театрального танця» («Theorie de la gymnastique de la danse theatrale, 1859 р.») виклав 
естетику, манеру і техніку французької академічної школи танцю за принципами 
Філіппа Тальйоні. Він створював її саме для тренажу своєї доньки прими-балерини 
Марії Тальйоні в середині XIX століття, що було переробкою і доповненням сценічної 
методики уроку французького викладача танцю Жана Франсуа Кулона (1764−1835 
рр.). 

Висвітлимо метод викладання уроку за методом Леопольда Адіса, спираючись 
на його авторські винаходи й принципи Філіппа Тальйоні. Слід проаналізувати вправи 
біля станка, переводи рук і нахили корпуса, вправи на середині, стрибки й оберти [5]. 

Отже, що являв собою урок Філіппа Тальйоні. Plié біля станка, battement petit et 
grand, rond de jambe par terre et rond de jambe en l’air, battement sur le cou-de-pied. На 
середині temps de courante, coupé, attitude grand rond de jambe, temps de chaconne,  grand 
fouetté en face, fouetté en tournent, pirouettes et tours [37, с. 190−191].  

Вправи біля станка – plié за всіма позиціями, шість разів за першою, другою, 
третьою, четвертою, п’ятою позиціями ніг, змінюючи почергово ноги, з правої та з 
лівої ноги. Три повільних plié, три швидких pile, всього 48 pile.  
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Petit battement,  ідентичні сучасним battement tendu simple, battement tendu jeté, 
battement jeté piqué – уперед, убік, назад, з правої та з лівої ноги, усього 96; grand 
battement jeté, grand battement jeté developpé, grand battement jeté pointé – уперед, убік, 
назад, з правої та з лівої ноги,  усього 128.   

Rond de jambe − par terre et rond de jambe en l’air 32 з кожної ноги en dehors et en 
dedans, усього 128. Battement sur le cou-de-pied з кожної ноги, повільні – ідентичні 
сучасним battement fondu et double fondu, швидкі – ідентичні сучасним battement frappé 
et double frappé, petit battement sur le cou-de-pied, battement battu, 32 з кожної ноги en 
dehors et en dedans, усього 128.  

Вправи на середині − temps de courant прості й складні – ідентичні сучасним port 
de bras і temps lié, всього 16, координуючи з 16 plié. Demi coupes a la premiere, a la 
seconde,  всього 32 demi coupé. Grand foueté en face, grand foueté en tournent, всього 24. 
Pirrouettes, усього 48.  

Август Бурнонвіль (August Bourneville − Огюст Бурнонвіль; 1805−1879 рр.) У 
праці «Моє театральне життя» («Мit  Theaterliv», 1878 р.) проаналізовано й 
узагальнено головні принципи балетного мистецтва. Його естетика, духовне і 
психологічне сприйняття [52].  

Бурнонвіль запропонував і сформулював загальний принцип «Символ віри в 
балеті» (мається на увазі узагальнюючий і універсальний філософський принцип, ідея 
та естетична концепція академічного танцю і балетного мистецтва XIX століття).  

1. Танець є мистецтво, тому що він припускає покликання, професійне знання і 
майстерність (балетне мистецтва XIX століття потребує від професійного виконавця 
таланту і великих здібностей, а також академічної танцювальної освіти, що становить 
балетну школу, досвід сценічної балетної практики, працездатність, вихованість, смак, 
соціально-гуманітарне, науково-природниче й естетичне виховання, знання історії, 
мови, математики, анатомії, літератури, музики, живопису, архітектури, скульптури).  

2. Це витончене мистецтво, бо воно прагне до ідеалу не тільки пластичного, а й 
драматичного і ліричного боків (розуміти естетичні ідеали античності, Ренесансу, 
бароко, класицизму, а також знання професійної акторської гри, танцювальної 
пантоміми, поезії).  

3. Краса, до якої прагне танець, обумовлюється не смаком чи свавіллям, а 
основана на незмінних законах природи звичайного і натурального (раціональна 
побудова світосприйняття, класицистичний принцип гармонійної побудови в природі 
як зразок для мистецтва взагалі, так і для балетного мистецтва зокрема).  

4. Міміка охоплює всі душевні хвилювання; танець є переважно вираженням 
радості, необхідності слідувати ритмам музики (акторська гра, виражальний жест і 
емоційний темперамент у характерних танцях і танцювальній пантомімі, а також 
ретельне виконання хореографічних рухів у темпоритмі музичного супроводу).  

5. Призначення мистецтва, насамперед, балетного театру − загострювати 
думку, возвеличувати душу і освіжати почуття (мистецтво у будь-якій сфері − 
література, театр, образотворче й декоративне мистецтво, музика, хореографія − 
повинні нести певну важливу думку до глядача, розкривати зміст ідеалів і впливати на 
духовний розвиток кожної людини через виражальні, формально-технічні засоби й 
естетику, а також позитивно впливати на людську психологію).  

6. Танець не повинен потурати пристрасті пересічної публіки до вражень 
(задовольняти глядачів, публіку розважальними танцювальними ефектами акробатики 



58 
 

чи принципом «техніка заради техніки», а також надмірна акторська гра для комічного 
ефекту), далеким справжньому мистецтву.  

7. Веселість є сила, сп’яніння – слабкість (радісне і невимушене 
репрезентування глядацької аудиторії художнього образу засобами балетної віртуозної 
техніки, що містить важливий сюжетний зміст, а не навпаки – механічне, циркове 
виконання складних рухів і трюків, що завдає великої шкоди художньому твору, 
змісту сюжету і не визначає образу балетного персонажа).  

8. Завдяки музиці танець може злетіти, піднестися до поезії, а також через 
перебільшення гімнастики знизитись до фіґлярства (важливу роль у балеті має 
музичний супровід, диригент, симфонічний оркестр, а головне − твір композитора; 
вагомим є і те, що музика і хореографія створюються водночас, зокрема синтезована і 
симфонічна робота композитора і балетмейстера; музика в балеті не повинна 
спускатися до рівня естетики вар’єте, бульварних театрів, водевілів, а також 
перетворюватись на розважальний набір гарних музичних ефектів, під які 
виконуються різні циркові трюки).  

9. Ця так звана важкість має багатьох адептів. Очевидна ж легкість є 
доступною не для багатьох обранців (маються на увазі великі професори хореографії, 
вчителі та  майстри танцю як серед постановників, так і серед виконавців − Клод 
Балон, Мішель Блонді, Луї Дюпре, Гаетано Вестріс, Ринальдо Фузано, Барберина 
Компаніні, Марі Камарго, Марі Салле, Франсуаза Прево,  П’єр Бошан, Рауль Фюейє, 
Гійом Пекур, Луї Дюпре, Джон Уївер, брати П’єр і Максиміліан Гарделі, Женев’єва 
Гослен, Марі Алар, Марі Гімар, Луї Дюпор, Шарль Дідло, Огюст Вестріс, Франц 
Гілфердінг, Гаспаро Анджоліні, Сальваторе Вігано, Жан Жорж Новер, Жан Доберваль, 
Жан П’єр Омер, П’єр Гардель, Шарль Дідло,  Філіпп Тальйоні, Жюль Жозеф Перро, 
Август Бурнонвіль, Маріус Іванович Петіпа, Марія Тальйоні, Фані Ельсер, Карлотта 
Грізі, Фані Черріто, Люсіль Гран).  

10. Вершиною танцювальної майстерності є вміння приховувати механіку і 
напругу під гармонійним спокоєм (по-перше у театральній драмі й балетному театрі 
вважалось непристойним потіння і поява крапель на обличчі через грим, тобто гра 
актора і танець виконавця повинні репрезентувати таким чином, щоб фізичні зусилля 
та їхні складові не помічались глядачем, особливо  тим, хто сидить у партері; по-друге, 
спокійна і врівноважена, гармонійна і легка грація виконавця має налаштовувати 
глядача на приємне і цікаве споглядання балетного твору зі всіма його художньо-
образними особливостями).  

11. Манірність не є характером і афектація − рішучий ворог грації (зайві 
манери, гримаси, жестикуляція у жодному разі не відповідають певному характерові 
персонажа в балеті, якщо це не прописано за сценарієм та сюжетною лінією певного 
персонажа, а також спеціальні репрезентації власної манери поведінки через 
особистий статус балетної зірки дуже шкодять передусім балетному твору; зайва 
афектація, спеціально створена, перекреслює природну грацію і симпатію глядача до 
виконавця).  

12. Кожен артист балету повинен розглядати власне мистецтво як ланку в 
ланцюзі краси, як корисне прикрашання сцени, а останню − як важливий чинник 
духовного розвитку народів (головне завдання кожного виконавця як артиста балету, 
так і балерини: прикрасу сценічного надбання  у балетному мистецтві, а також  
виховання  і духовного та  естетичного ідеалу  у суспільстві) [138, с. 265]. 
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 У  праці  «Моє театральне життя» Бурнонвіль аналізує власний творчий шлях, 
своє професійне навчання у Франції у видатного викладача і танцівника Огюста 
Вестріса. Характеризує балетний театр Данії, починаючи з другої половини XVIII 
століття. Висвітлює творчість балетмейстера Вінченцо Томазелі Галеотті – головного 
керівника Копенгагенської королівської опери; а також свого батька Антуана 
Бурнонвіля, який змінив Галеотті на посту головного балетмейстера і керівника 
данської королівської трупи.  

Цікаві погляди і концептуальні висновки Бурнонвіля про танець, його 
мистецтво, особливості, динаміку, сприйняття суспільством: «Поняття про танець 
нерозривно пов’язане з музикою і Терпсихора поєднує в суті своїй ритм і рух. 
Безпосереднє за своїм виникненням і впливом, найнезалежніше і найдушевніше і, 
напевно, найдавніше з усіх витончених мистецтв − це музика» (звернення до 
поєднання музики і танцю в музичному мистецтві; міфу про Аполлона і музу танцю 
Терпсіхору) [295, с. 600].  

Як багато і все ж як мало написано про це прекрасне мистецтво, але як рідко 
погоджувалися визнати, що танець − дитя музики. Бурнонвіль озвучує те, що через 40 
років після нього про це скаже Михайло Фокін і Федір Лопухов, а згодом у ХХ 
столітті відтворять як належний чинник танцсимфонії у балеті Леонід Якобсон, 
Джордж Баланчин, Іржи Кіліан, Джон Кранко, зокрема де музика народжує і малює 
хореографію. Танець створюється саме за всіма звуковими і мелодійними 
особливостями і характеристиками музичного супроводу).  

На думку Бурнонвіля: «Своїм існуванням танець  зобов’язаний музиці. Людина 
танцює не тільки для того, щоб висловити власну радість, але й для того, щоб виявити 
наснагу, навіть серйозність і горе» (танець призначений не лише для показу легкості й 
радості, а й для передавання серйозних і трагічних почуттів).  

Бурнонвіль продовжує, що думку: «у найдавніші часи танець був тілесною 
декламацією (мається на увазі первісне і давньосхідні мистецтва). Виникли науки, під 
їх опікою розцвіли мистецтва: музика приєдналася до поезії, а танець до пластики, 
поступово вони змінювали власні форми, але за своєю внутрішньою суттю вони 
залишалися завжди гармонійними». Йдеться про те, що за часів античності музика, 
театр, література існували як синтезоване видовищне мистецтво, тобто танець який 
поділявся на театральний обрядовий, військовий тощо, був підкорений загальним 
законам драматургічного античного твору, і разом з пантомімою, музичним 
супроводом, співом, декламацією доповнювали один одного, виступали єдиним 
репрезентативним зображально-виражальним чинником).  

Бурнонвіль зазначає, що: «Театральний танець − справжнє мистецтво, бо 
встановлено, що нині мистецтво включає більшу чи меншу технічну або механічну 
досконалість. Усі великі майстри були видатними практиками, і навички послабили 
для них узи, накладені мистецтвом. Без вроджених здібностей талант не купується, але 
мистецтво має багато розгалужень і не у всіх напрямах здібність буває однаково 
великою».  

Бурнонвіль вважав, що професори й вчителі танцю насамперед спочатку були 
професійними танцівниками, що й дало їм змогу розвивати свої методи, які згодом 
утворили певні методики класичного танцю, що є одним з феноменів у балетному 
мистецтві. Також він підкреслив талановитість цих професорів і вчителів 
професійного танцю балетного театру [333, с. 109].  
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За словами Бурнонвіля, «танцюрист, обдарований великою легкістю й 
еластичністю, зазвичай володіє меншою гнучкістю і витримкою; переможець 
найбільших труднощів найчастіше позбавлений грації та виразності. Здібності слід 
розвивати з дитячих років, а виправляти недоліки має вміле керування. Юний учень 
може володіти великим бажанням і старанністю, але наполегливість і розуміння 
потрібні переважно з боку вчителя, і перш, ніж мова може піти про мистецтво в 
істинному сенсі слова, учень повинен бути поставлений, тобто він має навчитися 
володіти станом і рухами голови, тіла і рук, відполірувати, тобто отримати ту 
гнучкість стегон, колін і ступенів, без якої неможливо домогтися апломбу (рівноваги), 
легкості й блиску виконання» [138, с. 252−254].  

Бурнонвіль подає чудові характеристики танцювальності різних народів, 
враховуючи особливості вдачі й географічного положення: «Француз понині запрошує 
свою літню даму на ступеневу кадриль і обоє переносяться, ніби за помахом чарівної 
палички, у весну своєї юності. Британець відкидає у веселому старовинному танці 
«Горнепипе» соромливі узи етикету; він вихором мчить у «екосезі» і приголомшує 
підлогу гуркітливими тактами шотландського ріля. Жителі Швеції показують 
пружність своїх ніг, підскакуючи мало не до стелі громадського накриття. Угорець 
дзвенить шпорами, воскрешає картину лицарського життя і зображує закоханого,  
який забирає норовисту наречену в скаженому стрибку. Австрієць розчиняється у 
вихорі вальсу, як у тумані філософських систем, і прокидається, немов від сну, коли 
після бурхливого руху виявляється знову біля того самого вихідного пункту».  

Скільки разів наші поети оспівували тарантелу, що супроводжується звуками 
тамбурина і болеро, що триває під тріск кастаньєт! Але ніхто з них не відмітив 
серйозного виразу обличчя італійців, які знають, що вони танцюють на вулканічному 
ґрунті. Лише деякі звернули увагу на те, що іспанці виконують свої романтичні танці у 
нас на півночі зі слідами жорстокості. І, нарешті, я назву поляків, народ, розколотий 
між трьома могутніми державами (Австро-Угорщина, Німеччина, Росія на середину 
XIX століття). З спадкового надбання своєї давньої гордої вітчизни, вони не зберегли 
нічого, крім мови і витончених танців! Але саме танці й виділяють їх з усіх інших 
народів.  

Тому що, будь то солдати на берегах Рейну або в російських степах, будь то 
емігрант, який знайшов притулок у незайманих лісах Америки, або в’язень, що 
нудиться у рудниках Сибіру, усюди, де лунають звуки мазурки, захоплені глядачі 
натовпами збираються навколо струнких, граційних поляків. Марно намагаються 
наслідувати їх легким округленим рухом, і навіть суворі володарі їх повинні, у галузі 
танцю визнати себе переможеними лицарськими співвітчизниками Яна III Собеського 
(король Речі Посполитої в 1674−1696 рр.) [138, с. 265]». 
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2.4. Філософія та балетна естетика ХХ століття 
 

ХХ століття у філософії, теорії танцю і балетному мистецтві є дуже 
суперечливим. Це, як не дивно, пов’язано з певними  соціокультурними, 
регіональними, філософсько-релігійними, соціально-політичними, художніми і  
авторськими чинниками. Саме авторські й релігійно-філософські чинники є 
первинними у створенні нових танцювальних форм і технологій.  

По-перше, соціокультурні перетворення у світі кінця XIX − першої половини XX 
століття, що обумовили нові винаходи в промисловості, науці й техніці, а також криза 
в мистецтві й оновлення академічних традицій новими художніми формами, стилями, 
напрямами – імпресіонізмом, модерном, авангардними течіями, джазом.   

По-друге,  авторська індивідуальна стилістика саме у хореографії ХХ століття 
сформувалась під впливом внутрішніх регіональних чинників  (Росія, Німеччина, 
Австрія, Велика Британія, Франція, США) − етика виховання, естетика і релігійне 
світосприйняття (православ’я, католицизм, протестантизм, езотерика), також 
зовнішніх чинників − вплив, орієнтація, переробка і наслідування нових, цікавих, 
екстронеординарних віянь моди, а також філософських і антропософських ідей 
(російський космізм, фрейдизм, психоаналіз, інтуїтивізм, екзистенціалізм, абсурд, 
теософія).  

По-третє, Михайло Фокін, Федір Лопухов – представники російської 
православної, академічної культурної, художньої традиції, виховання й освіти кінця 
XIX – першої половини ХХ століть, а також синтез класичної балетної традиції з 
новітніми формально-технічними інноваціями [333, с. 112−113]. 

Михайло Фокін (1880−1942 рр.) − російський артист і соліст балету, перший 
балетмейстер і теоретик сучасного балету. У книзі «Проти течії» (1961 р.) охоплює 
початок розвитку сучасного балету в 1905−1935 рр. в Росії, Західній Європі, США. 
Проаналізуємо, на наш погляд, найважливіші тези Фокіна, які нині, у вітчизняному 
мистецтвознавстві в галузі хореографії не було досліджено, зокрема про 
«модерністський танець», про «аматорство і дилетантство в танці й балеті»; про «5 
принципів у новому балетному мистецтві», про «балетні канони і виворітність, рухи 
корпусом і ногами».  

Про «модерністський танець» Фокін писав: «прибічники модерністського 
німецького танцю думали, що це “абсолютно нове мистецтво”, що це є “стиль рухів” 
сьогодення, початок ХХ століття – 1900–1940 рр. Тобто модерністське німецьке 
мистецтво танцю, його техніки основані на “німецькій гімнастиці – теорія Лабана, 
Вігман”, яка не має гігієнічних чи атлетичних цілей, а має індивідуальний 
інтелектуально-тілесний розвиток через вільний імпульс, метод роботи тіла як 
інструмент танцю» [292, с. 234−236].  

Важливо пояснити, що Фокін ні в якому разі не критикував особисто 
«модерністський танець», а саме так він називає «експресіоністський танець» 
Рудольфа Лабана і Марі Вігман. Він лише  зауважував, що говорити про  новий танець, 
його теорію, особливий виражальний жест, невідомий вільний імпульс, езотеричні 
уподобання, індивідуально-тілесний принцип і розвиток руху, ототожнення тіла як і 
простого інструмента світобудови, чи індивідуального технічного механізму, на його 
погляд, є абсолютно не правильним і він, аналізуючи це і   доводить як  власну думку. 
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Отже, творці модерністського танцю самі суперечать собі, вважаючи тіло 
механічним інструментом для танцю або виконанню рухів, при цьому додаючи 
індивідуальний тілесний розвиток через імпульс.  

Парадокс. Якщо є імпульс, воля у виконанні, індивідуальність, то тіло як 
інструмент просто не може існувати.  

Людське тіло, створене Богом, призначене не тільки для роботи як механізм, а й 
для радості спілкування, співтворчості із Творцем, якщо йдеться про художню 
культуру та види мистецтв.  

Інструмент сам по собі не може мати імпульсу або волі, він лише залежить від 
впливу на нього. Воля, імпульс, індивідуальність є лише ознаками високого творіння. І 
якщо йдеться про тіло, то воно богоподібне  і ні в якому разі не інструмент! [323, с. 
233] 

За Фокіним, представники модерністського танцю «не створили, конкретно нову 
модель теорії танцю», а лише констатували саме те, що вже було створено до них. 
Однак  вони самі видавали це за нову хореографічну концепцію. 

Для того, щоб краще зрозуміти з чим саме полемізував Фокін, наведемо  деякі 
уривки з теорії танцю за Рудольфом фон Лабаном, який є головним теоретиком 
сучасного танцю і балету, зокрема модер-танцю, модерністичних форм, 
постмодерністських експериментів і перформансів. 

Проаналізуємо погляди і теорію «про рух», як об’єднуючий фактор усього 
існуючого. Усе, що ми дізнаємося про життя, ми виявляємо через рух. Буття і є рух, 
частина живого всесвіту. Рух − це підтвердження, а не затвердження життя (цей тезис 
Лабана, в принципі є онтологічним за своєю характеристикою, що не є новим у 
балетному мистецтві на початку ХХ століття, а лише підтверджує існуючий тезис у 
філософії та теорії балетного мистецтва) [323, с. 234].  

«Про тіло». У горизонталях і вертикалях людського скелета Лабан вважав щось 
на зразок стійкої архітектури. У правильних рухах чітко проявляється тривимірність 
опор і арок. Він звертає увагу на симетрію структури тіла щодо центра тіла і голови: 
кожен окремий орган (як ніс, рот, геніталії) розміщений у центрі, тоді як парні органи 
розміщені симетрично на кожному боці тіла.  

Збалансована структура тіла забезпечує рівновагу (цей стандарт, який наводить 
Лабан, у професійному танці є обов’язковим, і тому говорити про «новий метод 
постанови корпуса» зайве, симетрія й рівновага як найважливіші чинники балетного 
апломбу встановлені професорами Академії танцю в Парижі ще наприкінці XVII 
століття за президентів академії П’єра Бошана, Луї Пекура, Луї Дюпре, які 
відстоювали і наполягали на цьому тезисі) [333, с. 127].  

«Гнучкість і хребет» Лабан вказував на потребу сили і пластичність хребетного 
стовпа, оскільки він вважав, що вплив індустріалізації частково змінив природну 
постанову корпуса людини. Лабан зазначає, що добре вибудуване тіло − це піднята 
голова, очі дивляться вперед, плечі спрямовані вниз, причому з мінімально необхідним 
зусиллям (це в принципі є також важливим у професійному навчанні академічного 
танцю за теорією Карла Блазиса, Михайла Фокіна, зокрема не є принциповим 
досягненням саме Рудольфа Лабана). Хребет потребує постійного подовження, 
компенсуючи постійний тиск гравітації. 

 «Пози і жести». За Лабаном, кінцівки і тулуб так само, як і мозок, можуть 
збагачувати сприйняття світу. І для постанови корпуса, і для руху необхідна укріплена 
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черевна стінка, сильні й щільні сідниці, вертикальна спина − все це забезпечує 
найкращий опір тиску гравітації та дає змогу бути сприйнятливим до руху і взаємодії. 
Ми розглядаємо тіло як інструмент руху (те, що заперечував Фокін, що тіло не є будь-
яким інструментом руху, предмету тощо, а наполягав на особливій ролі тіла людини, 
тим більше у сценічному мистецтві) [439].  

Лабан виокремив чотири моменти: «де рух відбувається», «як рух відбувається», 
«які обмеження руху», «чому відбувається рух». Отже, маємо чотири рухові 
параметри, за допомогою яких можна аналізувати рух: простір, час, динаміка.  

Фокін та його послідовники не вважали це важливим чинником у професійному 
балетному мистецтві через те, що досліджувати рух  як такий немає сенсу. Це не є 
проста фізична гімнастика, для якої, за Лабаном, важливий її аналіз [446].  

Виконання певного руху як такого, зокрема  формування його художньої форми, 
вже відбулось за часів античності й Ренесансу, академізація у XVII−XIX століттях. І 
тому на початку ХХ століття цей тезис може бути важливим для аматорів і людей, які 
починають займатись будь-якими пластичними дисциплінами.  

Для професійного сценічного танцю це не є важливим. Задачі й цілі руху, 
причини його виконання, особливості, принципи, комбінація з набору декількох рухів  
уже визначені художньою формою, певним стилем та естетикою, роботою екзерсису, 
сценічними зразками, сюжетними художньо-образними чинниками [336, с. 195−202]. 

Продовжуючи полеміку, Михайло Фокін підкреслював, що прибічники 
модерністського танцю, щоб довести його натуральність, співвідносять його з 
балетним мистецтвом. Вони називають балет «абсолютно штучним». Це твердження 
може бути прийнятним для тих, хто сприймає балет як один із видів танцю або 
танцювальної техніки на півпальцях [292, с. 237].  

Це також  неправильно тому, що від першого ренесансного балету «Церцея» і до 
романтичного балету «Сильфіда» минуло майже 250 років (1580–1830 рр.), і лише від  
балету «Сильфіда» до початку ХХ століття (1830–1920 рр.) танець на півпальцях мав 
90 років розвитку як такого. Інший аргумент для доказу звичайності й натуральності 
модерністського німецького танцю та незвичайності балету – це так звані п’ять 
позицій ніг, без яких не може існувати балет як мистецтво. Це також є абсолютно  
неправильним і абсурдним [333, с. 115].  

Так звані п’ять позицій ніг беруть свій початок починаючи ще з давньогрецької 
орхестіки (танцювальне мистецтво Давньої Еллади), хоча, як ми відомо, вони не були 
такими виворітними. Принципи для встановлення головних позицій ніг у 
танцювальній техніці й гімнастиці були затверджені в Академії танцю в Парижі  в 60–
90-х роках XVII століття викладачами  танцю П’єром Бошаном та Раулем Фюейє, які 
взяли за основу принципи позицій у давньогрецькому танці.  

Починаючи з кінця XVI століття і до періоду творчості Михайла Фокіна, балетні 
форми і танці мали набагато більше  прохідних чи інших позицій ніг, окрім вище 
названих п’яти.  

Фокін писав: «Насправді існує ціла низка балетного репертуару, у якому не 
знайти ніяких п’яти позицій ніг». Треба зрозуміти, що виворітність ніг є гімнастичним 
принципом у класичному тренажі, а танцювати можна, треба і належить при 
різноманітних ступенях виворітності у людини. Це залежить від типу танцю – 
побутовий, сценічний, народний, бальний. Більшість характерних  і народно-сценічних 
танців, як серед різних народів (іспанці, поляки, угорці, італійці, українці, росіяни, 
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грузини, греки, араби, китайці, індійці), так і на сцені, виконується з виворітністю, що 
наявна в усіх людей у повсякденному житті, тобто 30°. Є танці, наприклад, японські, 
де виворітність ноги йде всередину (нині це також стосується постмодерністського 
танцю «Буто») [292, с. 206]. 

Фокін вважав, що «Романтичний балет і його академічна форма зробили 
помилку, перенесення великої виворітності ніг з екзерсису в сценічний балетний 
танець. Це був період балетного занепаду, і одним із завдань реформування балету в 
Росії було виведення нормальної, середньої виворітності ніг, при якій танець ставав би  
реальнішим і гармонічнішим».  

Слід зауважити, що творчість Маріуса Петіпа та весь академічний спадок 
балетного мистецтва, по-перше, викликав у Фокіна глибоку повагу і шанування, а 
також ретельне наслідування зразкам і канонам як професійного танцівника; по-друге, 
він наполягав на виключному положенні академічної танцювальної гімнастичної 
системи в балеті; по-третє, він зазначав, що акцентування балетної практики екзерсису 
при репрезентуванні на сцені не завжди відповідає гармонії академічної естетики з 
художньо-образним насиченням змісту. 

Як це питання з’ясовує модерністський танець? Усе підпорядковується 
випадковості, так званому імпульсу, про який уже згадувалось. Контролю повного 
немає, позиції ніг ставлять хаотично-виворітні, паралельні й не виворотні позиції ніг. 
Поєднуються між собою без раціонально-художнього змісту. До такого незвичайного 
поєднання позицій ніг балет у своїй репрезентації ніколи не доходив.  Повернення до 
звичайного руху в танці належить саме Айседорі Дункан та російському балету 
початку ХХ століття. 

Про «аматорство і дилетанстантво  в танці і балеті» Фокін застерігав 
багатьох бажаючих займатися танцем, чітко розуміти. По-перше, якщо це професійний 
сценічний  танець балетного театру, то він вже не є новим, а це серйозна раціональна, 
гармонійно складена система навчання, яка побудована на трьох вида-школах 
балетного театру – італійська (метод Блазиса, Чеккетті), французька (метод Вестріса, 
Тальйоні, Гарделя), російська (метод Йогансона, Чеккетті, Легата). 

По-друге, є певний вік навчання професійному сценічному  танцю балетного 
театру, а саме − з 8−11 років протягом 8 років; по-третє, якщо вже і сталося так, що вік 
у бажаючого перевищує можливість вступу до професійної структури балетного 
театру, то важливим є хоча б правильне оволодіння певними азами професійної 
театральної гімнастики (класичним танцем); по-четверте, якщо бажаючі танцювати не 
вибирають професійний балетний танець і вирішують не займатись професійно цим, 
то тоді не треба наполегливо апелювати і доводити їм про якісь нові теорії свободи в 
танці, спостерігати за особливими явищами природи, в якої, за їхніми ідеями, треба 
вчитись і пізнавати себе [333, с.117]. 

Фокін говорив: «Усіляку творчість починає підготовча робота, школа, вивчення 
теорії та історії, оволодіння технікою і композицією танцю. Навчаючи інших, дилетант 
чи аматор танцю бере на себе велику моральну відповідальність. На собі людина може 
ставити будь-які танцювальні експерименти. Людина, яка ігнорує те, що було створено 
до неї у танці, і яка прагне  почати розвиток балетного мистецтва власної персони, 
приречена на провал! Я рекомендую дилетантам навчатись не в природи і звірів, а в 
людей! Це також природа і світобудова! Багатьом аматорам і дилетантам у танці 
належить проповідь про свободу. Свобода від чого? Свобода від застарілих традицій, 
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від впливів мінливості моди, якщо так, я вітаю таку Свободу! Свобода від підготовчої 
роботи, дисципліни, навчань умінь і навичок. Усе це є лихом! Навіщо навчатись, коли 
можна не навчаючись виражати все в русі? При цьому дилетанти й  аматори 
найчастіше забувають просту річ, що в  мистецтві важливим є не що виражати, а як 
саме!» [292, с. 238]. 

Про «5 принципів у новому балетному мистецтві» Фокін писав: «По-перше, не 
створювати комбінації з готових і танцювальних рухів, а розробляти в кожному 
випадку нову форму, яка відповідає сюжетові, виражальній формі, історичній добі й 
національному характерові; по-друге, танець і жест є винятково виражальними 
засобами драматичної дії та повинні чітко і послідовно відповідати змісту і сюжету 
балетного твору; по-третє, умовний жест є важливим, лише через стилістику балету; 
по-четверте, у балеті ансамблевий танець повинен бути яскравим і виражальним за 
змістом; по-п’яте, балет повинен бути  у співдружності з іншими мистецтвами – 
музикою, театром, живописом» [356, c. 138]. 

 Про «балетні канони і виворітність, рухи корпусом і ногами» Фокін зазначав: 
«потрібно багато вчитись, пройти серйозну школу, вивчити головні рухи, пози, а 
також насамперед вивчати власне тіло, підпорядкувати його собі, навчитись відчувати 
кожну його рису, м’яз, удосконалити себе в розвитку різних рухів; балетна гімнастика 
повинна збагачуватися новими і раціонально-потрібними рухами і вправами, які 
відповідають сучасності й мають змогу вдосконалити тіло танцівника; en dehоrs – 
дійсно розвиває гнучкість ніг та уповільнює деякі рухи, але en dehоrs розвиває 
рухливість ніг лише однобічно; балетний танець − це не танець віртуозної техніки ніг, 
а танець усього тіла, яке має бути яскравим і виразним у балеті; використовування 
пуантів має бути там, де вони необхідні й відповідають змісту і художній меті; для 
танцівника потрібно вміти, як це не дивно, звично і невимушено рухатись, а також 
уміти звично ходити і бігати в балеті, зберігаючи лише дрібні сценічні характеристики 
кінцівок ніг».  

Федір Лопухов (1886–1973 рр.) – російський артист і соліст балету, балетмейстер 
і викладач. У своїй книзі «Хореографічні відвертості» (1972 р.) охоплює початок 
розвитку сучасного балету 1915−1970 рр. в Радянському Союзі. Проаналізуємо, на наш 
погляд, найважливіші тези Фокіна, які дотепер, в українському мистецтвознавстві в 
галузі хореографії не було досліджено, зокрема про танцсимфонію, хореографічну 
правду, про балетмейстера [356, c. 139]. 

Про танцсимфонію. Сам принцип симфонії хореографії та музики був 
представлений ще в балетах Михайла Фокіна, хоча  майстер не акцентував на цьому 
увагу, а вважав танцсимфонічність звичайним формоутворювальним чинником 
«нового балету», зокрема власного! Розкриття й обґрунтування цього поняття і 
терміна належить Федору Лопухову.  

Танцсимфонія − музично-хореографічний жанр, де головним сценарієм і 
лібрето для побудови хореографічного тексту в танці й балеті є саме музичний 
супровід. Музичні інструменти, певна тональність, музичний малюнок, темп, ритм, 
розмір, динаміка і характер є принциповими чинниками формоутворення хореографії 
− танцювальних партій, варіацій, характеристики сюжету.  

Саме завдяки танцсимфонії у балеті чи танці балетмейстер може не просто 
передавати чи візуалізувати музику, а надавати глибоких психологічних і 
філософських характеристик танцю [333, с. 119]. Танцсимфонія можлива лише у 
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високій виконавській майстерності. Саме те, що мав на увазі Михайло Фокін – 
розуміння і досконале володіння хореографічною школою! Нині це класичний танець 
як у навчальному процесі, так і в сценічному виконанні.  

Лопухов, як і Фокін, не обмежується тільки класичною технікою танцю, а 
наголошує на стилізації виражальних форм народного, античного танцю, 
танцювальної пантоміми, а також активно впроваджує у танець за сюжетом 
акробатичні підтримки та елементи циркової гімнастики.  

Саме завдяки танцсимфонії у балеті виконавець може передавати напівтони, 
абстрактні асоціації, розкривати за сюжетом музику складних хвилювань, прозорих 
вібрацій, фіксації миті!  [171, с. 7−11].  

Важливим також є і те, що   візуалізація особистих хвилювань під музичний 
супровід була наявна у вільному танці у Айседори Дункан.  

Отже, можна стверджувати, що ідея танцсимфонічності   походить від 
візуалізації особистих хвилювань під музичний супровід Айседори Дункан; принцип 
оформлення і використовування  танцсимфонії у балеті й хореографічній мініатюрі як 
звичайний формоутворювальний чинник нового балету початку ХХ століття у 
Михайла Фокіна; теорію і філософське трактування танцсимфонії як головного 
музично-хореографічного жанру в балеті стверджує і обґрунтовує Федір Лопухов!  

Про хореографію. Класичний танець для Лопухова  є   виразнішим сценічно і має 
більше танцювальних тонів задля репрезентації художнього образу, ніж нові 
танцювально-пластичні експерименти Дельсарта, Жак-Далькроза і Лабана, вільний 
танець Айседори Дункан тощо.  

Лопухов розглядав класичний танець не як архаїчний засіб танцю, який 
складається з наукової теорії танцю XVI−XIX століть, придворних танців, вправ 
екзерсису і балетного танцю, а як універсальну систему хореографічного виховання. 
Освоювання новітніх форм і технік  у синтезі з класичним танцем надають останньому 
нові вирішення і трактування художнього образу, перехід від реалізму і романтизму до 
внутрішніх психологічних взаємин і філософських роздумів.  

«Класичний танець – це матеріал мистецтва, як фарба для художника, звук для 
музиканта», − писав Лопухов [171, с. 24]. Важливим є те, що саме думка Лопухова про 
внутрішній розвиток класичного танцю як виду і наукову балетну систему 
хореографічної культури, так і про зовнішній соціокультурний розвиток, приводить 
нас до аналогії у характеристиці сучасних напрямів історіографії та філософії. Ідеться 
про інтерналізм і екстерналізм [333, с. 121].  

Інтерналізм – напрям історіографії та філософії ХХ століття орієнтований на 
розвиток науки, лише на внутрішні наукові факти – логічний аналіз, вирішування 
наукових проблем, еволюцію, наукові традиції, внутрішню потребу науки, ставити 
експерименти без впливу соціально-економічних і політичних впливів [136, с. 45 ].  

Екстерналізм − напрям історіографії та філософії ХХ століття, орієнтований на 
розвиток науки, на зовнішні фактори, не завжди наукові, зокрема, соціально-
економічне, політичне й філософське вирішування наукових проблем і постановку 
експерименту через необхідність соціокультурних перетворень у часі [136, с. 50].   

Отже, за інтерналістським принципом, «класичний танець» постійно розвиває 
власні академічні форми – pas de deux, danse d’enssemlé, danse d’action, danse de 
caractére (дивертисментні форми народно-сценічного танцю), рухи (battements, adagio, 
allegro, jeté, tours, entrechat), вправи (exercice a la barre, exercice dance le centre) 
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виключно у своїй системі, а також ретельно зберігає та аналізує академічні традиції 
школи і нові технічні методики (новоіталійська – метод Енріко Чеккетті; французька 
чи староросійська – метод Ольги Преображенської; радянська – метод Агрипини 
Ваганової; англійська – метод Миколи Легата, Марі Рамбе, Нінет Валуа; американська 
– метод Михайла Мордкіна, Джорджа Баланчина) [356, с. 140].  

За екстерналістським принципом, «класичний танець»,  реалізовуючи розвиток 
сценічних прийомів сьогодення, може подолати всі аматорські нововведення і примхи 
моди «бездушного автоматизму», збагачуючись новими формально-технічними 
засобами і прийомами сучасності (методики і гімнастики дихання, сучасні спортивні 
тренажі на розігрівання, розтягування і гнучкість, надання класичному тренажу 
психологічного навантаження кожному руху та вправі, залучаючи неокласичні 
прийоми і техніку «contemporary dance», а також прийоми хореотерапії), залишатись 
єдиною універсальною системою і науковим методом у хореографічній культурі.  

Стосовно трактування рухів у сценічному балетному танці через призму 
передавання психологічного навантаження художнього образу, характеристику і зміст 
Лопухов зазначає: «Сам рух містить у собі визначений зміст і має тільки йому наявну 
образність, яку можна посилити чи послабити, зробити форте чи піано.  

Наприклад, jeté en effacé показує ліричний добрий відкритий характер, pas de 
chat – комічний.  

Є велика різниця застосовування pirouette en dehors чи pirouette  en dedans.  
Еffacé, en dehors, 1-й arabesque можуть означати відкритість, відвертість, 

доброзичливість, навіть добрий, позитивний образ у балеті. Croisé, en dedans, 3-й та 4-й 
arabesque можуть означати закритість, таємничість, конфліктність, розчарування, 
ворожість, фатальність, злий, негативний образ у балеті» [171, с. 27].  

 
2.4.1. Естетика та онтологія сучасного балету кінця ХХ століття 

 
Борис Ейфман (1946 р.) − російський балетмейстер постмодерного драматичного 

балету  з 1975 р. до нині. Борис Ейфман, маючи величезний творчий репертуар 
російського сучасного постмодерного балету, на жаль, не має теоретичних праць про 
власний погляд на сучасний балет, танець, мистецтво і психологію людини [351, c. 
99−100].  

У даному науковому дослідженні ми спираємось лише на інтерв’ю з цим 
великим майстром сучасного балету кінця XX – початку XXI століть. Ми 
проаналізуємо його погляди на сучасний танець і балет за 1975−2010 рр. у статтях 
«Про Театр танцю, про Академію танцю» (Театр Танцю − Санкт-Петербурзький 
академічний театр балету імені Бориса Ейфмана, Академія танцю імені Бориса 
Ейфмана), «Я проповідую тотальний театр» (Про сучасний балет і хореодраму).  

У балетній ідеології Ейфмана, важливим є те, що виражає рух, не як просто 
несвідомий фізичний потік танцювальної лексики, а рух, який виражає і передає своєю 
репрезентацією духовну діяльність людини.  

Хореографія для  Ейфмана − це особливий вид мистецтва, здатний 
матеріалізувати емоційне життя духу. Себе Ейфман вважає  хореографом-філософом 
(що, по суті, абсолютно правильно).  

Його можна було б назвати «Достоєвським сучасного балету»! [333, с. 130] 
У своїх виставах він звертається до найважливіших питань людського буття – 
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кохання, зради, морального падіння, вбивства морального і фізичного, самотності, 
ненависті, підлості, ревнощів, жаху, страху, а також прагне проникнути в таємниці 
людської психіки. Його турбують проблеми сучасності – від тез Федора Достоєвського 
і Михайла Булгакова.  

Він схвильований таємницями творчості й магією геніїв – В. А. Моцарта, П. І. 
Чайковського, О. Спесивцевої. Занурюючись у таку темну і страшну сферу, як 
людська психіка, Ейфман створює зразки «постмодерного балетного психоаналізу».  

Він прагне показати екстремальний стан людини, вважаючи божевілля своїх 
героїв не як хворобу, а здатність проникнення в інший світ. У православ’ї це зветься 
юродством  

Це допомагає балетмейстеру заглибитись у найважливіші питання духовного і 
філософського життя людства: тези та ідеї Зигмунда Фрейда і Карла Юнга 
(психоаналіз); Анрі Бергсона (інтуїтивізм); Мартіна Гайдеггера і Миколи Бердяєва 
(екзистенціалізм); Альберта Комю (абсурдність); Франсуа Ліотара і Жака Дерріда 
(постмодерна філософія), Федора Достоєвського, Володимира Соловйова, Михайла 
Булгакова (православ’я, містичний космізм),  а також характеристики героїв та ідеї 
видатних письменників − П’єра Бомарше, Олександра Пушкіна, Льва Толстого, 
Антона Чехова, його цікавлять духовний і філософський бік життя людства.  

«Про палац і академію танцю». За задумом Бориса Ейфмана, Театр танцю буде не 
просто театром балету, міжнародним центром розвитку танцювального мистецтва.  

У  структурі Театру танцю будуть творчо співіснувати три театральні трупи, що 
представляють три етапи історії російського балету: класичний балет (академічний 
балет класичного спадку та радянська соцреалістична хореодрама), психологічний 
балет XX століття, який у всьому його різноманітті представляє трупа Бориса Ейфмана 
(постмодерний драматичний балет), а також танцювальний поставангард нового 
тисячоліття (сучасні студії перформансу, контемпорарі данс та контактної 
імпровізації) [457].  

Можливість вести власний творчий пошук у цій сфері одержать молоді 
хореографи з різних міст Росії, а також з країн ближнього і далекого зарубіжжя. Для 
цих цілей Театр танцю замислено як багатофункціональний навчально-театральний 
комплекс, до складу якого ввійдуть велика і мала сцени, репетиційні зали та 
адміністративні приміщення, необхідні для повноцінного і комфортного 
функціонування театру.  

Академія танцю Бориса Ейфмана − державний середньопрофесійний заклад 
освіти, організований за принципом імператорських балетних училищ, який буде 
готувати артистів балету не тільки для Петербурга, а й для інших міст Росії.  

За задумом засновників, вихованці академії здобудуть загальну і професійну 
освіту, солідний багаж культурних спеціальних знань і навичок, але зможуть освоїти 
різні напрями танцювального мистецтва,  в тому числі передові.  

Розробляння та впровадження інноваційних навчальних методик навчання − 
також одне із завдань академії. Крім лекційних аудиторій і навчально-методичних та 
адміністративно-господарських кабінетів, проектом передбачено будівництво 
спортивного і медичного комплексів з басейном, 14 балетних залів, оснащених 
найсучаснішим відео-звуковим обладнанням.  

Про академію Борис Ейфман каже так: «Наша Академія − це не тільки 
культурний, а й соціальний проект. Ми хочемо підібрати талановитих дітей з дитячих 
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будинків, з неблагополучних сімей по всій Росії і дати їм змогу за опікою держави 
здобути професію, відбутися у житті, а потім щось зробити для своєї країни. Ми 
віримо, що наша школа балету дасть новий імпульс розвитку культурного життя міста, 
а також допоможе знайти нові рішення у справі допомоги суспільства своїм 
маленьким громадянам». 

Театр Бориса Ейфмана працює у Петербурзі понад тридцять років. У 1977 році 
його трупа називалася «Ленінградський новий балет», нині − Санкт-Петербурзький 
академічний театр балету імені Бориса Ейфмана. Репертуар театру − це сюжети 
класичних літературних творів «Дванадцята ніч» Вільяма Шекспіра, «Онєгін» 
Олександра Пушкіна, «Анна Кареніна» Льва Толстого, «Ідіот, Карамазови» Федора 
Достоєвського, «Чайка» Антона Чехова, «Майстер і Маргарита» Михайла Булгакова.  

Він один з небагатьох представників мистецтва підтверджує божественне 
походження «слова» у формі «руху» як дії: «Спочатку було Слово, і Слово було у 
Бога, і Слово було Богом, і весь початок був через нього!» [34, с. 1127, Ин. 1, 1−3]. 

«Про сучасний балетний театр та постмодерну хореодраму» на думку Ейфмана: 
«Сьогодні світовий балет переживає непростий період. Стало очевидно, що так званий 
modern чи contemporary dance, постмодерністські перформанси, з якими впродовж 
значної частини другої половини XX століття асоціювався розвиток хореографічного 
мистецтва, майже вичерпав себе.  

Балету потрібна нова мова, новий стиль пластичного мислення. Танець знову 
повинен звернутися до розкриття внутрішнього світу людини, його психологічної та 
духовної сутності. І я впевнений, що справжнє балетне мистецтво початку XXI 
століття буде будуватися на базі традицій і законів психологічного театру, який раніше 
вважався винятково привілеєм драми [453].  

Час повернути танець і балет у сферу театрального мистецтва як такого і 
перестати сприймати балет як набір абстрактних рухів під музику. Цим, власне, і 
займається наш театр (Санкт-Петербурзький академічний театр балету імені Бориса 
Ейфмана), який уже протягом 35 років створює унікальний і успішний сучасний 
балетний репертуар.  

Не хочу аналізувати власний художній метод, давати йому якісь дефініції, 
розбивати на складники. Це робота художніх критиків і дослідників-мистецтвознавців. 
Я можу міркувати як художник, який протягом тривалого творчого шляху досліджує і 
розширює можливості людського тіла (задля передавання складних психологічних 
станів завдяки синтезу літератури, хореографії, спорту, музики, театру, кіно, цирку) як 
дивного інструменту пізнавання душі.  

Працюючи з різними стилями і системами – класичний, народний, історичний, 
дуетний, модерн джаз, бальний танець, контактна імпровізація, акробатика, пантоміма, 
я можу використовувати як неокласичний танець, так і вільну пластику 
постмодерністського танцю.  

Форма і стилістичний канон − не самоціль і не догма для мене! Головне моє 
завдання − висловити життя людського духу за допомогою мови тіла. Досліджуючи 
світ людських хвилювань, емоцій, вчинків, пристрастей, я наближаюся до 
найпотаємніших таємниць буття, намагаюся дати відповідь на глобальні філософські 
запитання та ідеї. Саме тому хореографічна мова наших спектаклів так емоційно 
насичена, багатогранна і, скажемо прямо, непроста для виконання [333, с. 134].  

Хореограф не може описувати словами те, що у виставі зображується за 
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допомогою танцю. Це безглузда робота. Можу тільки сказати, що мова тіла зберігає 
величезну кількість інформації про чуттєве життя багатьох поколінь наших предків. І 
якщо успішно розшифрувати цей генетичний код, то тоді танець стає універсальним 
засобом вираження рухів людської душі і кожен, навіть найскладніший емоційний або 
психічний стан, виявляється підвладним пластичній мові.  

Людина − це, безперечно, найбільша таємниця світобудови. І в хореографа є 
безцінний привілей − хоч і не набагато, але все ж наблизитися до розгадки». 

«Про тотальний театр». Я ставлю балети за мотивами творів класичної 
літератури, спираючись на традиції академічного балетного театру. Ці традиції йдуть 
ще від Жана Жоржа Новера, великого французького балетмейстера, який двісті років 
тому ставив балети за творами Йоганна Вольфганга Гете та Вільяма Шекспіра. У своїх 
«Листах про танець» він писав, що балет повинен існувати на рівних з драматичним 
театром правах, торкатися важливих, глибинних, філософських проблем, і спиратися 
на високу літературу (Гомер, Есхіл, Софокл, Еврипід, Данте, Петрарка, Шекспір, Гете, 
Бомарше) [432].  

Ейфман продовжує традиції світового і російського балетного театру. ХХ століття 
зробило можливим відтворювати глибини людської психіки, знайшло такі інструменти 
вираження почуттів мовою тіла, що балетному театру стало доступно проникнення у 
глибини підсвідомості (психоаналіз Зигмунда Фрейда і Карла Юнга).  

Тому, коли беремо класичну літературу як матеріал для створення спектаклю, то 
ми не займаємося ілюструванням її, а прагнемо відкрити в літературі те, що словом не 
висловити, і те, що міститься між рядками (апокрифи). Саме в цьому − цінність 
мистецтва балету.  

Сучасні хореографи – Мерс Каннінгем, Вільям Форсайт, Піна Бауш, Іржи Кіліан, 
Едвард Клюг − намагаються вивести танець з театру, створюють програми 
танцювального дійства, які причетні до театру. Не знаю, добре це чи погано. Балет 
повинен розвиватися у різних напрямах – як в абстрактно-асоціативному, так і в 
хореодрамі. Отже, ні Форсайт, ні Кіліан, ні Бауш не створюють балети за мотивами 
літератури.  

Я проповідую «Тотальний театр» (від франц. total − весь, повний; від лат. totalis,  
totus − весь, цілий) − повний, загальний, всеохоплюючий, всеосяжний, створюю за 
допомогою мови тіла глибокі психологічні драми. Роблячи це, я розвиваю можливості 
балетного театру. Цим займалися найвидатніші хореографи – Жюль Жозеф Перро, 
Август Бурнонвіль, Маріус Петіпа, Джон Кранко, Кеннет Макміллан, Леонід Якобсон, 
Юрій Григорович. І я, певною мірою, є продовжувачем цієї традиції на межі століть 
[432].  

Крім того, не таємниця, що молодь не дуже переймається читанням книжок О. 
Пушкіна, Л. Толстого, А. Чехова, М. Булгакова. І не обтяжує себе переглядом 
постановок за їхніми творами в драматичних театрах. Тому ми займаємося ще й 
просвітницькою діяльністю. Молоді люди прийдуть на спектакль «Чайка», у якому 
танцюють хіп-хоп, або на «Онєгіна», де є рок-музика, і, можливо, захочуть 
познайомитися з «літературним оригіналом», розгорнуть книжку.  

«Карамазови» завжди були для мене дуже привабливим романом. Колись я просто 
марив Ф. Достоєвським. Мені завжди дуже хотілося знайти адекватне втілення 
унікального поєднання складного сюжету і найглибшої філософії. «Чайка» − це п’єса 
про мистецтво художника, про ті проблеми, які хвилюють творчих людей.  
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Усі питання, які в ній ставляться, для мене завжди актуальні! «Анна Кареніна» − 
це балет про пристрасті, я завжди ставив спектаклі про пристрасті. Мене дуже 
приваблює і вражає глибина психології жінки. Мені було цікаво зробити 
психологічний балет про жінку, яка могла заради пристрасті зруйнувати все.  

«Онєгін» − це спроба поглянути на ситуацію пушкінського роману в розрізі 
сьогоднішнього дня. Дізнатися, що сталося з Росією за останні 20 років, як змінився 
тип Онєгіна. Поєднання вічного, пушкінського і гострого, сучасного мені здалося 
цікавим. Одним словом, ми беремо ці твори не тому, що вони популярні, а тому, що 
вони великі і можуть надихнути нас на власне творче переосмислення [333, с. 137]. 
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Висновки до розділу 2 
 

Осмислюючи філософію та естетичну концепцію неокласицизму в 
хореографічній культурі та її сутність у дослідженнях які стосувалися аналізу і 
розвитку неокласицизму в літературі, музиці, архітектурі, визначено, що неокласичні 
форми та стилістика формувались під впливом зразків мистецтва античності, 
Ренесансу й класицизму першої половини XIX  століття, але виражальні засоби чітко 
відображали сучасну дійсність завдяки поєднанню класичних форм з модерними й 
авангардними засобами.  

Задля глибшого усвідомлення певних аспектів, ідей і художнього мислення 
неокласицизму в мистецтві, були проаналізовані філософські праці певні тези та 
положення яких визначають, що неокласицизм розглядає античність не як 
культурний ідеал, а як матеріал для символізації асоціативних варіацій і 
деконструкції, для відображення сучасних соціокультурних та інтелектуальних 
проблем.  

Сюжети і герої античних міфів, образотворчі форми античного мистецтва, 
загальні уявлення про античну культуру і цивілізацію в контексті світової історії 
постають у неокласицизмі як умовний код сучасних культурних рефлексій; 
архетипічний каркас художньо-філософських ілюзій ХХ століття, культурно-
історичне тло вирішування «вічних проблем людства» в цілому  стрімко і трагічно 
мінливому світі сучасної культури й цивілізації. 

Філософські ідеї початку ХХ століття значною мірою вплинули на формування 
філософії та естетики неокласичного балету, визначили, що художній образ і форму в 
балетному мистецтві ХХ − початку ХХI століть створює виключно хореограф-
постановник, свідомо чи несвідомо орієнтуючись на певні естетичні концепції 
психоаналізу, інтуїтивізму, екзистенціалізму і космізму.  

Так, під впливом психоаналізу Зигмунда Фрейда та Карла Юнга неокласична 
хореографія звертається до психічного життя людини, розглядає його свідомі, 
несвідомі й підсвідомі вчинки, роздуми, колективне несвідоме, а також цікавиться і 
аналізує фантазії та сексуальну мотивацію дій.  

Інтуїтивізм Анрі Бергсона дав змогу змістити акцент з суспільної, колективної 
художньої творчості на індивідуальну, авторську творчість митця, надаючи йому 
повну свободу в художніх пошуках, експериментах, спрямовуючи творчий пошук 
хореографа-постановника саме на «імпровізаційний аспект» при створенні балетного 
твору чи танцювальної форми.  

Екзистенціалізм Мартіна Гайдегерра уможливив визначення психологічного 
аналізу в балеті людських емоцій (страх, ненависть, невпевненість, жах, страждання), а 
також піддати сумніву важливість гармонійних і традиційних етичних та естетичних 
ідеалів і норм суспільства.  

Космізм Володимира Соловйова і Павла Флоренського, навпаки, доводив 
визначальну цінність людини та її творчості, ототожнюючи особистість митця як 
співтворця з вселенським космічним порядком і світобудовою. Тотальність розгляду 
людської діяльності через призму космічних орієнтирів, де систематизуючим 
фактором космосоціальної діяльності є морально-естетичний початок, а також усі 
важливі життєві питання (політичні, соціально-економічні, релігійні, філософські, 
наукові, техніко-технологічні, освітні) переведено в сферу етики і пронизано 
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особистісним початком.  
Ці ідеї знайшли своє відображення у новій естетичній концепції та моделі балету 

Михайла Фокіна, Федора Лопухова, Леоніда Мясіна, Джорджа Баланчина, Фредеріка 
Аштона. Взаємопроникнення і трансформація виражальних і формально-технічних 
особливостей і характеристик одного мистецтва в іншому на прикладі Мікалоюса 
Чюрльоніса в живописі – написання картин через призму та усвідомлення музики і 
навпаки, що уможливить подальші експерементації і музики, і хореографії, зокрема 
танцсимфонічного абстрактного балету Федора Лопухова, Джорджа Баланчина, 
Леоніда Якобсона.  

Виходячи з тез про танець, балет античних філософів, учителів танцю Ренесансу 
XV−XVI століть, балетмейстерів-педагогів XVII−XIX століть, філософських ідей і 
нової хореографічної теорії першої половини ХХ століття, визначив наступне. 

За філософією танцю Платона і Лукіана, теорією танцю вчителів Ренесансу 
XV−XVI століть, визначено, що танець є «божественним даром» людям заради їхнього 
естетичного виховання та радісних розваг. Вони наголошували, що танець розвиває 
інтелект і естетику, а також фізичну культуру людини.  

Філософи довели, що танець є мистецтвом професійним, яке потрібно ретельно й 
уважно вивчати і ставитись з повагою до нього як прояву духовної потреби людини в 
гармонії себе і природи у всесвіті. Вони також показали, що до танцю, обов’язково 
треба мати природні якості – фізичний стан, акторський талант і музичність. А за час 
вивчення мистецтва танцю людина повинна всебічно культурно розвиватись, вивчати 
літературу, історію, музику, математику, геометрію, архітектуру. 

Майстри і вчителі танцю Ренесансу XV–XVI століть ввели в лексикон слово 
«балет» (танцювання, танцювальне видовище), визначили геометрію танцювальних 
форм, його фігури та естетику.  

Наголосили і на важливості професійного та універсального вивчення танцю.  
Разом з танцем вивчати архітектуру − для розуміння його побудови; живопис – 

для розуміння колористики танцю, його художнього оформлення; математику і 
геометрію – для точного розрахунку кількості рухів, комбінацій, вправ і виконання у  
просторі певних форм і фігур; музику – для розуміння гармонії,  ладу і ритмічної 
основи руху, вправи, комбінації, танцю.  

Висловили повагу до танцю як до витонченого мистецтва, посилаючись на 
античних філософів і біблійні тексти.  

 Теорія професійного танцю та філософія балету балетмейстерів-педагогів 
XVII−XIX століть» визначила і сприяла остаточному виокремленню балетного 
мистецтва від опери, музики і театру в окремий професійний художній вид.  

Вони запровадили термін «хореографія» як систему запису та описання танцю, 
танцювальних рухів, позицій,  танцювальних форм і професійних балетних екзерсисів.  

Вони створили раціональний академічний принцип теорії, композиції та 
методики виконання танцю в балеті.  

Затвердили за часів бароко симетричну композицію театральної сцени (сцени-
коробки).  

Схвалили складову створення хореографічного дійства як синтез літератури, 
театру, музики, балету, образотворчого мистецтва. Запровадили універсальний 
принцип побудови балетного твору − співтворчість драматурга, композитора, 
балетмейстера і художника заради єдності й гармонії хореографічного дійства.  



74 
 

Створено за допомогою державних інституцій першу науково-дослідну і  
навчально-методичну структуру − Академію танцю у (1661 р.), у якій було вироблено 
понятійно-категоріальний апарат танцю, термінологію перекладено з італійської на 
французьку мову, що є теперішньою професійною термінологією в хореографії.  

Завдяки методикам учителів танцю було вироблено три фундаментальні 
академічні школи класичного танцю – італійську (1554 р.), французьку (1661 р.), 
російську (1738 р.).  

Вони довели важливість і універсальність техніки і форм класичного танцю як 
головного виражального засобу в розкритті сюжету і створенні художнього образу 
балету за допомогою танцювальної пантоміми, а також дивертисментних 
танцювальних номерів характерного (народно-стилізованого) танцю. Як їхні 
попередники античні філософи і вчителі Ренесансу, наголошували на всебічній і 
глибокій гуманітарній освіті у навчанні професійного театрального танцю. 

 Хореографи ХХ століття – Михайло Фокін, Федір Лопухов, Борис Ейфман 
запровадили філософсько-психологічну концепцію в балеті як головну. Класичний 
танець уже не є головним його чинником, як у академічному балеті, а лише 
виражальним засобом, що репрезентує психологічний зміст і навантаження у 
літературно-драматургічному сюжеті чи абстрактній авторській асоціації. Головним є 
філософська ідея (авторська) чи філософська концепція.  

Включили до хореографічної системи навчання елементи і техніку спорту, 
акробатики.  

Визначили два принципи розвитку класичного танцю в новому балеті: 
інтерналістський − постійний розвиток власних академічних форм, рухів, вправ 
виключно у власній системі, а також ретельно зберігаючи й аналізуючи академічні 
традиції школи та нові технічні методики; екстерналістський – розвиток сценічних 
прийомів сьогодення, збагачуючись новими формально-технічними засобами і 
прийомами сучасності, залишаючись єдиною універсальною системою і науковим 
методом у хореографічній культурі.  

Хореографи ХХ століття довели, що трактування сюжету і створення 
художнього образу, в новому сценічному балетному танці можливе через передавання 
психологічного навантаження та змісту руху, комбінації, при зберіганні віртуозності 
виконання.  

Хореографічного дійство може відбуваєтьсь за двома видами сценічного методу 
в балеті: безсюжетним (танцсимфонічним чи експериментальним), а також сюжетним 
(тотальним – за Борисом Ейфманом), чіткому і послідовному трактуванні виключно 
літературного твору за академічними принципами балетної драматургії, 
використовуючи нові виражальні засоби другої половини ХХ століття та синтез 
мистецтв у візуальній репрезентації.  

Тобто неокласичний танець є  психологічною і віртуозною формою класичного 
танцю для створення художнього образу у сценічному методі хореографії сьогодення. 
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РОЗДІЛ 3 
ВИТОКИ ТА РОЗВИТОК БАЛЕТНОЇ НЕОКЛАСИКИ США ТА ЄВРОПИ 

 
Для чіткішого розуміння особливостей певних форм неокласики в танці й балеті 

важливо проаналізувати, які саме виражальні форми, а також жанрово-стилістичний 
аспект були ще в античному танці взагалі й в академічному балеті, зокрема. За 
аналогією теоретичних моделей і філософських ідей про танець Платона, Лукіана, а 
також майстрів і вчителів танцю XV−ХIХ століть, слід зрозуміти специфіку та 
формально-технічну основу танцю в контексті його генези від античності до 
академічного балету, оскільки неокласицизм у хореографії і в художній культурі 
орієнтувався на кращі класичні зразки і теоретичні моделі мистецтва античності, 
Ренесансу, бароко та академізму. 

Буде проаналізовано і приділено увагу танцю Давньої Еллади (Греції), визначено 
їхню формально-технічну основу та жанрову стилістику. Також, буде розглянуто 
танець Давнього Риму (Італії), визначено певні форми та засоби виражальної 
репрезентації пантомімічно-танцювального дійства.  

Аналіз формально-технічних засобів середньовічного танцю: візантійського – 
гістріонів; західноєвропейського – жонглерів й менестрелів, що уможливить зрозуміти 
як зразки, виражальні і стильові форми та архітектонічна складова танцю античності 
зберігались протягом V−XV століть і надавали повштох та стимулювали значний його 
розвиток і появу балету Ренесансу.  

Ренесансний танець і балет, визначать певні пріоритети архітектоніки балетного 
твору в Франції, першу академічну школу танцю в Італії. Балет бароко, класицизму 
XVII−XVIII століть виявить професійних балетмейстерів і виконавців, дві академічні 
школи танцю в Франції та Росії. Академічний балет, остаточно затвердить класичні 
балетні канони, як у балетмейстерсько-постановчому, так і професійно-виконавському 
аспектах. Академічні зразки балету ХIХ століття, створять поштовх для подальшого 
розвитку, що завдяки переосмисленню та зберіганню класичних традицій, знайде своє 
місце в неокласичному балеті. 

Вперше, буде проаналізовано унікальні хореографічні рішення у лексиці 
балетів:«Сильфіда» Філіппа Тальйоні,   «Пахіта» Жоржа Мазільє у відтворенні П’єра 
Лакотта; «Фестиваль квітів у Дженцано» Августа Бурнонвіля, «Неаполь» у відтворені 
балетмейстерів датського королівського театру. Сучасна редакція цих балетів у 
побудові лексики комбінацій, варіацій, вже використовує та репрезентує певні 
характеристики, саме неокласичного танцю у роботі корпуса, переводах рук, 
віртуозній техніці та проминаючих позах. 

Саме орієнтування на класичні виражальні засоби і форми танцю античності, 
Ренесансу, бароко та академічного балету ХIХ століття привернуло увагу 
балетмейстерів неокласичного балету, зокрема Михайла Фокіна, Вацлава 
Ніжинського, Леоніда Мясіна, Джорджа Баланчина, Сержа Лифаря, Леоніда Якобсона, 
Ентоні Тюдора, Фредеріка Ештона. Ці представники балетної неокласики, окрім 
зберігання та підтримування академічної традиції, враховували нові жанрово-
стилістичні віяння, як в художній культурі, так і в хореографії, а саме: принципи та 
виражальні засоби – імпресіонізму, модерну, джазу, авангардних форм. 
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3.1. Зародження певних форм неокласики в хореографії від античності до 
академічного балету XIX століття 

 
3.1.1. Виражальні засоби і форми від античного танцю до ренесансного балету 

 
Танець Давньої Еллади (Греції) успадковували окремі форми, принципи 

давньоєгипетського танцю, хоча й були європейськими за суттю, досить своєрідними і 
досконалими свого часу. Релігія давніх греків не була панівною, як у країнах Сходу. 
Тому мистецтво і культура підпадали лише незначному впливові з боку релігії. А коли 
на зміну давньоміфічній релігії прийшла доба філософів (піфагорійці, софісти, 
платоніки, неоплатоніки, кініки, стоїки, епікурейці), культура і мистецтво цілком стали 
підвладними світськості при збереженні давньоміфічних релігійних атрибутів. Танець 
у Давній Елладі був невід’ємною частиною повсякденного життя. Елліни (греки) 
обожнювали й цінували прекрасне. У період класики і еллінізму танцювальне 
мистецтво Давньої Греції, а також еллінізованих Єгипту та Сирії піднялося на значний 
рівень розвитку порівняно з танцем у країнах Давнього Сходу. Давньогрецькі вчені, 
письменники, правителі, народ – усі ставилися до танцю як до найважливішого 
компонента життя.  

Мистецтво танцю Давньої Еллади бере свій початок ще від крито-мікенської 
доби. На острові Крит була наймогутніша «мінойська цивілізація». Соціально-
політичне життя, торгівля, культура, мистецтв танцю набули високого розквіту. 
Найвідоміші серед них так звані акробатичні танці з биком, де давні майстри 
виконували складні танцювальні й акробатичні елементи і трюки, сидячи верхи на 
бику. Сидячи або стоячи  на бику, який скакав, вони здійснювали оберти, стрибки з 
обертом у повітрі, перекручування з боку в бік. Взагалі  вшановування бика як 
божества було пов’язане в критян із відомим міфом про Мінотавра [331, с. 55−56].  

Найбільшого поширення танцювальне мистецтво набуло в давньогрецьких 
театральних виставах і святах богів; починаючи  з архаїки, а саме як театрального 
жанру в період класики. Цей період став фундаментом розвитку танцювального 
мистецтва взагалі та класичної хореографії зокрема. За одним з багатьох 
давньогрецьких міфів, своєю появою танець зобов’язаний головному богу давніх 
еллінів – Зевсові. За міфом, батько Зевса − Хронос у нападі люті хотів його з’їсти, але 
його мати Кебелія відволікла його виконанням пристрасного танцю. В іншій легенді 
йдеться про бога Діоніса, який увіз танцювальні мистецтва до Еллади з Індії. Зрештою, 
усі міфи й легенди звелися до Терпсіхори – музи танцю Аполлона, яка танцювала 
перед богами для розваги на горі Олімп. Танцювальне мистецтво Давньої Еллади мало 
назву орхестика [359, с. 230].  

Священні (культові) танці були на святах і релігійних церемоніях – містеріях 
Діоніса. Серед усіх богів Діоніс набув найбільшої популярності в еллінів як 
покровитель театральних поширень серед громадян міст і селян. На честь Діоніса 
створювали цілі видовища з танцями.  

Перша частина цього видовища мала містично-літургійний зміст, 
супроводжувалася танцювальними обрядами.  

Друга була вакханалістично-розбещеною, супроводжувалася питтям вина, 
оргіями, гучними веселощами (танцями сатирів, панів, вакханок). Якщо танці на честь 
Діоніса були масово-розважальними і не завжди етичного змісту, то танці на честь 
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бога Аполлона та богині Афіни мали шляхетніший, витонченіший характер. Під час 
танців Аполлона співалися славословні гімни на його честь. Танці поділялися на 
культові помірні – на честь богів і богинь  Аполлона (краси, літератури, пантоміми, 
танцю, музики), Афіни (війни, сили), Афродіти (любові, ніжності, зваблення), Деметри 
(сільського господарства, збирання вражаю); військові танці – подизм (швидкий 
марш), ксефізм (рід битви), піррічний (військова пантоміма); побутові танці – гормос 
(танець оголених жінок і чоловіків), геранос (журавель), домашні танці (гіменій, 
гінгра); театральні танці – денос (величний танець), евмелія (трагічний танець), 
тіпорхематіс (в водночас спів і танець), парабеная (раs de deux), кардак (комічний 
танець), сікініс (сатиричний танець), гіперхіматика (ліричний танець під спів) [295, с. 
116−121]. 

Техніка давньогрецького танцю була досить складною. У давньогрецьких 
школах викладали хірономію (вправи для рук роrt de bras і поняття виворітності en 
dehоrs). Було прийнято п’ять позицій ніг: перша (ідентична сучасній 1-й), друга 
(ідентична сучасній 2-й), третя (схрещена позиція), четверта (ідентична сучасній 4-й), 
п’ята (ідентична сучасній 3-й). Позиції ніг, на відміну від сучасних класичних позицій 
танцю, були напіввиворітними. Рухи руками були виразні, мали конкретний зміст. Port 
de bras був досить декоративним і, на відміну від класичного танцю, мав не лише 
округлі, а й кутові та прямі положення, іншими словами − застосовувалися аllongé, 
аrrondі, flех (кутові). Виконання «pirouette» та «tour en l’air» було досить подібним до 
сучасного. Використовували стрибки – temps levé sauté, pas echappé, pas assemblé, pas 
jeté, pas de chat, sissonnes, а також акробатичні вправи salto, flic-flac тощо. У танці 
застосовували певні пози та положення корпуса – en face, en dos, en profile, epaulement 
croisé, effacé, ecarté; у сатиричних і комічних танцях був і танцювально-сценічний біг – 
раs couru [331, с. 58]. 

Танець Давнього Риму (Італії) був своєрідним нащадком танцю Давньої Еллади. 
«Золотий вік Октавіана Августа» (30 р. до н. е. – 14 р. н. е.) –  розквіт пантомімічно-
танцювального мистецтва. Професійні виконавці танцю в Давньому Римі отримали 
назву мімів [37, с. 38, 45−52]. Був створений перший придворний професійний театр 
мімів. Дійства мали драматичні ознаки (трагедія, комедія, сатира). З’явилася нова 
форма пантомімічно-танцювальної творчості – італічний танець: синтез грецької 
орхестіки – трагічної (евмелії), комічного (кордака) і сатиричного (сакінісу) [359, с. 
231].  

Показовим було те, що римські імператори самі найчастіше виступали в досить 
аморальних пантомімічно-танцювальних дійствах у ролі міма (Калігула, Нерон, 
Комод, Каракала). Усі театральні дійства найчастіше мали вид оргій, еротичних 
видовищ, де панувала пристрасть, емоції, розбещеність.  

Багато давньоєгипетських священних танців, а також давньогрецьких містерій 
було відтворено в Римі у вигляді оргій. Сюжети запозичувалися з давньогрецьких чи 
давньоримських міфів про богів – Юпітера (Зевса), Марса (Ареса), Аполлона. 
Пантомімічні дійства-оргії досягли свого апогею при імператорі Доміціані. 
Пантомімічні дійства поділялися на «monoprosopes» (solo) та «poliprosopes» (раз 
d’enssemlé). Жінки почали професійно виступати за часів імператора Костянтина  
Великого (306–337 рр.). Техніка танцю в Давньому Римі мала виразний і змістовний 
рух і жест. Танцювальне мистецтво в Давньому Римі одержало назву сальтація [295, с. 
224, 231−235]. 
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Важливим аспектом античного танцю було те, що він не вважався відірваним від 
культури, освіти, релігії, філософії. В античному світі мав місце як аматорський так і 
професійний танець. Танцювальні дійства античності складалися зі співу, декламації, 
музики і танцю. Але, на відміну від давньосхідного танцю, де сюжет був пов’язаний з 
ритуалом чи релігією і мав синкретичній характер, античний танець передусім був 
світським через зв’язок з античною драмою і театром [331, с. 59−60].  

Візантійський (ромейський) танець. На превеликий жаль, історія зберегла дуже 
мало джерел про танець Візантії (Грецького чи Ромейського царства). Проте, виходячи 
з особливостей менталітету візантійців (ромеїв, греків, русів, вірмен, сирійців), 
можемо визначити загальні риси танцювального мистецтва в цій країні. У 
візантійському суспільстві панувало православне східне християнство. Народ був дуже 
релігійним, хоча це не обмежувало його світські потреби і розваги як серед 
аристократії, так і серед простого люду. Духовенство ж було аскетичнішого та 
цнотливішого складу, ніж у Західній Європі, і завжди було ідеалом і прикладом у 
християнському повсякденному житті. Важливим у Візантії було те, що вона зберегла 
головні надбання античного мистецтва і культури, що ніяк не суперечило 
християнській ідеології. Професійний танець античності продовжував існувати у 
Візантії при імператорському дворі [295, с. 220−221].  

Римська сальтація мала гідне місце у візантійському танці, як поєднання танцю і 
пантоміми, задля розкриття сюжету. Дружини і нащадки  візантійських імператорів − 
Федора (525−545 рр.), Ірина (790−800 рр.), Зоя і Федора (1030−1055 рр.), заможних 
візантійців влаштовували, а іноді й брали участь у власних театрально-пантомімічних 
розважальних дійствах. Але слід зауважити, що візантійський танець був 
представлений у досить регламентованому сценічному вигляді, відповідно до етики й 
естетики християнського світосприйняття. І був під наглядом церковних діячів, з яких 
не всі доброзичливо сприймали як театрально-танцювальне дійство, так і фольклорні 
веселощі простих людей. Професійного виконавця у Візантії (найчастіше це була 
жінка) називали гістріоном [344, с. 372].  

Візантійський танець зберіг давньогрецьку орхестіку. Військові танці – подизм 
(швидкий марш), піррічний (військова пантоміма). Побутові танці – домашні танці, 
найчастіше виконували прості люди вдома під час урочистостей. Театральні танці – 
евмелія (трагічний танець), кардак (комічний танець), гіперхіматика (ліричний танець 
під спів) − виконували, як заможні, так і прості версти візантійського суспільства. 
Техніка візантійського танцю в цілому була подібна до давньогрецького. 
Застосовувались складні вправи для рук роrt de bras, існувало поняття виворітності en 
dehors. Були залишені п’ять позицій ніг, застосовували – аllongé, аrrondі, flех (кутові). 
У танцях використовували pirouette та tour en l’air, а також стрибки temps levé sauté, 
pas echappé, pas assemblé, pas jeté, pas de chat, sissonnes, акробатичні вправи salto, flic-
flac тощо.  У танці застосовували певні пози і положення корпуса – en face, en dos, en 
profile, epaulement croisé, effacé, ecarté; а також танцювально-сценічний біг – раs couru 
[331, с. 65].  

Сюжети театрально-танцювальних дійств здебільшого мали вид давньогрецького 
міфу, а також на честь природних стихій, пори року, народження дитини. Під час 
останніх Хрестових походів (1205–1270 рр.) і  Ренесансу (1260–1450 рр.) візантійське 
професійне танцювальне мистецтво поступово переходить до Італії через переселенців 
греків, де характернішим був світський спосіб життя. Процес переходу танцювального 
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мистецтва з Візантії до Італії був найвідчутнішим, коли над Візантією постала 
проблема завоювань турків-османів у 1360–1450 рр. [318, с. 13]. 

Західноєвропейський танець. Танцювальне професійне мистецтво жонглерів 
повною мірою можна вважати спадщиною античних мімів, хоча вони були 
представниками аналогічної професії в іншу добу та з новою назвою. Танець 
жонглерів уявляємо у вигляді віртуозного і технічно-відпрацьованого поєднання 
акробатичних рухів з великою кількістю танцювальних рухів, стрибків та обертів. 
Причому техніка була запозичена в античних мімів і візантійських гістріонів. Рухи ніг 
були виворітними, часто застосовували рухи витягнутими фалангами пальців. Рухи 
рук були ретельно відпрацьованими, вигляд позиції пальців іноді наближався до 
прийнятого в класичному танці. Постанова корпуса – з підкреслено увігнутим 
попереком. Особливості рухів – різкий, поривчастий, наближений до аllegrо 
класичного танцю [37, с. 61].  

Світські танці – свята і танці селян, ремісників і жонглерів різко відрізнялися від 
танців і свят феодалів (придворної аристократії та заможних мешканців міст, графів, 
баронів, а також голів міських муніципалітетів). Простий люд бавився на міських 
майданах, феодали − у залах свого замку чи палацу. Бали, маскаради, танцювальні 
театральні видовища для феодалів виконували вже знайомі нам жонглери, які були 
найманцями при дворі феодала або служили і жили там. При королівських дворах 
Англії, Франції, Німеччини в італійських містах і в провінційних феодалів часто 
відбувалися лицарські турніри, які найчастіше закінчувалися балами й танцями. На 
феодальних балах створювали променадні танці-проходи, які мали святково-
урочистий характер і були технічно простими, але мали досить суворий і канонічний 
етикет і чиношанування [295, с. 302−307].  

Наприкінці XIII століття мандрівні жонглери осідали у європейських містах – 
Парижі, Діжоні, Антверпені, Лондоні, Любеку, Мюнхені, Празі, Толедо, Венеції, 
Флоренції, після чого починався їхній розподіл за спеціальностями. Спочатку 
виділялися музиканти і виробники музичних інструментів. Вони започаткували 
власний музичний цех у 1297 році. Згодом інша частина жонглерів заснували 
танцювальний цех із танцівників-акробатів, та у впродовж 1321−1338 роках жонглери-
танцівники, жонглери-інструменталісти почали називати себе менестрелями, 
поступово відокремлюючись від «низового» жонглерства. Упродовж XV століття 
диференціація жонглерства призвела до появи різних категорій жонглерів. Перша 
вища категорія – менестрелі: об’єднання майстрів танцю і співу, акробатики, 
жонглювання, а також цех інструменталістів.  Друга нижча категорія – морескери, 
ярмаркові танцюристи, актори і співаки [331, с. 70].  

Отже, за часів Середньовіччя відбувся дуже прогресивний історичний процес 
розвитку танцювального мистецтва. Нащадки мімів Давнього Риму та гістріонів 
Візантії – жонглери не тільки зберегли, а навіть примножили досягнення 
танцювального мистецтва античності. Протягом XI–XV століть у деяких країнах 
Західної Європи (насамперед Іспанії, Португалії, Австрії) церковно-релігійні 
структури переслідували та нищили мистецтво жонглерів. Церква стежила, щоб 
людина була носієм цнотливості й аскетизму. Хоч для підтримування власного 
авторитету і влади над суспільством римо-католицька церква дозволяла лише 
релігійно-театральні містерії на біблійні сюжети [344, с. 375].  
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Танець і балет Ренесансу спирався на народну творчість. Обидві ці тенденції 
були істотні для балету, який у добу Ренесансу тільки починав зароджуватися. 
Елементи балету виникли в Італії у синтетичних видовищах (спів, драматургія, музика, 
танець), що супроводжували свята – ходу, маскаради, карнавали. В Італії, а пізніше у 
Франції, Англії та інших країнах, такі видовища влаштовували при королівських 
дворах. Вони містили традиційні побутові танці й виконувались аматорами, однак 
згодом організація таких вистав набула професійних ознак.  

З’являлися професійні організатори видовищ – festaiuoli (від італ. festіа – свято). 
Вони систематично вводили до вистав алегоричні й міфологічні пантоміми, пасторалі, 
інтермедії. Танцювальні фрагменти мали, вірогідно, сюїтні ознаки, їхнє ускладнення 
призводили до вдосконалення техніки сценічного танцю, який відокремлювався від 
побутового, вбираючи в себе найрізноманітніші форми – від народних танців чи 
мистецтва жонглерів до обрядових [331, с. 74].  

Почав виникати «фігурний, або геометричний, танець» (у первісному значенні – 
виразний). Святкові видовища згодом набули сюжетних особливостей в Італії («Бал 
Геркулеса», 1473 р., Рим, постановник П’єтро Ріоріо; «Хореографічний бенкет», 1489 
р., Тортоне, при дворі Бергонціо ді Ботто під час одруження герцога Міланського; 
«Свято – рай», 1496 р., Мілан, при дворі герцога Людовіка Моро; танцювально-
театральні дійства, бали-свята у Флоренції при дворі Лоренцо I Медічі (Чудовому). 
Проте в добу Ренесансу балет не набув автономії у мистецтві, на відміну від 
літератури, живопису, скульптури, архітектури, частково музики [80, с.12].  

Європейський балет виник у добу Ренесансу в XV–XVI століттях. Як вже було 
зазначено, що термін «балет» запровадив у середині XV століття перший теоретик, 
професійний викладач танцю Доменіко да П’яченца. Проте вже в середині століття 
народні, світські свята й церковні дійства містили елементи майбутніх театральних 
вистав із танцями. В XIV–XV століттях в Італії тривав процес формування світського 
(бального) танцю на основі народного танцю, а потім його професіоналізації. 
З’явилися перші танцмейстери, у чиїх трактатах установлювалися правила. Так 
формувалася професійна танцювальна школа, яка відіграла велику роль у становленні 
балету. У XV–XVI століттях танець піддавався театралізації, виникаючи в змішаних 
видовищах, на придворних святах у вигляді сценок «мореска» та інтермедії, стаючи 
частиною вистав нових жанрів (італійської музики, театру XVI століття – пасторалі, 
опери, «комедія дель арте») [149, с. 22]. 

Мореска (італ. moreschа, іспан. mоrіzса, франц. moresquerе, буквально – 
мавританський танець) – музична танцювальна сценка. За традицією, танцівнику – 
«мавру» (з обличчям, вимазаним темною фарбою, з дерев’яним мечем і щитом) до ніг 
прив’язували дзвіночки. У багатьох європейських країнах мореску вважали 
національним видовищем. У добу Ренесансу мореска спочатку перекочувала в 
придворні (інтермедії, момерії, маски), а пізніше в театральні вистави. Тут мореска 
втратила прикмети народної гри (аж до втрати маски «мавра») і перетворилась на 
фігурний урочистий танець. У XVII столітті мореска ввійшла до музичного театру 
(наприклад, фінал опери «Орфей» Клаудіо Монтеверді, 1607 р.). Виконавців морески 
називали − мореск’єрами [37, с. 97−105]. 

Комедія дель арте (італ. commedia dell’arte), або комедія маски – вид 
італійського народного майданного театру, виступи, створені методом імпровізації, на 
основі сценарію, який містить короткий сюжет, за участю акторів, одягнених у маски. 
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Трупи, які грали і танцювали комедію маски, були першими професійними 
театрально-танцювальними трупами в Європі, де закладались основи акторської 
майстерності, пантоміми та професійного танцю [331, с. 75]. 

Важливу роль у створенні балетного дійства відіграла Катерина Медічі (1519–
1589 рр.) − французька королева і правителька Франції у 1559–1589 рр. Починаючи з 
30-х років XVI століття, запрошувала танцювальних італійських майстрів і вчителів до 
французького двору, була покровителькою й меценаткою архітекторів, живописців, 
скульпторів, ювелірів, музикантів. Завдяки її зусиллям саме у Франції з’явився перший 
балет [358, с. 135].  

Справжнє поєднання віршів, співу, музики і танцю в єдине драматургічне 
осмислене видовище склалося лише в 70–80-х рр. XVI століття у Франції на честь 
проголошення польським королем Анрі Анжуйського та його від’їзду до Польщі − 
було поставлено «Балет польських послів» (1573 р.). Першою придворною балетною 
виставою доби Ренесансу, що поєднувала в собі музику, слово, танець та об’єднаною 
однією дією, був балет «Церцея чи Комедійний балет королеви» («Вallet  Соmiquе dе 
Lа Rеіnе») [149, с. 61−54].  

Прем’єра відбулася 15 жовтня 1581 року у Бурбонському палаці в Парижі, 
поставлена у Франції італійським балетмейстером Бальтазаріні ді Буджайо (окремі 
танці поставив Чезаре Негрі) на замовлення Катерини Медічі та Анрі III Валуа для 
весілля фаворита короля герцога де Жуаєза. В основу балету покладено сюжет 
«Одіссеї» Гомера, композитори − Луї Больє і Жан Сальмон, сценарій і вірші написав 
Ла Шене. Партії Цирцеї, Юпітера, Меркурія, наяд, сатирів та інших виконували 
принци королівського дому (Немури, Суассони, Дре), аристократи (Монморансі, 
Невери, Монпансьє), придворні танцівники. Цю виставу, де поєднано музику, спів, 
комедійні епізоди (слово «комедійний» вживалося у значенні «драматичний»), в 
історії балетного театру розглядають як перше балетне дійство [295, с. 337].  

Серед інших балетів доби Ренесансу слід відзначити балети-інтермедії «Слава», 
«Астрея» (Флоренція, 1608 р.); балет-дивертисмент «Танці амурів» (Флоренція, 1608 
р.); балети «Боротьба краси» (Флоренція, 1616), «Правда – ворог личини» (Турин, 1634 
р.), «Тріумф Міневри» (Париж, 1615 р.), «Феї Сен-Жерменського лісу» (Париж, 1625 
р.), «Благоденство» (Париж, 1639 р.), «Торжество французької зброї» (Париж, 1641 р.) 
[331, с. 77].  

Приватні танцювальні школи XV–XVI століть існували лише в італійських 
містах у Римі, Флоренції, Мілані, Сієні, Турині, Неаполі, Падуї, Мантуї. Але 
найважливішим було заснування першої професійної школи танцю в Мілані 1554 р., − 
Помпео Діобоно [358, с. 57], розвиток якої продовжив в Італії та Франції  Чезаре Негрі. 
Ця школа сприяла професійному розвиткові методів викладання та навчання танцю в 
особі Чезаре Негрі та Фабріціо Каррозо, практиків і теоретиків танцю від якої бере 
свій початок Італійська академічна школа класичного танцю. Вони розробили та 
систематизували певні рухи професійного танцю: стрибки – tempo saltato (temps levé 
sauté), gargoliatto (gargouillade), scivolata (pas glissade), getare (pas jeté), capriola 
(cabriole), frullare (entrechat), позиції – posizioni dei braccia y piedi (positions des bras et 
des pieds), оберти – piroetta (pirouette), giro (tour) тощо [335, с. 78].  
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3.1.2. Балет бароко, класицизму та академічні форми 
 

Бароко (від португал. barroco – перлина неправильної форми; від італ. barroco – 
вигадливий, дивний; від франц. barroque – складний візерунок, величний, розкішний, 
помпезний) – стиль у балеті 1610–1760 рр. Особливістю балету бароко були античний 
чи побутовий сюжети – домінування танцювальної техніки над змістом. У балеті 
переважали складні, гарно оздоблені, пишні пересувні декорації; костюми виконавців 
вражали своєю красою, пишністю – яскраві тканини, візерунки, коштовне каміння 
тощо. Техніка була складною, чоловічий танець переважав над жіночим. Віртуозні pas 
assemblé, pas jeté, pas marché,   pas de bourré, pas assemblé, pas glissade, pas ballonné, 
entrechat quatre, roile, entrechat trois, cabriole, tour de forse, soutenu en tournent, tour 
chainé, pirouettes, tour en l’air. Професійними танцівниками стають  баладени, а також з 
1681 р. на сцені з’являється перша жінка в балеті як професійна балерина м-ль де 
Лафонтен [347, с. 115]. 

Балет бароко був придворно-аристократичним і мав такі жанри: балети-
маскаради 1610–1630 рр.; мелодраматичні балети 1610–1630 рр.; ballet-entrée 1610–
1640 рр. (балет-виходів); сomedie-ballet 1660–1690 рр. (балет-комедія); ballet-pastorale 
1700–1770 рр. (балет-пастораль); ballet-opera 1670–1770 рр. (балет-опера) [149, с. 
86−88, 102−106].  

Балети-маскаради – жанр, який поєднував комічну і шляхетну словесну 
декламацію з танцями, дивовижні, казкові й екзотичні костюми («Маскарад Сен-
Жерменського ярмарку»,1606 р.). Мелодраматичні балети –  жанр, який за змістом 
мав міфологічний, лицарський чи фантастичний сюжет; поєднував танцювальні 
епізоди із вокальними аріями; («Балет аргонавтів»,1614 р.), («Божевілля Роланда» 1618 
р.). Вallet-entrée – жанр, у якому важливим був розкішний, ефектний і шляхетний 
танцювальний вихід-марш під декламацію. Музика була фоном і підкреслювала велич 
танцівника в «Королівському нічному балеті» (1653 р.),  у якому брав участь молодий 
король Франції Луї XIV Бурбон [331, с. 81−82].  

Важливу роль у популяризації балетного мистецтва, підняття його на високий 
професійний рівень, а також створення першого науково-методичного закладу  в 
західній Європі, де заявлялись канони, вдосконалювались балетні зразки, композиції 
танцю, вироблялась професійна балетна термінологія, належить Луї XIV Бурбону 
(1638–1715 рр.) –  королю Франції з 1643 р.  

Саме за його правління було створено перший професійний хореографічний 
вищий навчальний заклад з викладання та вироблення наукової методології з музики і 
танцю – Королівська академія танцю (1661 р.), Королівська академія музики (1672 р.). 
Саме король був головним ініціатором розвитку професійного танцю і балету, а також 
надання танцю наукового значення щодо його теорії та понять, професійного 
навчання, побудови і композиції балету. Упродовж 1653–1673 рр. він особисто брав 
участь як провідний соліст у балетах П’єра Бошана, добре володів професійною 
танцювальною технікою. Був покровителем мистецтв та ініціатором побудови садово-
паркового ансамблю у Версалі 1661–1710 рр. [332, с. 139].  

У балеті «Ніч» (1653 р.) він, як світло, яке проганяло ніч, з’являючись в образі 
сонця, виконував жорсткі, граціозні й шляхетні port de bras, plié, relevé, стаючи в гарні 
й елегантні пози. Навколо нього, на знак пошани і вірності, з чотирьох сторін ставали 
принци королівської родини, які схилялись перед королем у глибокому reverence. У 
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балеті багато використовувалось pas marché, pas de bourré, soutenu en tournent, великі 
пози epaulement effacé, croisé, ecarté [295, с. 383]. 

Комедія-балет – театральний жанр, що поєднував діалог, танець і пантоміму, 
музично-інструментальне, іноді вокальне, а також художнє оформлення – декорації та 
костюми. Його творцями були драматург Жан Батист Мольєр, композитор Жан-Батист 
Люллі, балетмейстер П’єр Бошан і декоратор Карл Вігарані. Це комедії-балети: 
«Докучні» (1661 р.), «Шлюб за неволею» (1664 р.), «Принцеса Еллінська» (1664 р.), 
«Любов-цілителька» (1665 р.), «Комічна пастораль» (1667 р.), «Жорж Данден» (1668-
1669 рр.), «Пан де Пурсоньяк» (1669 р.), «Міщанин-шляхтич» (1670 р.), «Блискучі 
коханці» (1670 р.), «Психея» (1671 р.), «Удавано хворий» (1673−1674  рр.), «Тріумф 
любові» (1681 р.).  

Балет-опера – театрально-музичний жанр, у якому балет був складовою 
частиною оперної вистави. Танці були розважальним дійством між оперними аріями та 
хоровим співом («Галантна Індія», 1740 р.). У 1661 р. за наказом короля в Парижі 
створено Королівську академію танцю, яка існувала до 1780 р. Вона виробляла канони 
танцювальних форм і рухів, методи викладання, систему балетних термінів, принципи 
й прийоми запису танцю. Завдяки П’єру Бошану та Раулю Фьойє було створено 
французьку термінологію й теорію балету. За основу було взято метод італійської 
школи Чезаре Негрі та форми рухів, поз, положень давньогрецької орхестіки [331, с. 
83].  

Головним принципом у танці стає «En Dehors» – виворітність. На її основі в 
танці розроблено спеціальну професійну техніку: закриті (fermès) і відкриті (ouverts) 
положення; схрещені (croises), несхрещені (effaces), розвернуті (ecartes) позиції; рухи 
назовні (en dehors)  та рухи всередину (en dedans); рухи вперед (en avant), назад (en 
arriere), убік (en cote), правильні вправи для рук роrt de bras. Було прийнято п'ять 
позицій рук і ніг (positions des bras et des pieds).  

Упроваджено певні правильні танцювальні кроки – pas marché (сценічний крок), 
pas de bourré (переступаючий крок), pas couru (біг), pas glissade (проковзуючий крок), 
pas chassé (поганяючий крок), pas assemblé (збираючий крок), pas jeté (розривний 
крок), pas ballonné (повітряний, відскакувальний крок), pas balloté (гойдаючий крок) 
pas balancé (погойдуючий крок).  

Розроблено правильні рухи в оберті – en tournent, pirrouette, tour de forse. 
Запозичено та систематизовано рухи з італійської школи: на занесення ніг – intrecciato, 
entrechat, (плетений занесений стрибковий рух); сapriole, cabriole (рух кози).  

Академія танцю була першою професійною вищою школою в Європі з навчання 
танцю та принципів побудови балетного дійства. Від створення Академії танцю бере 
початок Французька академічна школа класичного танцю. 1701 року Рауль Фьойє 
запровадив термін «Χορεόγράφια» – хореографія, мистецтво запису танцю, і нотація 
танцювальних кроків. У 1708 році балет остаточно стає окремим видом пластичного 
мистецтва, виділившись із музичного театру, хоча дуже часто поєднувався з оперою 
[331, с.  84].  

П’єр Бошан (1631–1705 рр.) – французький артист, викладач, балетмейстер, 
теоретик танцю, академік. Виступав у партіях у придворному балеті короля Луї XIV 
Бурбона. В 1653–1673 р. ставив особисто для короля ballet-entrée, де сам монарх був 
сольним виконавцем і головним героєм, найчастіше в образі бога сонця Геліуса, бога 
Юпітера. Головний керівник Академії танцю 1661–1701 рр. і придворний постановник 
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балету в 1653–1703 рр. [149, с. 115−118].  
Видатні викладачі танцю, теоретики, постановники  балету бароко 1650–1760 рр. 

–   Гійом Пекур, Луї Дюпре, Джон Уївер. Видатні виконавці – Клод Балон, Мішель 
Блонді, Луї Дюпре, Гаетано Вестріс, Ринальдо Фузано, Барберина Компаніні, Марі 
Камарго, Марі Салле, Франсуаза Прево.   

Джон Уївер (1673–1760 рр.) – англійський балетмейстер, теоретик танцю. 
Перший, ще за часів барочного балету, почав ставити сюжетно-образні балети без слів 
та оперного співу. Перший поставив пантомімічний балет «Трактирні завжди 
присутні» (1702 р.), перший класифікував танці за видами – серйозний, гротесковий, 
сценічний. Був прихильником життєво важливої правди в балетному мистецтві для 
відображення  природної дійсності. Міфологічні герої його постановок мали людські 
риси, наближаючи їх до життєвих характерів, наприклад, балет «Кохання Марса і 
Венери» (1717 р.) [347, с. 116].  

Марі Салле першою реформувала жіночу сукню, підкоротивши її до середини 
литки і значно відрізала підбори на туфлях, що надавало змогу показувати складну 
техніку ніг – cabriole, pas ballonné, entrechat quatre, roile, entrechat trois, а також 
виступала без перуки з розпущеним волоссям. Марі Салле – одна з перших серед 
жінок звернулася до композиції танцю й  імпровізації [295, с. 424−426].  

Класицизм (від лат. classicus – зразковий) – напрям у мистецтві та балеті 1760–
1810 рр., в основі якого лежить античність: класика, еллінізм, римське мистецтво, 
також класика доби італійського Ренесансу. Кредо напряму – розумна 
закономірність, шляхетність, вираження піднесених моральних ідеалів, сувора 
організованість, міць і велич, логічний і гармонійний образ, рівновага і симетрія в 
композиційній побудові. У балеті класицизм виник як протиставлення бароко, його 
розкішній і масивній репрезентації, домінування танцювальної техніки над ідейно-
образним змістом, умовними формами й рухами, які не завжди були змістовні й 
виразні. Представники балету класицизму підтримали ідеї Просвітництва. Норми 
гарного смаку, стриманості й виваженості людини виходили з природи, у якій 
вбачався зразок гармонії. Тому в балеті почав діяти принцип наслідування природній 
правдоподібності.  

У балеті класицизму зміст балету стає головним. Сюжет найчастіше обирали з 
античної літератури. Для чіткішого й виражальнішого засобу передавання ідейно-
образного змісту представники балетного класицизму впровадили принципи 
давньоримської сальтації – танцювальної пантоміми, яка почала переважати над 
професійним танцем. Жести й рухи в балеті були змістовними й обов’язково виражали 
певну дію і завдання.  

Балет класицизму був придворним, де працювали винятково професійні майстри 
– баладени і балерини.  Художнє оформлення балету спрощувалося – декорації 
позбувалися пишності й розкішності, важливим було чітке передавання сюжету і 
змісту при декоруванні сцени балету. У костюмі вже часто використовували 
давногорецьку туніку, м’які  туфлі.  

Техніка залишалася такою ж, як і  в барочному балеті. Чоловічий танець 
переважав над жіночим. Віртуозні pas assemblé, pas jeté, pas marché,   pas de bourré, pas 
assemblé, pas glissade, pas ballonné, entrechat quatre, roile, entrechat trois, cabriole, tour de 
forse, soutenu en tournent, tour chainé, pirouettes, tour en l’air були додатком до 
виражальних жестів і рухів танцювальної пантоміми. Важливою ставала роль 
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характерного танцю. Спочатку – як передавання виконавцем образу персонажа балету, 
завдяки виражальним жестам і танцювальній пантомімі, а згодом – при 
дивертисментних фрагментах стилізованого народного танцю – іспанського, 
італійського, угорського, східного [331, с. 85−86].  

Балет класицизму завдяки збагаченню виражального жесту і танцювальної 
пантоміми запроваджував нову танцювальну форму – «Danse d’action»  (дійовий 
танець). Ця форма згодом стане не тільки передаванням  виражального змісту і танцю, 
а також кульмінацією у балетному дійстві при відтворюванні  найголовнішого його 
моменту завдяки використовуванню corps de ballet – ансамблю виконавців [149, с. 
192−194].  

Видатні представники балету класицизму і просвітництва – Франц Гілфердінг в 
Австрії, Гаспаро Анджоліні в Італії, Жан-Жорж Новер у Франції.  

Франц Гілфердінг (1710–1768 рр.) –  австрійський балетмейстер, який працював 
в Австрії та Росії. Прихильник поєднання драми і  балету – трагедія, комедія. 
Використовував у балеті побутові фрагменти життя, стилізований народний танець  
для показу в балеті національного колориту. Головний балетмейстер Віденського 
театру в 1742–1759 рр., Санкт-Петербурзького театру  в  1759–1764 рр. Він створив 
балет-комедію «Рукодільниця, або Голландський трактир» (1742 р.); балети-трагедії: 
«Британік» на сюжет трагедії Жана Расіна, «Перемога Флори над Бореєм» (1760 р.), 
«Амур і Психея» (1762 р., до коронації російської імператриці Катерини II Ангальт-
Цербстської, за сценарієм Олександра Сумарокова [295, с. 437−438].  

Гаспаро Анджоліні (1731–1803 рр.) – італійський балетмейстер, теоретик 
танцю, учень Франца Гільфердинга. Працював в Італії, Австрії, Росії. Один із 
засновників дієвого балету та його танцювальної форми – danse d’action. Намагався 
перетворити балет на хореографічну драму. Його естетика балетного дійства зводилась 
до домінанти музики; рух, жест і танець мали бути звичайними, простими, 
виражальними, без прикрас. Танці він поділяв на гротесковий, комічний, 
напівхарактерний, серйозний. Важливим для нього було передавати ідейно-образний 
зміст вистави. Його перший балет  «Дон Жуан» (1761 р.)   створений на музику 
Крістофа Віллібальда Глюка. Героїчні балети: за трагедіями Франсуа Марі Аруе 
Вольтера «Семіраміда» (1765 р.), «Аріадна і Тезей» (1776 р.), «Амур і Психея» (1789 
р.) [149, с. 140−144].  

Жан Жорж Новер  (1727–1810 рр.) французький балетмейстер, теоретик танцю, 
навчався танцю в Луї Дюпре. Разом з Гаспаро Анджоліні один із засновників дійового 
балету. У Британії ознайомився з творчістю Джона Уївера та його пантомімічними 
балетами. У його балетах усе змістовне навантаження  покладено на пантоміму, танець 
підпорядковувався музиці. Іноді в балеті  його танець посідав останнє місце, віддаючи 
перевагу лише пантомімному дійству.  

Головний балетмейстер Паризької опери в 1776–1781 рр. Провідним засобом у 
балеті він вважав пантоміму, а не танець. Балети «Провансаль» (1755 р.), «Смерть 
Геркулеса» (1762 р.), «Медея і Язон» (1763 р.), «Апелес і Кампасала» (1776 р.), 
«Вікторія»  (1794 р.) [295, с. 442−447].   

На початку 30-х років XVIII століття в  Росії працював Жан Батист Ланде – 
французький танцівник та балетмейстер, який у 1738 році в Петербурзі заснував 
придворну, професійну танцювальну школу «Кадетський корпус». З якого бере 
початок Академія російського балету імені Агрипини Ваганової, а також Російська 
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академічна школа класичного танцю. Яку в 1785−1830 роках очолювали і 
підготували багато професійних виконавців Іван Вальбрех і Шарль Дідло [331, с. 89]. 

  Сентименталізм  (від англ. sentimental, франц. sentiment – почуття) – напрям у 
балеті 1780–1830 рр. Панівним у сентименталізмі, на відміну від класицизму, є не 
розум, а почуття. Гарний смак, стриманість і виваженість не суперечать життєвим 
хвилюванням, почуттям, емоціям, а є такими звичайними, як і все живе в природі. У 
1790-х рр. XVIII століття під впливом моди,  подібно до античного танцю, жіночий 
балетний костюм стає здебільшого легкий, з’являються безпідборні туфлі. Надалі 
лише балерини починають найчастіше ставати і довго танцювати на півпальцях, що 
було передвісником танцю на пуантах – «danse en pointe» [316, с. 141]. 

Жан Доберваль (1742–1806 рр.) – французький артист балету, балетмейстер. 
Навчався танцю в Жан-Жоржа Новера. Головний балетмейстер Паризької опери в 
1781–1783 рр. Творчість Доберваля характеризує продовження розвитку  і 
вдосконалення балетної пантоміми і танцю, показ життя звичайних людей з 
людськими ситуаціями і пристрастями. У балеті він використовував легкий побутовий 
чоловічий і жіночий костюми, у його виставах  зображено природний ландшафт, декор 
інтер’єру.  

Жан Доберваль розробив комічний балет як форму нового жанру, створюючи 
хореографію, де головні герої  реальні і діють, виходячи зі справжніх обставин, 
покладаючись на власні сили і винахідливість і не закликаючи на допомогу богів або 
героїв.  Його балети «Дезертир» (1785 р.), «Зрадливий паж» (1787 р.), «Марна 
пересторога» (1789 р.), «Телемак на острові Каліпсо» (1797 р.). 

Сальваторе Вігано (1769–1821 рр.) – італійський артист балету, балетмейстер. У 
балетах спирався на складні драматичні, філософські й міфічні сюжети, яскравість і 
виразність головних героїв. Перший почав поєднувати драму і балет. Його балети 
«Творіння Прометея» (1801 р.); «Стрільці», «Весталка» (1818 р.); балети-трагедії за 
п’єсами Вільяма Шекспіра «Отелло», «Макбет» (1818 р.); «Жанна Д’Арк» (1821 р.) 
[149, с. 124−127].  

Іван Вальберх (1766–1819 рр.) – артист балету, балетмейстер, навчався у Гаспаро 
Анджоліні. Перший російський балетмейстер, який почав поєднувати у балеті міфічні 
сюжети, драму і сучасний сюжет. Його балети «Новий Вертер» (1799 р.) «Орфей та 
Еврідіка» (1808 р.), «Ромео і Юлія» (1809 р.)  

Шарль Луї Дідло (1767–1837 рр.) –  французький артист балету, балетмейстер, 
навчався у Жан-Жоржа Новера і Жана Доберваля. Послідовник Жана-Батиста Ланде у 
протягом роботи в Росії 1816–1837 рр. будучи головний балетмейстер Імператорського 
театру підняв виконавську майстерність російських артистів балету, починаючи від 
театральної школи до Імператорського театру, поєднуючи два елементи у вихованні 
професійного танцю в Росії – італійську технічну манеру і  академічну французьку.  

Розробив правила й принципи уставу для прийому в Петербурзьку театральну 
школу хлопців  і дівчат. Ввів у російський балет прийоми балетної архітектоніки 
європейського балету – академічний професійний танець, танцювальну пантоміму, 
характерний і стилізований народний танець, художню образність і виразність 
сюжету. Балети ставилися на сюжети античних міфів, російських і східних народних 
казок, творів Олександра Пушкіна. Його балети «Метаморфози» (1795 р.), «Ацис і 
Галатея» (1797 р.), «Медея і Ясон» (1807 р.), «Халіф Багдадський» (1818 р.), 
«Повернення з Індії» (1821р.), «Кавказький полонений» (1823 р.), «Руслан і Людмила» 
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(1825 р.) [331, с. 90−91].  
Жан-П’єр Омер (1774–1833 рр.) – французький балетмейстер. Навчався у Жана 

Доберваля. Віддавав перевагу в сюжеті балету реалізму і мелодрамі. Найчастіше у 
балетах використовував ефектні бульварні сцени, ігноруючи традиційні класичні 
принципи. Його балети «Пажі герцога Вандомського» (1815 р.), «Угорське свято» 
(1821 р.), «Манон Леско» (1830 р.) [149, с. 353−360]. 

П’єр Гардель (1758–1840 рр.) – французький артист, балетмейстер, навчався в 
Луї Дюпора та свого брата Максиміліана Гарделя. Головний балетмейстер Паризької 
опери з 1787–1840 рр. Його творчість, незважаючи на майже придворний характер 
його балетів, була також пройнята новими принципами, хоча в регламентованішому і 
стриманішому вигляді. Крім того, він застосовував принципи віртуозної техніки 
танцю, танцювальної пантоміми та художньої образності в танці, виразності руху, 
чіткий сюжет, застосування danse d’action, стилізацію народних танців.  Його балети 
«Танцеманія» (1800 р.), «Венера і Адоніс» (1808 р.) «Персей і Андромеда» (1810 р.) 
[149, с. 353−360]. 

Видатні виконавці класицизму та сентименталізму (1760–1830 рр.) – брати П’єр і 
Максиміліан Гарделі, Женев’єва Гослен, Марі Алар, Марі Гімар, Луї Дюпор, Шарль 
Дідло, Огюст Вестріс.  

  Романтизм – напрям у балеті кінця XVIII–першій половині XIX століття.    
Характерними ознаками романтизму є заперечення раціоналізму, відмова від суворої 
нормативності в художній творчості, культ почуттів людини. Визначальними для 
романтизму були ідеалізм у філософії та культ почуттів, а не розуму, звернення до 
народності, захоплення фольклором і народною мистецькою творчістю, пошуками 
історичної свідомості й посилене вивчення історичного минулого, інколи втеча від 
навколишньої дійсності в ідеалізоване минуле або у вимріяне майбутнє чи й у 
фантастику [138, с. 191−200].  

У романтичному балеті на сцені розгорталася дія, що символізувала боротьбу 
людини з надприродними силами. У добу балетного романтизму артисти балету і 
головні герої є різними духами, природними і міфологічними істотами. Розроблялася 
спеціальна технологія танцю, що символізувала легкість і повітряність.   

Балет романтизму висував на перший план жіночі образи. І якщо раніше в балеті 
бароко, класицизму і сентименталізму солістами були лише чоловіки, то в 
романтичних балетах ними стають жінки як провідні майстри сцени. Відповідно 
зазнали зміни костюми танцюристів. Символічним кольором доби романтизму стає  
білий, що символізував тоді смуток і чистоту. Розроблялася спеціальна техніка балету, 
яка називалася пальцевою. Балерина танцювала в спеціальних балетних туфлях – 
пуантах, створюючи неземний, чистий повітряний образ.  

Особливе місце в романтичному балеті відігравала музика. Вона не тільки 
акомпанемент балету, але й органічне відображення балетного дійства, його частин, 
рухів і варіацій виконавців. Балет XIX століття симфонізовувався, де музика починала 
відігравати провідне місце і створювати єдине ціле із танцем, розкриваючи його 
художньо-образний зміст. Видатні балерини й танцівники романтичного балету – 
Марія Тальоні, Фанні Ельслер, Карлотта Грізі, Фанні Черріто, Люсіль Гран, Олена 
Андріянова, Євдокія Істоміна, Матильда Кшесинська, Ольга Преображенська, Жюль 
Жозеф Перро, Люсьєн Петіпа,  Павло Герд, Микола Легат [331, с. 91−92]. 

Академізм – напрям  мистецтва, що склався в академіях (танцю, музичного, 
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театрального, образотворчого  мистецтва). Історично виникають  у різні епохи під 
впливом діяльності академій, наприклад: Болонська академія живопису − у 1585 рр., 
Французька академія танцю − 1661 р. Академічні балетні канони і зразки розвивались 
у європейських театрах: Франції (Париж), Італії (Мілан), Данії (Копенгаген), Росії 
(Санкт-Петербург).  

Академічний – це зразковий, найдовершеніший. У балеті академізован принцип 
багатоактності балету – 2, 3 акти, серед них балети – «Жізель», «Лебедине озеро», а 
також балети одноактні чи балети-дивертисменти – «Pas de quatre» – «Фестиваль квітів 
у Дженцано». Головним виражальним засобом у балеті стає − класичний танець. 
Запроваджені характерні танці, як образні, так і дивертисментні стилізовані народні 
танці: польський, угорський, іспанський, східний, італійський, шотландський. Для 
передавання художньо-образного насичення у балеті використовують танцювальну 
пантоміму [357, с. 114, 145].  

У балеті створено такі форми – entreé, danse d’action, pas de deux, pas de trois, pas 
de quatre. Важливою рисою балету стає танцювально-музична форма «Рas de deux» для 
показу віртуозної техніки та дуетного танцю головних виконавців. Рas de deux 
складається з entreé – виходу головних виконавців; adagio – повільної частини з 
великими підтримками; variations le dame et сavaliere – варіації на віртуозну техніку 
балерини і артиста балету; сode – закінчення віртуозної техніки – manege (великі 
стрибки по колу та великі оберти на середині): для чоловіків – grand jeté en tournent, 
grand pirouette a le seconde, для жінок – tour pique en dedans, tour foueté. Система 
навчання у балеті створювалася завдяки  використовуванню прийомів і методів 
італійської та французької шкіл. Методи Філіппа Тальйоні й Крістіана Йогансона, 
Карло Блазиса й Енріко Чеккетті. Термінологія танцю є французька мова [246, с. 110]. 

Філіпп Тальоні (1777−1871 рр.) − італійський артист, педагог, балетмейстер, 
реформатор. Батько видатної романтичної балерини Марії Тальоні. Артистичну 
діяльність розпочав 1794 року. У 1795−1798 рр. − перший танцівник у театрах 
Ліворно, Флоренції, Венеції, Турина й Мілана. 1799 року вдосконалювався у Парижі в 
майстра танцю Жана Франсуа Кулона. Того ж року дебютував в Академії музики і 
танцю (Paris opera) в балеті «Караван».  

У 1802−1805 рр. – перший танцівник Королівської опери в Стокгольмі. Значну 
частину творчого життя Тальоні присвятив хореографічній освіті й сценічній кар’єрі 
дочки; багато постановок було здійснено враховуючи її виняткові хореографічні дані. 
У 1805−1828 рр. працював балетмейстером у театрах Відня, Мюнхена, Штутгарта. У 
1830−1836 рр. − головний балетмейстер Паризької опери, на сцені якої поставив 
дивертисмент в операх: «Бог і баядерка» (1830 р.) і «Бал-маскарад» (1833 р.) [331, с. 
94]. 

Створив перший романтичний балет «Сильфіда» (1832 р.) на музику Жана 
Шнейцхоффера. У 1837−1845 рр. − головний балетмейстер імператорського театру в 
Санкт-Петербурзі. Філіпп Тальоні − один з новаторів хореографічного мистецтва. 
Новаторський характер постановок Тальоні, сприяв утвердженню на сцені нової, 
багатшої і різноманітнішої тематики мови танцю, удосконаленню та поглибленню 
виражальних засобів. Він вводив жанрово-побутові епізоди, стилізовані народні танці 
й пантомімічні сцени. 

У танцювальній техніці за його творчості провідним у балеті стає роль балерини, 
її повітряного образу, легких стрибків, затримки в пістрі, величезна і граціозна робота 
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рук у танці – port de bras; нахиляння корпуса, пози, стрибки – cambre, temps arabesque, 
pas ballonné, grand jeté; уміння стояти і завмирати в позі на одній нозі – aplombe, 
створюючи повітряний образ. Почав використовувати в балеті пересувні повітряні 
декорації, створюючи казковий образ. Тальоні був видатним педагогом класичного 
танцю. Його метод викладання зафіксував французький викладач-танцівник Леопольд 
Адіс у 1859 р., встановив метод французької школи – «тальонізм» [149, с.160−169].  

Для того щоб краще зрозуміти особливості стилістики і лексики Філіпп Тальоні, 
наведемо приклади варіацій з його балету «Сильфіда», в редакції П’єра Лакотта, в якої 
вже у кінці ХХ столітті були наявні прояви неокласичних прийомів. 

Дуетна варіація шотландців. Entreé. 1-й акт. Пара стоїть у дуеті чоловік і жінка, 
тримаючись за руки. Preparation a la quatrieme position de pied croisé права нога devant. 
Pas ballonné en effacé en avant з правої ноги, pas ballonné en effacé en avant з правої 
ноги, pas couru, pas grand jeté attitude grand pose croisé з лівої ноги brise dessous-dessuss, 
pas assemblé en arriere entrechat trois (на праву sur le cou-de-pied).  

Pas ballonné en effacé en avant з лівої ноги, pas ballonné en effacé en avant з лівої 
ноги, pas couru, pas grand jeté attitude grand pose croisé з правої ноги brise dessous-
dessuss, pas assemblé en arriere a la cinqieme position de pied croisé права нога devant. 
Temps tour soutenu (на одну ногу) –  рухаючись  праворуч, закінчити на ліву sur le cou-
de-pied, 3 petit pas jeté terre-â-terre en coté, pas assemblé en coté, закінчити a la cinqieme 
position de pied croisé права нога devant.  

Pas glissade, pas glissade, soutenu en tournent, tour chainé, pirrouette en dedans 
закінчити a la cinqieme position de pied croisé права нога devant. Temps tour soutenu (на 
одну ногу) –  рухаючись  ліворуч, закінчити на ліву sur le cou-de-pied, 3 petit pas jeté 
terre-â-terre en coté, preparation tombé-coupé croisé на праву ногу, petit pas cissauex, pas 
glissade  рухаючись  ліворуч, entrechat trois (на ліву sur le cou-de-pied), pas chassé 
sissonne foueté cabriole grand pose effacé en arriere –  рухаючись  до ар’єрсцени до верху 
діагонально, entrechat trois (на ліву sur le cou-de-pied), pas chassé sissonne foueté cabriole 
grand pose effacé en arriere – рухаючись до ар’єрсцени вгору діагонально, pas glissade 
праворуч, cabriole en coté з правої ноги праворуч.  

Pas glissade  рухаючись  ліворуч, entrechat trois (на ліву – ногу sur le cou-de-pied), 
pas chassé sissonne foueté cabriole grand pose effacé en arriere – рухаючись  до 
ар’єрсцени до верху діагонально, entrechat trois (на ліву ногу sur le cou-de-pied), pas 
chassé sissonne foueté cabriole grand pose effacé en arriere –  рухаючись  до ар’єрсцени, 
догори діагонально, pas glissade  перейти і стати в пару.  

Allegro. Preparation en 2-й arabesque – з лівої нижньої куліси, manege – pas chassé 
grand jeté entrelancé en 1-й arabesque, підтримка повітряна з партнеркою – pas chassé 
grand jeté pas de chat en 1-й arabesque, pas chassé з правої ноги, tour de forse, tour soutenu 
en tournent battu, pas chassé grand jeté entrelancé en 1-й arabesque, підтримка повітряна з 
партнеркою – pas chassé grand jeté pas de chat en 1-й arabesque, pas chassé з правої ноги, 
tour de forse, tour soutenu, закінчити a la cinqieme position de pied croisé ліва нога devant 
– у правій верхній кулісі.  

Діагонально,  рухаючись  догори – temps en 1-й arabesque en demi plié, temps 
pirrouette en dehors et battu en 90°, temps en 1-й arabesque en demi plié, temps pirrouette en 
dehors et battu en 90°, 4 tour chainé, pas de chat, preparation grand pose attitude croisé en 
arriere, pas chassé grand jeté pas de chat en grand pose attitude croisé par terre a la cinqieme 
position de pied croisé ліва нога devant, preparation a la quatrieme position de pied croisé 
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права нога devant, pirrouette en dedans – обидва закінчують у grand plié праве коліно 
epaulement croisé. 

Варіація Джеймса. 1-й акт. Preparation en 1-й arabesque aplombe на ліву ногу, Pas 
marché double grand saut de basque з лівої ноги en 1-й arabesque на ліву ногу рушаючи 
ліворуч, pas assemblé en arriere правою ногою, 5 entrechat huit, preparation grand pas jeté 
en grand pose effacé, pas marché double grand saut de basque з лівої ноги en 1-й arabesque 
на ліву ногу, рушаючи ліворуч, pas assemblé en arriere правою ногою, 1 entrechat huit, 
перебіг − pas couru на ар’єрсцену верхню діагональ a la cinqieme position de pied croisé 
ліва нога devant. Pas galopé en epaulement croisé demi rond en dehors правою ногою 
preparation a la quatrieme position de pied croisé ліва нога devant.  

Grand pirrouette з правої ноги – double pirrouette en dehors et pirrouette a la seconde 
en coté, rond de jambe en l’air en dos, rond de jambe en l’air en face, assemblé a la cinqieme 
position de pied croisé ліва нога devant, entrechat six. Grand pirrouette з лівої ноги – 
double pirrouette en dehors et pirrouette a la seconde en coté, rond de jambe en l’air en dos, 
rond de jambe en l’air en face, assemblé a la cinqieme position de pied croisé права нога 
devant, preparation en 2-й arabesque par terre на праву ногу.  

Petit jeté entrelancé battu en 1-й arabesque на праву ногу  рухаючись  праворуч, 
petit jeté entrelancé battu en 1-й arabesque на праву ногу  рухаючись  праворуч, за 
діагоналлю вниз brise, brise з лівої ноги, pas chassé з правої ноги, grand pas jeté en grand 
pose effacé attitude. Petit jeté entrelancé battu en 1-й arabesque на ліву ногу  рухаючись 
ліворуч, petit jeté entrelancé battu en 1-й arabesque на ліву ногу,  ліворуч, pas marché 
(швидко  рухаючись  на середину ар’єрсцени).  

Pas echappé terre-â-terre, pas jeté battu з правої ноги, pas echappé terre-â-terre a la 
seconde position, pas jeté battu з лівої ноги, pas jeté battu з правої ноги, pas jeté battu з 
лівої ноги, pas glissade pas assemblé battu з правої ноги, рухаючись  праворуч, pas 
echappé terre-â-terre a la seconde position, pas jeté battu з правої ноги, pas echappé terre-â-
terre, pas jeté battu з лівої ноги, sissonne scenique en 1-й arabesque на ліву ногу  
рухаючись  ліворуч, pas couru (перебігти на праву верхню діагональ), preparation.  

За діагоналлю – grand double saut de basque, tour pique soutenu, tour chainé (руки 
переводяться через 1-е port de bras), grand double saut de basque, tour pique soutenu, tour 
chainé (руки переводяться через 1-е port de bras), grand double saut de basque, tour pique 
soutenu, tour chainé (руки переводяться через 1-е port de bras), tour pique en dehors сісти 
в grand plié на праве коліно epaulement croisé.  

Варіація Джеймса. 2-й акт. Preparation a la cinqieme position de pied croisé права 
нога devant. З правої ноги − grand pas echappé battu a la seconde position, pas couru, 
grand pas jeté en grand pose attitude croisé, pas chassé, grand saut de basque, temps 
pirrouette en dedans, soutenu en tournent. З лівої ноги − grand pas echappé battu a la 
seconde position, pas couru, grand pas jeté en grand pose attitude croisé, pas chassé, grand 
pas assemblé battu, pas marché (швидкий крок) en tournent preparation a la cinqieme 
position de pied croisé права нога devant.  

 Рухаючись  праворуч, з правої ноги – saut de basque battu, saut de basque battu, 
saut de basque battu, saut de basque battu, tour pique soutenu, tour chainé, grand double tour 
en l’air (одна нога на passé 90°) праворуч, переходячи в preparation за себе на праву 
ногу epaulement croisé – pas tombé pas grand jeté en attitude croisé en arriere, pas glissade з 
лівої ноги,  рухаючись ліворуч – sissonne cabriole en arriere 1-й arabesque, pas glissade  
рухаючись  ліворуч з лівої ноги, sissonne double rond de jambe en l’air, pas glissade  
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рухаючись  праворуч з правої ноги, sissonne double rond de jambe en l’air, pas echappé a 
la seconde position, pas emboité (за себе) pas jeté en attitude 3-й arabesque (в руках), pas 
echappé a la seconde position, pas emboité (за себе) pas jeté en attitude 3-й arabesque (в 
руках), preparation a la seconde position, a la quatrieme position double pirrouette en 
dehors.  

Grand jeté en tournent, grand jeté en tournent, grand jeté en tournent, grand jeté en 
tournent, 3 tour chainé, tour pique en dehors, a la quatrieme position  ліва нога devant.  

Варіація Сильфіди. 2-й акт. З центру preparation a la quatrieme position de pied 
croisé ліва нога devant. Pas de chat – з правої ноги, brise, pas de chat, brise, pas de chat, 
brise, pas de chat, brise,  рухаючись  правою діагоналлю, pas couru (убігти на вихідну 
позицію). Pas de chat – з лівої ноги, brise, pas de chat, brise,  pas de chat, brise, pas de chat, 
brise, 3 tour chainé. Після варіації Джеймса. Preparation a la quatrieme position de pied 
croisé ліва нога devant. 

Жюль Жозеф Перро (1810−1892 рр.) − французький танцівник і балетмейстер, 
представник романтичного балету. Навчався в Огюста Вестріса. Партнер видатної 
балерини Марії Тальоні. Працював солістом балету у Франції, Великій Британії, Італії, 
Австрії. Найвідомішою його роботою є романтичний балет «Жізель» (1842 р.) на 
музику Адольфа Адана. Реалістичний балет «Есмеральда» (1844 р.) за романом 
Віктора Гюго «Собор Нотр Дам де Парі» на музику Цезаря Пуньї.  

У 1845 р. поставив  балет-дивертисмент «Pas de quatre» (перший безсюжетний 
балет заради краси романтичної техніки танцю) на музику Цезаря Пуньї в Лондоні для 
чотирьох відомих балерин Європи − Марії Тальоні, Шарлотти Грізі, Люсіль Гран і 
Фанні Черріто. У 1851−1859 рр. працював головним балетмейстером в 
імператорському театрі, де поставив такі балети. «Маркитанка» (Арміда) у 1855 р.,  
«Корсар» (власна версія і хореографія за сценарієм Жоржа Мазільє) у 1858 р.  [331, с. 
95].  

Жорж Мазільє (1801−1868 рр.) – французький танцівник і балетмейстер, 
представник романтичного балету. Ставив романтичні й реалістичні балети у Франції 
у театрі «Гранд Опера – Paris Grand D’Opera», балет на іспанську реалістичну тему 
«Пахіта» на музику Едуарда Дельдев’є (1844 р.), балет на східну реалістичну тему 
«Корсар» (1856 р.) на музику Адольфа Адана. Згодом ці балети були поставлені 
Жюлем Перро і Маріусом Петіпа у Санкт-Петербурзі у новій редакції, але зі 
збереженням основної хореографії [295, с. 536−539]. 

Для того, щоб краще зрозуміти особливості стилістики і лексики Жоржа 
Мазільє, наведемо приклади варіацій з його балету «Пахіта», в редакції П’єра 
Лакотта, яку він відтворює за хореографічними нотаціями редакції Мазільє-Петіпа, де   
вже у кінці ХХ століття були присутні прояви неокласичних прийомів.  

Corps de ballet, danse d’enssemblé 1-й акт.  
Чоловіки за лініями. Preparation a la quatrieme position de pied croisé ліва нога 

devant. Sissonne scenique en arabesque en avant з правої ноги, рука у 2-й позиції pas 
assemblé, sissonne tombé en coté з лівої (як іспанський pas glissade в стрибку), entrechat 
trois з правої ноги, pas de bourré en tournent en dehors праворуч, pas echappé a la seconde 
position de pied, soutenu a la cinqieme position de pied права нога devant.  

В діагональ – перша лінія − grand saut de basque, grand saut de basque, pas marché 
grand pas jeté en grand pose attitude croisé en arriere, pas marché grand cabriole en grand 
pose effacé en avant, pas marché grand pas jeté en coté a la seconde position de pied, сісти 
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en grand plié в ліве коліно a la quatrieme position de pied croisé права нога devant.  
Друга лінія − рухаючись ліворуч – pas echappé a la seconde position de pied, 

entrechat trois з правої ноги, pas emboité en tournent, pas echappé a la seconde position de 
pied, entrechat trois з правої ноги, pas emboité en tournent, pas echappé a la seconde 
position de pied.  

Третя лінія – grand jeté en tournent en 1-й arabesque, grand jeté en tournent en 1-й 
arabesque,  grand jeté en tournent en 1-й arabesque. Перша лінія −  tour en l’air passé en 
tournent soutenu a la cinqieme position de pied права нога devant. Друга лінія – double 
pirrouette en dehors закінчити  grand plié в коліно en pose epaulement croisé ліва нога 
devant.  

Разом усі − preparation tombé-coupé en epaulement croisé ліва нога devant, права 
нога sur le cou-de-pied. Pas ciseaux en face, руки через 1-е port de bras, preparation tombé-
coupé en epaulement croisé ліва нога devant, права нога sur le cou-de-pied, pas ciseaux en 
face, руки через 1-е port de bras, preparation tombé-coupé en epaulement croisé ліва нога 
devant, права нога sur le cou-de-pied. Entrechat quatre en face, sissonne fermé en face 
ліворуч, sissonne fermé en face праворуч, sissonne fermé en face ліворуч, sissonne fermé 
en face праворуч, preparation a la cinqieme position de pied croisé ліва нога devant. Tour 
piqué soutenu en tournent праворуч, pas marché tour en l’air en dehors праворуч, 
preparation a la cinqieme position de pied croisé права нога devant tour piqué soutenu en 
tournent праворуч, pas marché tour en l’air passé en dehors праворуч, сісти en grand plié в 
праве коліно a la quatrieme position de pied croisé права нога devant.  

Pirouette en dehors праворуч a la cinqieme position de pied croisé права нога devant, 
pirrouette en dedans  праворуч з лівої ноги a la cinqieme position de pied. Pirouette en 
dehors праворуч a la cinqieme position de pied croisé права нога devant, pas de bourré.  

Рухаючись праворуч з лівої ноги трішки по колу – grand saut de basque, grand saut 
de basque, grand saut de basque, pas tombé coupé pas assemblé. Pas echappé a la seconde 
position de pied en face, pas marché (крок-крок) grand sissonne foueté en attitude en grand 
pose croisé. Pas echappé a la seconde position de pied en face, pas marché (крок-крок) 
grand sissonne foueté en attitude en grand pose croisé. Pas echappé a la seconde position de 
pied en face,  ліворуч pas de chat, pas assemblé battu, pas jeté en coté, pas jeté en avant 
attitude en pose croisé pas jeté en coté, pas jeté en avant attitude en pose croisé pas marché 
tour en l’air en dehors праворуч, закінчити a la cinqieme position de pied croisé права нога 
devant. Double pirrouette en dehors закінчити  grand plié в коліно en pose epaulement 
croisé ліва нога devant.  

Разом усі − preparation tombé-coupé en epaulement croisé ліва нога devant, права 
нога sur le cou-de-pied. Pas ciseaux en face, руки через 1-е port de bras, preparation tombé-
coupé en epaulement croisé ліва нога devant, права нога sur le cou-de-pied, pas ciseaux en 
face, руки через 1-е port de bras, preparation tombé-coupé en epaulement croisé ліва нога 
devant, права нога sur le cou-de-pied.  

Entrechat quatre en face, sissonne fermé en face ліворуч, sissonne fermé en face 
праворуч, sissonne fermé en face ліворуч, sissonne fermé en face праворуч, preparation a 
la cinqieme position de pied croisé ліва нога devant. Tour piqué soutenu en tournent 
праворуч, pas marché tour en l’air en dehors праворуч, preparation a la cinqieme position 
de pied croisé права нога devant tour piqué soutenu en tournent праворуч, pas marché tour 
en l’air passé en dehors праворуч, сісти en grand plié в праве коліно a la quatrieme 
position de pied croisé права нога devant.  
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Варіація Ініго. 1-й акт. Preparation tombé-coupé en epaulement croisé на праву 
ногу. Pas ciseaux en face en tournent руки через 1-е port de bras, pirrouette en dehors, 
праворуч, saut de basque з виходом в 1-й arabesque з правої ноги, pas ballonné-coupé en 
face, preparation a la cinqieme position de pied croisé права нога devant, grand double tour 
en l’air en dehors passé праворуч, preparation en pose croisé en arriere, tombé-coupé en 
tournent (за себе з правої ноги), grand jeté en tournent en grand pose croisé attitude en 
arriere, pas chassé en pose effacé en avant, pas ciseaux en grand pose з правої ноги, double 
pirrouette en dedans, soutenu en tournent, угорський ключ, a la premiere position de pied en 
face.  

Manege – tombé pas de bourré  з корпусом і руками з правої ноги праворуч, tombé 
pas de bourré з корпусом і руками з правої ноги праворуч, tombé coupé en tournent grand 
jeté en tournent en grand pose attitude en arriere, tombé coupé en tournent grand jeté en 
tournent en grand pose attitude en arriere, grand double revoltade cabriole en 1-й arabesque з 
лівої ноги, tombé pas de bourré soutenu – в сценічній іспанській манері з характерним 
позуванням, tombé pas de bourré soutenu – в сценічній іспанській манері з характерним 
позуванням double pirrouette en dehors, preparation a la quatrieme position de pied croisé 
права нога battement tendu devant.  

Manege – pas tombé saut de basque a terre, saut de basque a terre, grand double tour 
en l’air en dehors passé праворуч, tombé coupé en tournent grand jeté en tournent pose 
arabesque, grand jeté en tournent pose arabesque, tour piqué soutenu en tournent. Pas tombé 
saut de basque a terre, saut de basque a terre, grand double tour en l’air en dehors passé 
праворуч, tombé coupé en tournent grand jeté en tournent pose arabesque, grand jeté en 
tournent pose arabesque, tour piqué soutenu en tournent. 

Варіація Пахіти. 1-й акт. Preparation a la cinqieme position de pied croisé права 
нога devant. Petit sissonne ouvert developpé pas de bourré en face, з правої ноги, 
рухаючись праворуч, pas sissonne ouvert developpé pas de bourré en face, з правої ноги 
рухаючись праворуч, tour en dedans з правої ноги, праворуч pas de bourré en tournent en 
dedans, tombé-coupé  на ліву ногу, ліворуч pas de chat.  

Petit sissonne ouvert developpé pas de bourré en face, з правої ноги рухаючись 
праворуч, pas sissonne ouvert developpé pas de bourré en face, з правої ноги  рухаючись 
праворуч, tour en dedans з правої ноги праворуч pas de bourré en tournent en dedans, 
tombé-coupé  на ліву ногу, ліворуч pas de chat. Pas balloté з лівої ноги en avant 
epaulement effacé, en arriere другою ногою, pas chassé, grand jeté en attitude pas chassé, 
grand assemblé, preparation a la quatrieme position de pied croisé права нога devant.  

Варіація Люсьєна. 1-й акт. Preparation a la quatrieme position de pied croisé ліва 
нога devant права верхня діагональ. Pas couru grand pas jeté en grand pose attitude croisé 
en arriere, pas assemblé preparation double tour en l’air passé preparation a la cinqieme 
position de pied croisé ліва нога devant, pas glissade, grand pas assemblé battu, preparation 
en tournent все з лівої діагоналі.  

Preparation a la a la quatrieme position de pied croisé ліва нога devant ліва верхня 
діагональ. Pas couru grand pas jeté en grand pose attitude croisé en arriere, pas assemblé 
preparation double tour en l’air passé preparation a la cinqieme position de pied croisé ліва 
нога devant, pas glissade, grand pas assemblé battu, temps double pirrouette en dehors 
закінчити preparation a la cinqieme position de pied croisé ліва нога devant.  

Pas jeté з правої ноги праворуч en coté, pas jeté en avant en attitude croisé лівою 
ногою, pas assemblé a la cinqieme position, petit pirrouette en dehors sur le cou-de-pied, pas 
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jeté з правої ноги праворуч en coté, pas jeté en avant en attitude croisé лівою ногою, pas 
assemblé a la cinqieme position, petit pirrouette en dehors sur le cou-de-pied, double-double 
pirrouette en dedans, з лівої ноги праворуч з виходом a la seconde 90° en coté лівою 
ногою, pas tombé pas de bourré праворуч з лівої ноги, pas de chat ліворуч з правої ноги. 
Pas jeté з правої ноги праворуч en coté, pas jeté en avant en attitude croisé лівою ногою, 
pas assemblé a la cinqieme position.  

Перехід на ліву верхню діагональ pas couru. Preparation a la quatrieme position de 
pied croisé права нога devant ліва верхня діагональ. Виконується за діагоналлю – pas 
assemblé battu лівою ногою, a la cinqieme position, sissonne double rond de jambe en l’air, 
a la cinqieme position, tour piqué en dehors ліворуч з лівої ноги double tour en l’air, pas 
assemblé battu лівою ногою, a la cinqieme position, sissonne double rond de jambe en l’air, 
a la cinqieme position, tour piqué en dehors ліворуч з лівої ноги double tour en l’air, pas 
assemblé battu лівою ногою, a la cinqieme position, sissonne double rond de jambe en l’air, 
a la cinqieme position, tour piqué en dehors ліворуч з лівої ноги double tour en l’air, tombé 
coupé en tournent grand jeté en tournent з лівої ноги ліворуч через ар’єрсцену – manege, 
tombé coupé en tournent grand jeté en tournent, tombé coupé en tournent grand jeté en 
tournent, tombé coupé en tournent grand jeté en tournent, tombé coupé en tournent grand jeté 
en tournent, tombé coupé en tournent grand jeté en tournent, tombé coupé en tournent grand 
jeté en tournent, tombé coupé en tournent grand jeté en tournent, tombé coupé en tournent 
grand jeté en tournent, grand double saut de basque en grand plié в праве коліно en 2-й 
arabesque. 

Pas de trois. 1-й акт. З правої верхньої діагоналі. Tombé pas de bourré, tombé pas 
de bourré, tombé pas de bourré, tombé pas de bourré, preparation en 1-й arabesque en face 
(фронтально) grand jeté entrelancé, pas marché, soutenu en tournent. З лівої верхньої 
діагоналі. Tombé pas de bourré, tombé pas de bourré, tombé pas de bourré, tombé pas de 
bourré, preparation en 3-й arabesque en face (фронтально) grand jeté entrelancé, pas 
marché, preparation a la a la quatrieme position de pied croisé права нога devant.  

Pas tombé-coupé en arriere, developpé en avant з правої ноги, pas tombé-coupé en 
arriere, developpé en avant з правої ноги, pas assemblé en coté з лівої ноги, grand sissonne 
ouvert en grand pose effacé en arriere з правої ноги, руки в аllongé, pas de bourré pas 
assemblé en 4-й arabesque. Pas tombé-coupé en arriere, developpé en avant з лівої ноги, pas 
tombé-coupé en arriere, developpé en avant з лівої ноги, pas assemblé en coté з правої 
ноги, grand sissonne ouvert en grand pose effacé en arriere з лівої ноги, руки в аllongé 
preparation en 3-й arabesque en face (фронтально).  

Варіація жіноча перша – pas valse (en tournent), pas valse preparation, a la 
quatrieme position de pied croisé ліва нога devant права верхня діагональ, pas tombé-
coupé en arriere, developpé en avant з лівої ноги, pas chassé, grand pas jeté en grand pose 
attitude croisé en arriere, pas valse (en tournent), pas valse preparation, a la quatrieme 
position de pied croisé права нога devant ліва верхня діагональ, pas tombé-coupé en 
arriere, developpé en avant з правої ноги, pas chassé, grand pas jeté en grand pose attitude 
croisé en arriere, встати в temps plié-relevé en pose attitude croisé.  

Варіація жіноча друга – preparation a la quatrieme position de pied croisé права 
нога devant ліва верхня діагональ, початок як в 6-у port de bras  почати уходити в 
розтяжку назад з правої ноги, pas assemblé en arriere en 3-й arabesque en arriere лівою 
ногою, entrechat quatre, pas glissade з лівої ноги, pas marché temps grand battement 
developpé en grand pose croisé правою ногою, pas assemblé en arriere en 3-й arabesque 
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лівою ногою, entrechat quatre, pas glissade з правої ноги, pas marché temps grand 
battement developpé en grand pose croisé лівою ногою, pas assemblé en arriere en 3-й 
arabesque en arriere лівою ногою, entrechat quatre, pas glissade з лівої ноги, pas marché 
temps grand battement developpé en grand pose croisé правою ногою, убігти на 
ар’єрсцену pas couru, preparation a la quatrieme position de pied croisé ліва нога devant 
права верхня діагональ.  

З правої ноги, pas glissade, grand cabriole en grand pose effacé, стати a la cinqieme 
position de pied croisé ліва нога devant, port de bras cambre en coté, руки у 3-й позиції, 
temps plié-relevé en 1-й arabesque pentche, pas glissade, grand cabriole en grand pose 
effacé, стати a la cinqieme position de pied croisé ліва нога devant, port de bras cambre en 
coté, руки у 3-й позиції, temps plié-relevé en 1-й arabesque pentche, pas glissade, grand 
cabriole en grand pose effacé, стати a la cinqieme position de pied croisé ліва нога devant, 
port de bras cambre en coté, руки у 3-й позиції, pas assemblé, preparation tour piqué en 
dehors, tour piqué en dehors.   

Варіація чоловіча –  починаючи з центру manege з лівої ноги ліворуч, grand 
sissonne ouvert battu en coté, tombé-coupé pas assemblé, grand sissonne ouvert battu en 
coté, tombé-coupé pas assemblé, grand sissonne ouvert battu en coté, tombé-coupé pas 
assemblé, grand sissonne ouvert battu en coté, tombé-coupé pas assemblé, grand sissonne 
ouvert battu en coté, tombé-coupé pas assemblé, grand sissonne ouvert battu en coté, tombé-
coupé pas assemblé, pas couru перейти по колу на preparation en 1-й arabesque aplombe 
на праву ногу з лівої нижньої куліси з правої ноги.  

Pas marché (крок-крок), grand jeté entrelancé en 1-й arabesque, pas chassé 
preparation en 1-й arabesque aplombe на ліву ногу з правої нижньої куліси з лівої ноги 
pas marché (крок-крок), grand jeté entrelancé en 1-й arabesque, preparation en 1-й 
arabesque aplombe на праву ногу з лівої нижньої куліси з правої ноги, pas marché (крок-
крок), grand jeté entrelancé en 1-й arabesque, pas chassé, grand pas jeté en 1-й arabesque, 
pas couru (убігти).   

Артюр Сен-Леон (1821−1870 рр.) − французький танцівник, балетмейстер, 
педагог, представник романтичного балету. Навчався у Франсуа Альбера. Працював у 
трупі Жюля Перро, де виконував провідні партії у балетах «Есмеральда» і «Ундина» 
на музику Цезаря Пуньї. 1844 р. в Парижі поставив балет «Маркитанка» на музику 
Цезаря Пуньї. Артюр Сен-Леон ставив балетні спектаклі в Римі, Мілані, Лондоні, 
Відні, Берліні, Парижі, Санкт-Петербурзі.  

Його постановки  мали розважальний характер, у них було багато трюків, 
барвистих танцювальних виходів − антре і технічних фокусів. Він майстерно володів 
мистецтвом сценічних ефектів, використовуючи чудеса технічних нововведень 
піротехніки і електрики, тим самим підкорюючи глядача зовнішнім блиском, 
химерністю, яскравістю костюмів і декорацій. Його не цікавили теми й образи 
романтичного балету, він шукав у літературних сюжетах лише привід для танців.  

У 1859−1869 рр. працював головним балетмейстером імператорського театру в 
Санкт-Петербурзі, де  в 1864 р. поставив балет на національну казку Петра Єршова 
«Горбоконик» на музику Цезаря Пуньї, у 1867 р. − балет за казкою Олександра 
Пушкіна «Золота рибка» на музику Льва Мінкуса. Вершиною творчості 
прославленого балетмейстера офіційно вважають постановку в 1870 р. балету 
«Коппелія, або Дівчина з блакитними очима» на музику Лео Деліба у Grand O’Pera de 
Paris.  Сен-Леон є автором однієї з систем запису танцю, яку опублікував 1852 р. в 
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Парижі під назвою «Сценохореографія, або Мистецтво запису танцю» [331, с. 96]. 
Август Бурнонвіль (1805–1879 рр.) французький артист, датський педагог, 

головний придворний балетмейстер Датського королівського театру, представник 
балетного романтизму. Навчався у свого батька Антуана Бурнонвіля та Огюста 
Вестріса. Бурнонвіль був талановитим балетмейстером, його відомі балети − 
«Сильфіда»  (1836 р.) на музику Германа Левенсхольда; «Неаполь» (1842 р.), на 
музику Нільса Вільгельма Ґаде, Едварда Хельстеда, Хольгера Паулі й Ханса Лумбю;  
«Фестиваль квітів у Дженцано» (1858 р.) на музику Едварда Хельстеда [354, с. 
60−67.].  

За для кращого розуміння, саме академічної французької традиції балету в Данії 
наведемо приклади варіацій з балетів «Фестиваль квітів у Дженцано», «Неаполь».  

Балет «Фестиваль квітів у Дженцано». Варіація з antreé – жіноча. Preparation 
(на ліву ногу) petit pose epaulement croisé en arriere (ліва діагональ). З  правої ноги 3 pas 
emboité (tire bouichon en avant), pas ballonné, grand pas jeté croisé en attitude en grand 
pose, 2 cabriole з правої ноги en 4-й arabesque, pas assemblé, relevé-soutenu grand pose 
croisé attitude; 3 pas emboité (tire bouichon en avant), pas ballonné, pas jeté croisé en 
attitude en grand pose, 2 cabriole з правої ноги en 4-й arabesque, pas assemblé, relevé-
soutenu grand pose croisé attitude.  

На авансцені – tour piqué en dedans soutenu, grand sissonne ouvert en 1-й  
arabesque, coupé  з підбиттям одної ноги balloté та викиданням другої ноги вперед; tour 
piqué en dedans soutenu, grand sissonne ouvert en 1-й  arabesque, coupé  з підбиттям одної 
ноги balloté та викиданням другої ноги вперед; tour piqué en dehors soutenu (за себе), 
tombé-coupé epaulement croisé en arriere (з лівої ноги), pas  de ciseaux (фронтально), 
preparation epaulement croisé en arriere (з правої ноги).  

Варіація з antreé – чоловіча. Preparation (на ліву ногу) petit pose epaulement croisé 
en arriere (ліва діагональ). Pas marché (один крок), pas assemblé battu en pose epaulement 
effacé en arriere, grand sissonne ouvert jeté en grand pose epaulement effacé, pas marché 
(перехід крок-крок), grand pas jeté en attitude en grand pose croisé, 3 entrechat trois; pas 
marché (один крок), pas assemblé battu en pose epaulement effacé en arriere, grand sissonne 
ouvert jeté en grand pose epaulement effacé, pas marché (перехід крок-крок), grand pas jeté 
en attitude en grand pose croisé, 3 entrechat trois. Grand sissonne ouvert (через ногу) en 
grand pose epaulement croisé, pas assemblé battu 3 entrechat trois.  

На авансцені – grand sissonne fermé en coté entrechat trois (з лівої ноги), grand 
sissonne fermé en coté, entrechat trois (з правої ноги), pas assemblé battu (з лівої ноги), 
entrechat trois (з правої ноги), pas glissade діагонально ліворуч, entrechat trois (з правої 
ноги), pas assemblé battu (з лівої ноги), entrechat trois (з правої ноги),  preparation grand 
battement jeté a la seconde en coté, plié, double pirrouette en dehors, soutenu  закінчити 
pose epaulement croisé права нога devant. 

Corps de ballet (жіночий). Preparation tour soutenu, руки в 3-ю позицію, 
(затягуючи з паузою). Temps cabriole з правої ноги en 1-й arabesque, pas marché 
(перехід) en grand pose epaulement effacé en arriere, temps cabriole правої ноги en 1-й 
arabesque, pas marché (перехід) en grand pose epaulement effacé en arriere; temps cabriole 
лівої ноги en 1-й arabesque, pas marché (перехід) en grand pose epaulement effacé en 
arriere, temps cabriole правої ноги en 1-й arabesque, pas marché (перехід) en grand pose 
epaulement effacé en arriere, 3 tour piqué en dedans soutenu,  temps en 1-й arabesque з 
правої ноги, закінчити в 5-у позицію. Sissonne scenique en 1-й arabesque з лівої ноги, 



97 
 

pas couru (сценічний біг), grand jeté pas de chat en 2-й arabesque, убігти. 
Варіація – чоловіча. Preparation epaulement croisé 5-а позиція, права нога devant. З 

правої ноги pas ballonné en croisé en avant, pas ballonné en ecarté en avant, pas ballonné en 
effacé en arriere, pas assemblé, sissonne fermé en coté з правої ноги праворуч, sissonne 
fermé en coté з лівої ноги ліворуч, petit pas de bourré en demi pointé (не змінюючи ноги). 
Preparation epaulement croisé 5-а позиція ліва нога devant. З правої ноги pas ballonné en 
croisé en avant, pas ballonné en ecarté en avant, pas ballonné en effacé en arriere, pas 
assemblé, sissonne fermé en coté з правої ноги праворуч, sissonne fermé en coté з лівої 
ноги ліворуч, petit pas de bourré en demi pointé (не змінюючи ноги), з переходом на 
preparation epaulement croisé 5-а позиція права нога devant на авансцену нижня 
діагональ з 8-ї точки залу.  

Pas jeté sur plase en 3-й arabesque з лівої ноги (з 5-ї позиції без руху), pas balloté en 
ecarté en avant з правої ноги, pas marché (крок-крок) grand sissonne foueté en attitude 
epaulement grand pose croisé en arriere, з лівої ноги – рухаючись на ар’єрсцену. Pas jeté 
sur plase en 3-й arabesque з правої ноги (з 5-ї позиції без руху), pas balloté en ecarté en 
avant з правої ноги, pas marché (крок-крок) grand sissonne foueté en attitude epaulement 
grand pose croisé en arriere, з правої ноги – рушаючи на ар’єрсцену. Pas jeté sur plase en 
3-й arabesque з лівої ноги (з 5-ї позиції без руху), pas balloté en ecarté en avant з правої 
ноги, pas marché (крок-крок) grand sissonne foueté en attitude epaulement grand pose 
croisé en arriere, з лівої ноги – рухаючись на ар’єрсцену.   

За діагоналлю − рухаючись на авансцену у 2-у точку зала, tour soutenu en dedans 
праворуч з лівої ноги, руки через 3-є port de bras, pas jeté sur plase a la seconde en coté et 
rond de jambe en l’air, вкручуючись tour soutenu en dedans праворуч, правою ногу за 
себе, tour soutenu en dedans праворуч з лівої ноги, руки через 3-є port de bras, pas jeté sur 
plase a la seconde en coté et rond de jambe en l’air, вкручуючись tour soutenu en dedans 
праворуч, праву ногу за себе. Entrechat trois (з правої ноги),  entrechat trois (з лівої 
ноги), entrechat trois (з правої ноги), entrechat trois (з лівої ноги), preparation a la 
quatrieme double pirrouette en dehors, закінчити  grand plié в коліно en pose epaulement 
croisé ліва нога devant.  

Варіація – жіноча. Preparation epaulement croisé 5-а позиція ліва нога devant, з 
правої ноги degagé en demi plié. З правої ноги (сильно рухаючись праворуч) brise, brise, 
brise, pas de bourré (перейти на ліву ногу). З лівої ноги (сильно рухаючись ліворуч) 
brise, brise, brise, pas de bourré (перейти на ліву ногу). З правої ноги (сильно рухаючись 
праворуч) brise, brise, brise, pas de bourré (перейти на ліву ногу). З лівої ноги (сильно  
рухаючись ліворуч) brise, brise, brise, pas de bourré (перейти на ліву ногу).  

З правої ноги sur plase a la seconde en coté et double rond de jambe en l’air, pas 
emboité sur plase (без оберту). З лівої ноги sur plase a la seconde en coté et double rond de 
jambe en l’air, pas emboité sur plase (без оберту). З правої ноги sur plase a la seconde en 
coté et double rond de jambe en l’air, 2 pas emboité sur plase (без оберту), pas chassé (з 
виносом ноги через developpé) sissonne scenique, preparation epaulement croisé 4-а 
позиція, ліва нога devant. З лівої ноги pas ballonné en effacé en avant з виходом на effacé 
en avant  з правої ноги en demi plié, з лівої ноги pas ballonné en effacé en avant з виходом 
preparation epaulement croisé 4-а позиція, ліва нога devant.  

З правої ноги temps 1-й arabesque et petit foueté en dedans з виходом 1-й arabesque. 
З правої ноги pas ballonné en effacé en avant з виходом на effacé en avant  з лівої ноги en 
demi plié, з правої ноги pas ballonné en effacé en avant з виходом preparation epaulement 
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croisé 4-а позиція права нога devant. З правої ноги temps 1-й arabesque et petit foueté en 
dedans з виходом 1-й arabesque. З лівої ноги pas ballonné en effacé en avant з виходом на 
effacé en avant  з правої ноги en demi plié, з лівої ноги pas ballonné en effacé en avant з 
виходом preparation epaulement croisé 4-а позиція ліва нога devant. З правої ноги temps 
1-й arabesque et petit foueté en dedans з виходом 1-й arabesque. З правої ноги pas 
ballonné en effacé en avant з виходом на effacé en avant  з лівої ноги en demi plié, з 
правої ноги pas ballonné en effacé en avant з виходом preparation epaulement croisé 4-а 
позиція, права нога devant.  

З правої ноги temps 1-й arabesque, pas de bourré. Pas de bourré desous-dessus, 
tombé-coupé вихід на ліву ногу, 2 battement frappé, pas de bourré desous-dessus, tombé-
coupé вихід на ліву ногу, 2 battement frappé, pas de bourré desous-dessus, tombé-coupé 
вихід на ліву ногу, 2 battement frappé, pas de bourré desous-dessus, перехід на manege pas 
chassé, grand jeté en tournent en 1-й arabesque, tour piqué soutenu  в 5-у точку залу, grand 
jeté en tournent en 1-й arabesque, tour piqué soutenu в 7-у точку залу, grand jeté en 
tournent en 1-й arabesque, tour piqué soutenu в 2-у точку залу, tour piqué soutenu, pas  de 
ciseaux en avant, preparation epaulement croisé en arriere з лівої ноги a la quatrieme. 

Corps de ballet (жіночий). Preparation epaulement croisé 4-а позиція, ліва нога 
devant. Рухаючись  уперед на авансцену –  з правої ноги pas de bourré souivi sur plase 
(трохи просуваючись) pas de chat, з лівої ноги pas de bourré souivi sur plase (трохи 
просуваючись) pas de chat, з правої ноги pas de bourré en coté tombé-coupé (підсікання), 
з лівої ноги pas de bourré en coté tombé-coupé (підсікання); з правої ноги pas de bourré 
souivi sur plase (трохи просуваючись) pas de chat, з лівої ноги pas de bourré souivi sur 
plase (трохи просуваючись) pas de chat, з правої ноги pas de bourré en coté tombé-coupé 
(підсікання), з лівої ноги pas de bourré en coté tombé-coupé (підсікання). Sissonne 
scenique en 1-й arabesque, pas couru з правої ноги, pas couru (сценічний біг), sissonne 
scenique en 1-й arabesque, pas couru з лівої ноги, pas couru (сценічний біг). Sissonne 
scenique en 1-й arabesque, pas couru з правої ноги, pas couru (сценічний біг), sissonne 
scenique en 1-й arabesque, pas couru з лівої ноги, pas couru (сценічний біг). 

Варіація – чоловіча. Preparation epaulement croisé 5-а позиція, права  нога devant, 
relevé-plié. Double tour en l’air en attitude croisé, pas assemblé, entrechat huit, relevé-plié. 
Double tour en l’air en attitude croisé, pas assemblé, pas jeté battu, petit pas de bourré en 
demi pointé (не змінюючи ноги), з правої та лівої ноги, поступово відкриваючи руки, 
рухаючись ліворуч на авансцену нижню діагональ, tombé-coupé на праву ногу, grand 
battement jeté з лівої ноги, сісти в grand plié на коліно, розвернутись, прийомом soutenu 
en tournent, grand battement jeté developpé з лівої ноги, pas glissade,  рухаючись назад 
авансценою з 8-ї точки залу в 2-у точку залу, sissonne cabriole en 1-й arabesque, pas 
glissade, pas jeté battu, pas echappé a la seconde, pas de bourré, pas echappé battu a la 
seconde, pas de bourré.  

Tombé-coupé на ліву ногу, grand battement jeté з лівої ноги сісти в grand plié на 
коліно, розвернутись, прийомом soutenu en tournent, grand battement jeté developpé з 
лівої ноги, pas glissade, рухаючись  назад авансценою  з 2-ї точки залу в 8-у точку залу, 
sissonne cabriole en 1-й arabesque, pas glissade, pas jeté battu, pas echappé a la seconde, pas 
de bourré, pas echappé battu a la seconde, pas de bourré. Entrechat trois (з правої ноги),  
entrechat trois (з лівої ноги), entrechat trois (з правої ноги), entrechat trois (з лівої ноги), 
preparation grand battement jeté a la seconde en coté, plié, double pirrouette en dehors, 
soutenu  закінчити pose epaulement croisé права нога devant. 
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Варіація – жіноча. Preparation epaulement croisé 4-а позиція, ліва нога devant, 
просуваючись вперед temps relevé attitude grand pose croisé, Праворуч з правої ноги, pas 
tombé, pas couru grand jeté en attitude croisé, temps relevé attitude grand pose croisé, 
ліворуч з лівої ноги pas tombé, pas couru grand jeté en attitude croisé, temps relevé attitude 
grand pose croisé, праворуч з правої ноги pas tombé, pas couru grand jeté en attitude 
croisé, temps relevé attitude grand pose croisé, діагональ догори 3 pas emboité en tournent, 
assemblé en tournent.  

Temps relevé – з правої ноги 2 battement petit developpé 45° en epaulement croisé, 
grand battement developpé 120° en epaulement croisé, pas de bourré ліворуч, petit pas 
assemblé, temps relevé – з правої ноги 2 battement petit developpé 45° en epaulement 
croisé, grand battement developpé 120° en epaulement ecarté, pas de bourré ліворуч, 
preparation. Tour lents et petit – рухаючись праворуч 3 temps levé sauté terre-â-terre en 
pose 1-й arabesque, tour lents et petit 3 temps levé sauté terre-â-terre en pose 1-й arabesque, 
tour lents et petit 3 temps levé sauté terre-â-terre en pose 1-й arabesque, pas de bourré, saut 
de basque праворуч, закінчити epaulement croisé 4-а позиція, ліва нога devant. 

Corps de ballet (жіночий). Preparation epaulement croisé 4-а позиція,  ліва нога 
devant.  Рухаючись вперед на авансцену за діагоналлю –  з правої ноги, pas couru, grand 
pas jeté en attitude croisé, temps relevé attitude grand pose croisé, grand pas jeté en attitude.  

Балет «Неаполь». Corps de ballet. Preparation epaulement croisé 4-а позиція, права 
нога devant (1-й акт).  

Чоловіки – pas assemblé en arriere лівою ногою, entrechat quatre, pas assemblé en 
arriere лівою ногою, jeté sur plase rond de jambe en l’air правою ногою, pas assemblé en 
arriere лівою ногою, pas assemblé en arriere правою ногою, entrechat quatre, pas assemblé 
en arriere правою ногою, jeté sur plase rond de jambe en l’air лівою ногою, pas assemblé 
en arriere правою ногою, 2 entrechat six, entrechat cinque, довернутись soutenu en 
tournent en dedans руки через pоrt de bras, pas assemblé en arriere лівою ногою, entrechat 
quatre, pas assemblé en arriere лівою ногою, jeté sur plase rond de jambe en l’air правою 
ногою, pas assemblé en arriere лівою ногою, pas assemblé en arriere правою ногою, 
entrechat quatre, pas assemblé en arriere правою ногою, jeté sur plase rond de jambe en l’air 
лівою ногою, pas assemblé en arriere правою ногою. 

 Два entrechat huit, entrechat cinque, довернутись soutenu en tournent en dedans 
руки через pоrt de bras, разом з жінками у парах – en face (фронтально до глядача) – pas 
de bourré grand sissonne scenique a la seconde – жінки праворуч, чоловіки ліворуч, pas de 
bourré grand sissonne scenique a la seconde – жінки ліворуч, чоловіки праворуч, pas de 
bourré pas jeté – жінки праворуч, чоловіки ліворуч, довернутись soutenu en tournent en 
dedans руки через pоrt de bras.  

У парах  разом, тримаючи жінку за талію – entrechat cinque, temps arabesque, 
entrechat cinque, temps arabesque, entrechat cinque, temps arabesque, sissonne scenique en 
arabesque, pas couru (убігти).  

Два солісти з кордебалету (фронтально до глядача) – з правого та лівого боків, 
рухаючись один на одного праворуч та ліворуч – pas glissade en demi pointé 
(проковзуючись, сильно просуваючись), entrechat cinque pas glissade en demi pointé 
entrechat cinque, 2 pas ballonné en coté, pas tombé en arriere, pas jeté battu en arriere; 
праворуч та ліворуч – pas glissade en demi pointé (проковзуючись, сильно 
просуваючись), entrechat cinque pas glissade en demi pointé entrechat cinque, 2 pas 
ballonné en coté, pas tombé en arriere, pas jeté battu en arriere, pas jeté battu en coté, grand 
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pas jeté en attitude croisé, pas assemblé double rond de jambe en l’air en coté, entrechat 
cinque, jeté battu en arriere, grand pas jeté en attitude croisé, pas assemblé double rond de 
jambe en l’air en coté, entrechat cinque jeté battu en arriere, preparation grand battement jeté 
a la seconde en coté, plié, double pirrouette en dehors, soutenu  закінчити pose epaulement 
croisé права нога devant.  

Жінки, рухаючись за руки, вперед – 3 pas ballonné en effacé en avant, 2 pas couru 
en face en avant, 2 tombé-coupé en ecarté en arriere (припадання), відходячи на 
ар’єрсцену sissonne scenique, saut de basque,  розвернутись обличчям, 3 pas ballonné en 
effacé en avant, 2 pas couru en face en avant, 2 tombé-coupé en ecarté en arriere 
(припадання), відходячи на ар’єрсцену sissonne scenique, saut de basque, розвернутись 
обличчям.  

Рухаючись праворуч у лінії – pas de bourré, entrechat trois, pas de bourré, entrechat 
trois, 2 sissonne simple, рухаючись ліворуч у лінії – pas de bourré, entrechat trois, pas de 
bourré, entrechat trois, 2 sissonne simple, pas de bourré dessous-dessus en effacé en avant – 
en arriere, pas assemblé, 4 changement de pied en tournent, 2 sissonne simple, pas de bourré 
dessous-dessus en effacé en avant – en arriere, sissonne ouvert через rond en dehors, grand 
pas jeté, pas couru (вбігти).  

Чоловіки – (широко) en face (фронтально на авансцену), pas chassé, grand pas jeté, 
grand pas jeté en attitude croisé, pas echappé-sissonne scenique, pas couru grand saut de 
basque (з повертанням обличчям на глядача), з виведенням ноги через developpé en 
avant. 

Douette (солісти в парі, партнер обіймає партнерку за талію за діагоналлю) – 
рухаючись уперед preparation coupé developpé, pas couru, pas couru, grand pas jeté en 
attitude croisé, рухаючись назад, pas tombé en arriere, pas jeté en arriere, pas emboité. Pas 
chassé grand jeté entrelancé (проходячи один перед другим), pas assemblé, 4 sissonne 
fermé en face, pas chassé grand jeté entrelancé (проходячи один перед другим), pas 
assemblé, 4 sissonne fermé en face, pas chassé 2 sissonne scenique en attitude (тримаючись 
за руки, рухаючись навколо один одного). 

За діагоналлю на авансцену pas couru, grand pas jeté en attitude croisé, фронтально 
на авансцені – grand sissonne ouvert developpé coupé assemblé, pas chassé 2 saut de 
basque (проходячи один перед другим) pas assemblé, sissonne ouvert jeté en attitude 
croisé pas assemblé, grand sissonne ouvert developpé coupé assemblé, pas chassé 2 saut de 
basque (проходячи один перед іншим) pas assemblé, sissonne ouvert jeté en attitude 
croisé, pas assemblé.  

Sissonne ouvert en 1-й arabesque, soutenu en tournent, руки через 3-є port de bras, 
pas assemblé. Sissonne ouvert en 1-й arabesque, soutenu en tournent, руки через 3-є port de 
bras, grand pas jeté en tournent (з preparation pas tombé en arriere),  взятись за руки в парі 
– entrechat trois, entrechat trois, entrechat trois. Pas glissade, pas echappé (на зустріч один 
одному), entrechat trois, preparation double pirrouette en dedans.  

Danse d’enssemblé (2-й акт). Pas marché, pas marché, temps arabesque, pas marché, 
pas marché, temps arabesque, pas marché, pas marché, temps arabesque, pas marché, pas 
marché, temps arabesque. Temps arabesque par terre, battement tendu simple, degagé en 
pose effacé en avant, port de bras cambre en arriere, degagé en pose effacé, degagé en pose 
effacé en arriere, en tournent temps arabesque par terre, battement tendu simple, degagé en 
pose effacé en avant, port de bras cambre en arriere, degagé en pose effacé, degagé en pose 
effacé en arriere. 
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Варіація солістки верхня ліва діагональ (2-й акт). Preparation epaulement croisé 4-
а позиція права нога devant. Pas glissade, temps en 1-й arabesque, переведення та 
позування з port de bras, battement developpé en 120° рухаючись назад pas tombé en 
arriere, sissonne cabriole en arriere, pas marché назад temps en 1-й arabesque, переведення 
та позування з port de bras, фронтально на авансцені – pas glissade, relevé-soutenu 
battement developpé a la seconde en coté, pas glissade, relevé-soutenu battement developpé 
a la seconde en coté, pas de bourré, pas de bourré dessous-dessus en effacé en avant – en 
arriere, relevé-soutenu a la cinqieme position de pied, руки у 3-ю позицію.  

Pas de bourré souivi, battement developpé a la seconde en coté, pas de bourré souivi, 
preparation a la quatrieme position de pied double tour en dehors en attitude, plié attitude en 
grand pose croisé, temps plié attitude en grand pose croisé, рухаючись назад з переходом 
через качання з правої ноги, temps plié attitude en grand pose croisé –  рухаючись назад з 
переходом через покачування з лівої ноги. 

Pas de six. Entreé. За діагоналлю − preparation relevé-demi pointé, 3 temps piqué 
passé, soutenu plié a la cinqieme position de pied, sissonne ouvert en 1-й arabesque en avant, 
developpé-sauté en avant, en arriere assemblé, en avant, en arriere, pas marché (крок-крок 
як розбіг) grand pas jeté en attitude croisé en face (фронтально на авансцену), pas de 
bourré з позуваннями в позиціях у руках 2-е port de bras, grand pas jeté en attitude croisé 
en face (фронтально на ар’єрсцену).  

Фронтально − 3 temps piqué passé, soutenu plié a la cinqieme position de pied, 
sissonne ouvert en 1-й arabesque en avant, developpé-sauté en coté, pas de bourré, 3 temps 
piqué passé, soutenu plié a la cinqieme position de pied, sissonne ouvert en 1-й arabesque en 
avant, 3 grand pas jeté en 1-й arabesque, emboité (перехід).  

Дві лінії  рухаючись назустріч pas couru, pas couru, grand pas jeté en grand pose 
effacé, emboité (перехід).  Дві лінії  рухаючись назустріч pas couru, pas couru, grand pas 
jeté en grand pose effacé, emboité (перехід). Pas coupé  через pas de bourré, pas jeté battu, 
pas coupé через pas de bourré, pas jeté battu, вихід у temps 1-й arabesque pentcheé. 
Фронтально − pas echappé a la seconde, temps piqué passé, pas de bourré, pas tombé, pas 
jeté – праворуч, pas echappé a la seconde, temps piqué passé, pas de bourré, pas jeté – 
ліворуч, soutenu en tournent demi plié. Grand pas jeté en grand pose effacé, pas de bourré 
en tournent, grand pas jeté en grand pose effacé, entrechat six.  

Adagio. Preparation epaulement croisé a la quatrieme en demi plié et port de bras (з 
розкриттям рук) з правої ноги. Preparation epaulement croisé a la quatrieme en demi plié 
et port de bras cambre en arriere (з розкриттям рук) з лівої ноги. Preparation epaulement 
croisé a la quatrieme en demi plié et port de bras (з розкриттям рук) з правої ноги.  

Жінки − port de bras з нахилом корпуса вперед cambre переходом через demi plié, 
4 pas marché. Battement developpé epaulement effacé en avant лівою ногою, battement 
developpé 1-й arabesque pentcheé en arriere правою ногою. Souteu-preparation relevé-demi 
pointé, pas de bourré souivi, починаючи фронтально, по колу обертаючи, перейти у 
лінію epaulement effacé a la quatrieme. Rond de jambe en 45° en dehors з лівої ноги, 
preparation epaulement effacé a la quatrieme en demi plié et port de bras cambre en arriere (з 
розкриттям рук) з правої ноги. Rond de jambe en 45° en dehors з лівої ноги, preparation 
epaulement effacé a la quatrieme en demi plié et port de bras cambre en arriere (з 
розкриттям рук) з правої ноги.  Rond de jambe en 45° en dehors з лівої ноги,  перехід на 
дві сторони.  

Чоловіки – 6-е port de bras, preparation epaulement croisé a la quatrieme, grand 
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double pirrouette en dedans en attitude, вихід в passé developpé 120° a la seconde en coté, 
passé developpé en arriere preparation epaulement croisé a la quatrieme. У тріо з різних 
боків, рухаючись назустріч – epaulement croisé a la quatrieme pas couru, pas couru, grand 
battment developpé 90° a la quatrieme en coté en avant, лівою ногою, battement developpé 
1-й arabesque pentcheé en arriere правою ногою. Через перескок preparation epaulement 
croisé a la quatrieme, double pirrouette en dedans, вихід в passé developpé 120° a la 
seconde en coté, перейти у cinqieme position de pied.  

Variation le cavaliere – entrechat quatre, entrechat quatre, cou-de-pied, passé, en 
arriere лівою ногою en 2-й arabesque, pas chassé grand pas jeté en attitude croisé, battu 
через cou-de-pied, правою ногою вихід en attitude grand pose effacé. Entrechat quatre, 
entrechat quatre, cou-de-pied, passé, en arriere правою ногою en 2-й arabesque, pas chassé 
grand pas jeté en attitude croisé, battu через cou-de-pied, лівою ногою вихід en attitude 
grand pose effacé.  

Pas assemblé grand sissonne ouvert grand pose effacé з лівої ноги, temps pirrouette 
attitude en dedans ліворуч. Pas assemblé grand sissonne ouvert grand pose effacé з правої 
ноги, temps pirrouette attitude en dedans праворуч. Pas assemblé grand sissonne ouvert 
grand pose effacé з лівої ноги, temps pirrouette en dedans ліворуч, з виходом passé a la 
seconde, pas chassé grand pas jeté en attitude2-й arabesque. Tombé-coupé pas chassé en 
arriere en 1-й arabesque  на ліву ногу, рухаючись за правою діагоналлю до верху на 
центр, tombé-coupé pas chassé en arriere en 1-й arabesque  на ліву ногу,  рухаючись за 
правою діагоналлю до верху на центр, 1-й arabesque поглибити в demi plié.  

В центрі pas assemblé, entrechat quatre, grand sissonne ouvert jeté en tournent sur 
plase en grand pose attitude croisé, pas de bourré (сценічний перехід), рухаючись убік 
праворуч. Pas assemblé, entrechat quatre, grand sissonne ouvert jeté en tournent sur plase en 
grand pose attitude croisé, pas de bourré (сценічний перехід), рухаючись убік праворуч. 
Pas assemblé, entrechat quatre, grand sissonne ouvert jeté en tournent sur plase en grand 
pose attitude croisé, preparation a la seconde double pirrouette en dehors,  закінчити a la 
cinqieme position de pied.  

Variation le dames – pas marché en demi pointé battu, з правої ноги, pas marché en 
demi pointé battu, з лівої ноги, pas marché en demi pointé battu, з правої ноги, 3 entrechat 
quatre, pas de chat en coté. Pas marché en demi pointé battu, з правої ноги, pas marché en 
demi pointé battu, з лівої ноги, pas marché en demi pointé battu, з правої ноги, 2 entrechat 
quatre, entrechat trois, soutenu en tournent, руки через 3-є port de bras.  

Pas assemblé, grand sissonne ouvert jeté en 1-й arabesque  на ліву ногу, soutenu en 
tournent, руки через 3-є port de bras, pas assemblé, grand sissonne ouvert jeté en 1-й 
arabesque на ліву ногу, soutenu en tournent, руки через 3-є port de bras, pas chassé en 
avant sissonne scenique en 1-й arabesque на ліву ногу, змінюючи напрям на праву ногу, 
pas chassé en avant pas ballonné pose effacé sissonne scenique en 2-й arabesque на праву 
ногу, pas de bourré (сценічний перехід), pas ciseaux.   

Маріус Петіпа (1818−1910 рр.) – французький артист, російський педагог і 
балетмейстер. Вчився у свого батька – Жана Петіпа та Огюста Вестріса. У 1838−1846 
рр. виступав як танцівник у Бордо, Нанті, Мадриді. У 1847 році  переїхав у Росію на 
посаду артиста-міма, викладача в театральному училищі, а також помічника головного 
балетмейстера при імператорському театрі.  

В 1847−1869 рр. працював з видатними французькими балетмейстерами Жюлем 
Жозефом Перро і Артюром Сен-Леоном. У 1869−1903 рр. − головний балетмейстер-
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постановник імператорського театру в Санкт-Петербурзі. Маріус Петіпа створив 
зведення правил балетного академізму, його норм і зразків. Зокрема, побудова 
багатоактного балету, головним виражальним засобом якого є класичний танець, 
використовування стилізації народного і характерних танців у вигляді 
дивертисментних номерів – іспанські, італійські, польські, угорські, східні й російські.  

Велику увагу приділяв ансамблевому танцю виконавців, насамперед це 
стосувалося «так званих білих балетів» − жіночого corps de ballet. Його постановки, 
близько шістдесят, вирізнялися майстерністю композиції, стрункістю хореографічного 
ансамблю, віртуозним розроблянням сольних партій. Всередині спектаклів Петіпа 
будував розгорнуті хореографічні сцени, в яких зароджувався танцювальний 
симфонізм [335, с. 97].  

Кращі балети Петіпа: «Дон Кіхот» (1869 р.) і «Баядерка» (1877 р.) на музику 
Людвіга Мінкуса; «Пахіта» (1881 р.) на музику Едуарда Дельдев’є, за сценарієм 
Жоржа Мазільє; «Жізель» на музику Адольфа Адана за сценарієм Жюля Перро і Жана 
Коралі, «Коппелія» (1884 р.) за сценарієм Артюра Сен-Леона; «Марна пересторога» 
(1885 р.) за сценарієм Жана Доберваля; «Есмеральда» (1886 р.) на музику Людвіга 
Мінкуса, за сценарієм Жюля Жозефом Перро, «Спляча красуня» (1890 р.) на музику 
Петра Чайковського; «Лебедине озеро» (1895 р.)  на музику Петра Чайковського разом 
з  Львом Івановим; «Привал кавалерії» (1896 р.) на музику Йохана Армсгейма; 
«Раймонда» (1898 р.) на музику Олександра Глазунова; «Корсар» (1899 р.) за 
сценарієм Жоржа Мазільє, Жюля  Жозефом  Перро [245, с. 116].  
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3.2. Неокласичний балет США та Європи (Велика Британія, Франція, Німеччина, 
Нідерланди, Словенія) 

 
На зламі ХІХ і ХХ століть у Західній Європі намітився занепад і деградація 

балетного мистецтва. У Паризькій опері балет перетворився на додаток до оперної 
вистави та вар’єте. У США, балет в його академічному вигляді, майже був відсутнім.  

На початку ХХ століття, у професійному балетному мистецтві були лише, 
гастролі − «Російських сезонів Сергія Дягілєва», а також, багато танцювальних 
компаній по світу, були розраховані на вар’єте, «танцювальні ревю», розважальні шоу, 
кабаре, виступи джазових танцівників. Аналізуючи зародження неокласичних 
тенденцій, а згодом неокласичного балету США і Європи, слід звернути увагу, що 
саме, російські емігранти, серед яких були видатні російські балетмейстери-
постановники та викладачі балету, перенесли академічні традиції на Захід, зокрема, 
художню побудову балетного дійства, кращих традицій метрів – Августа, Бурнонвіля, 
Жюля Жозефом Перро, Маріуса Петіпа. 

Окремим явищем, виключно «американським», а згодом школою і стилем у 
балеті США, почав формуватись у 1915−1990 рр. модерн-танець −  Рут Сен-Дені, Тед 
Шоун, Марта Грем, Доріс Гемфрі, Чарлз Вейдман, Хосе Лімон, Мерс Каннінгем. 
Важливим для неокласичного балету було те, що модерн-танець, який через своїх 
представників, спочатку абсолютно відкидав принципи академічного балету та його 
головний виражальний засіб – класичний танець, починаючи з середини 40-х років ХХ 
століття, почав активно застосовувати певні рухи, а згодом принципи побудови школи 
та екзерсису в навчанні. Слід додати, що певні технічні прийоми і принципи модерн-
танцю, а згодом модерн джаз танцю, активно запозичувались у неокласичному балеті 
США та Європи протягом 1960−1980-х років [351, с. 74−78]. 

Перші спроби поєднати класичний танець з імпресіонізмом, експресіонізмом, 
кубізмом робив Михайло Фокін, а згодом його послідовники − Вацлав Ніжинський, 
Леонід Мясін, Джордж Баланчин, Броніслава Ніжинська, Касьян Голейзовський, Федір 
Лопухов у 1905−1950 рр. Однак остаточне поєднання різних форм і технік танцю в 
неокласичному балеті  відбулось у другій половині ХХ століття. Починаючи з 90-х 
років, балетмейстери-неокласики почали поєднувати не тільки різні сучасні техніки 
танцю (модерн джаз танець, джаз-танець, контемпорарі данс, джаз контемпорарі, 
популярний танець, контактну імпровізацію) з віртуозними прийомами класики, а й 
різні види сучасного мистецтва (еквілібристика, сценічний рух, кіно, перформанс). 

В цьому підрозділі буде розглянуто історичний аналіз творчості перших 
«балетних неокласиків» Михайла Фокіна та його послідовників – Федора Лопухова, 
Касьяна Голейзовського, Леоніда Якобсона, висвітлено діяльність «Російських сезонів 
Сергія Дягілєва», а також творчість Михайла Мордкіна, Ентоні Тюдора – в США 
(окрім Джорджа Баланчина, про творчість якого буде сказано в четвертому підрозділі), 
Ольги Преображенської, Сержа Лифаря, Ролана Пті, П’єра Лакотта – у Франції, Марі 
Рамбе, Фредеріка Ештона, Нінет Валуа, Кеннета Макміллана – у Великій Британії, 
Джона Ноймайєра (окрім Джона Кранка, про творчість якого буде сказано в 
четвертому підрозділі), Іржи Кіліана – в Нідерландах, Едварда Клюга – в Словенії. 

Михайло Фокін, російський артист, соліст балету Маріїнського театру опери і 
балету, балетмейстер і педагог. У 1889−1898 рр. навчався у Петербурзькому 
театральному училищі в класі  Миколи Легата, а також у Крістіана Йогансона та 
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Енріко Чеккетті. Був солістом Маріїнського театру в 1898−1907 рр. У 1901−1911 рр. 
викладав у Петербурзькому театральному училищі, серед його учнів – Вацлав 
Ніжинський, Федір Лопухов, Тамара Карсавіна, Анна Павлова, Броніслава Ніжинська.  

Поштовхом для балетних реформ і танцювальних новацій Михайла Фокіна, 
зокрема звернутися до неакадемічних експериментів, була творчість представниці 
імпресіонізму в хореографії Айседори Дункан, яка гастролювала і жила в Росії на 
початку ХХ століття. Принципи роботи, творчі знахідки балетмейстера, збережені й 
збагачені його послідовниками, визначили напрям розвитку хореографії на кілька 
десятиліть. Неабияка музичність Фокіна, а також професійне володіння музичними 
інструментами − балалайкою, скрипкою і фортепіано, уможливила йому продовжити 
пошуки в галузі танцювального симфонізму, створеному за законами музично-
хореографічної розробки як самостійний жанр. Проте у творчості Фокіна провідне 
місце посідав авторський одноактний балет, сюжетний, емоційно-напружений та дієво 
насичений.  

Хореограф-реформатор прагнув кожній виставі надати неповторності, він 
створював балети, цілісні за стилістикою, хореографічною мовою, звертався до 
танцювального фольклору та суміжних видів мистецтва. Класичний танець для Фокіна 
не був універсальною системою, а лише однією рисою, важливим аспектом 
рівноправним з характерним танцем, вільною пластикою та іншими виражальними 
танцювальними засобами. Життя в його балетах поставало вакхічним святом, в яке 
дисонансом вривалися теми самотності, втрати ілюзій, приреченості, неприборканих 
пристрастей. Балетмейстер ніби стверджував, що прагнення до мрії, навіть якщо вона 
ілюзорна, досягнення її, навіть якщо вона смертоносна, є кульмінацію у житті людини, 
миттю перемоги її духу [351, с. 81]. 

Незважаючи на те, що Михайло Фокін започаткував імпресіоністичні тенденції у 
російському балеті, більшість його робіт усе ж таки належать до неокласики. Власне 
художній метод, започаткований ним, відомий в хореографії історії російського 
балету і балету Західної Європи як «фокінізм». Крім балетмейстерської діяльності, 
Михайло Фокін збагатив наукову теорію і філософію хореографічного мистецтва, 
залишивши мемуари, статті, присвячені балету [331, с. 155]. 

Витоки неокласичного балету беруть початок від постановки Михайла Фокіна, 
балету «Ацис і Галатея» (1905 р.) на музику Андрія Адлеця за сценарієм Володимира 
Лангамера. У балеті були наближені до античних зразків костюми виконавців. Фокін 
рішуче відмовився від властивих академічному балету симетричної побудови, він 
розташовував артистів у декількох рівнях, використовуючи пози, що сидять і лежать 
на підлозі. Обмежено і обережно використовував деякі нововведення у танцювальній 
пантомімі та акторській майстерності засобами міміки й жестикуляції. За рахунок 
цього рухи жести та комбінації були досить виражальними та дієво насичені [22, 224].  

Балет Фокіна, був першим новітнім балетом на античну тематику з подібною 
назвою, наприклад: Франца Гільфердинга (1753 р., Відень; 1764 р. Санкт-Петербург); 
Жан Жоржа Новера (1772 р., Відень); Шарля Дідло (1797 р., Лондон; 1816 р. Санкт-
Петербург). За стилістикою у балеті є звернення до естетики давньогрецьких ідеалів 
мистецтва. На відміну від представників імпресіонізму і модерну в танці Рут Сен-Дені, 
Айседори Дункан, Фокін вважав, головним, не стилізацію (звернення виключно до 
форми давньогрецької орхестіки, зокрема, створення нової звичайної форми і лексики, 
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переосмислення психології розвитку балетного дійства, художніх образів персонажів у 
балеті. 

Саме античні форми, вдало синтезуючи з академічними досягненнями балетного 
театру, його естетикою, зумовили появу «нового балету», де класичний танець був 
передусім технічним інструментом в розкритті художнього образу в балеті або 
хореографічної мініатюри. Всупереч балету романтизму і академізму Маріуса Петіпа, 
де класичний танець був головним виразником, і часто представляв виключно 
демонстрацію складної техніки, ігноруючи сюжетну лінію, історичний контекст і 
образність персонажів, «новий балетний стиль Фокіна» стверджував гармонію між 
сюжетом, лексикою танцю, стилістикою форми (залежно від сюжету), обов’язковий 
професійний хореографічний рівень виконавців, а також танцсимфонічний принцип 
розкриття сценічного образу. 

Балети Фокіна на античний сюжет з використовуванням давньогрецької 
танцювальної лексики й естетики в художньому оформленні балету (костюмів і 
декорацій) були наявні в балетах «Єгипетські ночі або Клеопатра» на музику 
Олександра Аренського (1908 г.), «Нарцис» на музику Миколи Черепніна (1911 р.), 
«Павільйон Арміди» на музику Олександра Черепніна, «Дафніс і Хлоя» на музику 
Моріса Равеля (1912 р.). 

Виразні форми хореографічних постановок Фокіна мали не тільки певні 
архетипи античного танцю або форм. Він йшов далі в розвитку і розширенні 
образності балетної мови, завдяки стилістиці і формам авангардних течій − 
експресіонізму, кубізму, абстракціонізму, елементів ритмопластики Еміля Жак-
Далькроза, а також імпресіонізму. Риси імпресіонізму в постановках Фокіна наявні в 
балетах «Шопеніана або Сильфіди» на музику Фредеріка Шопена, хореографічній 
мініатюрі «Вмираючий лебідь» на музику Каміля Сен-Санса (1907 рр), «Видіння 
троянди» на музику Карла Марі Вебера (1911 р.). На початку ХХ століття у балетах 
Фокіна в лексичній, так і художньо-образній репрезентації у танці часто використано 
форми, стилістику, психологію відтворення образу і руху завдяки виразним засобам 
експресіонізму. Принцип емоційно насиченого і виражального образу персонажів 
представлено в балетах, «Шехерезада» на музику Миколи Римського-Корсакова (1910 
р.), «Петрушка», «Жар-птиця» (1911 р.) на музику Ігоря Стравинського [326, с. 28]. 

Неокласична хореографія Михайла Фокіна або «фокінізм» (за радянських часів) 
– це звернення до античних, міфологічних і біблійних сюжетів, літературних творів, а 
також безсюжетні балети. Особливістю балетної архітектоніки Михайла Фокіна є 
одноактний балет і хореографічна мініатюра (solo, douetto, trio, quartetto, quintetto). 
Стилістиці й виражально-репрезентативним формам властиві експресіоністичні, 
імпресіоністичні й кубічні відтінки, а також авторська імпровізація й експеримент. У 
побудові хореографічної композиції, її лексики значну увагу приділено танцсимфонії, 
психологічно оновленому класичному танцю, ритмопластиці. Безсумнівною ознакою є 
стилізація інших художніх форм (східного, давньогрецького, давньоруського, 
характерного танців, танцювальній пантомімі). 

Серед учнів Михайла Фокіна і Миколи Легата був Федір Лопухов (1886–1973), 
представник російської балетної родини (обидві сестри Лопухова були танцівницями), 
який власною творчістю збагатив досвід свого педагога.  

Дебют його відбувся  1905 року у випускній виставі «Ацис і Галатея» 
(балетмейстер Михайло Фокін), в якій він виконав партію Ациса. Протягом 1905−09 та 
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1911−22 рр. він був солістом Маріїнського театру, в 1910−11 рр. гастролював у США, 
у 1922−1931 рр., 1944−1946 рр. і 1955−1956 рр. – художній керівник трупи ЛАТОБ 
імені С. Кірова і головний балетмейстер-постановник, в 1931−35 рр. – організатор і 
керівник балетної трупи Ленінградського Малого театру, у 1936−41 рр. – художній 
керівник Ленінградського хореографічного училища. З 1962 року художній керівник 
балетмейстерського відділення Ленінградської консерваторії, професор з 1965 року. 

Лопухов одним із перших радянських балетмейстерів почав відновлювати і 
реставрувати «балети академічного спадку» («Спляча красуня», «Раймонда», 
«Лебедине озеро», «Дон Кіхот», «Лускунчик», «Жізель, «Есмеральда», «Баядерка»), 
зберігаючи для майбутніх поколінь шедеври майстрів хореографії академічного спадку 
– Жюля Перро, Маріуса Петіпа, а також відновлення балетних постановок Михайла 
Фокіна «Шопеніана», «Вмираючий лебідь», «Петрушка», «Жар-птиця», «Шехерезада» 
[351, с. 83].  

Для вираження сюжету, дії, характерів у своїх постановках Лопухов 
використовував канонічні композиції та форми класичного танцю, доповнюючи їх 
оновленою танцювальною лексикою. Класичний танець, який хореограф вважав 
основним засобом виразності, збагачувався переважно елементами акробатики. Це 
виявилось особливо у великих підтримках в балеті та pas de deux, чудові зразки яких є 
канонами у теперішніх редакціях вище вказаних балетів. Також хотілось б зазначити, 
що акробатичні підтримки Лопухова, у академічних балетах, згодом створив новий 
метод і техніку окремої дисципліни у професійній хореографічній освіті – «дуетно-
сценічного танцю» [154, с. 62−64]. 

Лопухов поставив безсюжетний абстрактно-асоціативний «балет-симфонію» 
(танцсимфонію) «Велич всесвіту» (1923 р.) на музику четвертої симфонії Людвіга ван 
Бетховена. Відгукуючись на поклик часу, Лопухов часто створював сюжетні балети як 
синтетичні вистави, вводячи спів, слово, ексцентрику, буфонаду, циркові елементи, 
театр ляльок тощо. Проте і тут класичний танець був провідним для  Лопухова, який 
звертався до різноманітних тем у суспільстві, в тому числі й до сучасних, шукаючи 
нове пластичне вираження художніх образів, розкриваючи їх психологічні особливості 
й характеристики. Істотну роль у розвитку світового балету відіграли такі його 
неокласичні постанови: «Пульчинела» (1926 р.) на музику Ігоря Стравинського, 
«Весняна казка» на музику Петра Чайковського та Бориса Асаф’єва (1947 р.) [171 , с. 
6].  

Ще один послідовник Михайла Фокіна в російському балеті – артист і 
балетмейстер Касьян Голейзовський (1892−1970 рр.). Навчався у 1901−1909 рр. у 
Санкт-Петербурзькому театральному училищі (клас Сергія Андріанова, Михайла 
Фокіна). У 1909−1910 рр. − артист Маріїнського театру в Санкт-Петербурзі. У 
1910−1918 рр. − артист Великого театру в Москві. З 1915 року − балетмейстер-
постановник у московських театрах мініатюр («Інтимний театр»). Він з перших років 
артистичної діяльності вивчав мистецтво балетмейстера, був учасником новаторських 
пошуків Фокіна і Горського. У 1916 р. працював балетмейстером Мамонтовського 
театру мініатюр і театру «Летюча миша».  

Видатна заслуга Голейзовського в тому, що він упродовж  1915−1930 років 
вважав за потрібне створення професійної освіти у галузі сучасного танцю, на відміну 
від модерн-танцю в США (у той же час). Його професійне навчання відбувалось на 
гармонійному синтезі академічної школи танцю з новітніми ритмопластичними, 
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спортивними та акробатичними прийомами, а також сценічним рухом і пантомімою. У 
1916 році Голейзовський відкрив власну професійну балетну студію «Московський 
камерний балет». З 1919 р. − балетмейстер Московського камерного балету, художній 
керівник експериментального театру балету. З 1926−1928 рр. − художній керівник 
балету и головний балетмейстер Одеського театру опери та балету. Створив в Одесі 
експериментальну майстерню хореографії «Фабрика сучасного танцю» [154, с. 36−67].  

У 1928−1929 рр. та 1934−1935 рр. − головний балетмейстер Харківського 
українського театру опери та балету. У 30-х роках ХХ століття у Москві створював 
урочисті фізкультурні паради. У 1948−1949 рр. − балетмейстер Львівського театру 
опери та балету. У 1950−1960-і роки – балетмейстер-постановник  Великого театру в 
Москві [312, с. 30]. 

 Естетичний ідеал Голейзовського − органічне поєднання класичного танцю з 
вільною пластикою, елементами фізичної культури, сценічним рухом, акробатикою, 
стилізацією фольклору. Вперше у балеті застосував конструкційні установки, які дали 
можливість показати людську постать об’ємно. Використовував «декоративність» і 
своєрідну новацію в освітленні постановок завдяки «світлотіней», а також авторський 
варіант певних форм, принципів за сценічним методом «кубічного конструктивізму» в 
хореографії Миколи Фореггера [97, с. 67−69].  

Стверджуючи власний стиль, він звертався до творів Олександра Скрябіна, 
балети − «Соната смерті і руху» (1918 р.), «Скрябініана» (1962); Степана Василенка − 
балет «Йосип прекрасний» (1926 р.). Доводячи свою художню спроможність, 
Голейзовський пластично змінював класичний танець відповідно до сучасності, 
звертався до гротеску («Іспанські танці» та «Ексцентричні танці» на музику Ісака 
Дунаєвського, «танці герлз» на естраді, а також був постановником хореографії у 
художньому кінофільмі Григорія Александрова «Весна» з Любов’ю Орловою в 
головній ролі [86, с. 6−7]. 

Інші видатні постановки Касьяна Голейзовського:  «Танці німф і козлоногих» на 
музику Іллі Саца (1918 р.), «Арлекінада» на музику Сесіля Шамінада (1919 р.), «П’єро і 
Коломбіна» на музику Сесіля Шамінада (1920 р.), «Фавн» на музику Клода Ашіль 
Дебюссі (1922 р.), «Трагедія масок» на музику Бориса Бера (1922 р.), «Іспанські 
танці» на музику Ісака Альбеніса, Енріко Гранадоса (1923 р.), «Смерть Ізольди» на 
музику Рихарда Вагнера (1924 р.), «Діоніс» на музику Олександра Шеншина (1933 р.), 
«Половецькі танці» на музику Олександра Бородіна (1955 р.). 

Також один з послідовників Михайла Фокіна у 1930−1970-х роках був Леонід 
Якобсон (1904−1975 рр.) радянський артист балету і балетмейстер. У 1926 році 
закінчив Ленінградське хореографічне училище. У 1926−1933 роках артист балету 
Ленінградського театру опери та балету імені Сергія Кірова, в 1942−1950 рр. і в 
1955−1975 рр. – балетмейстер-постановник ЛАТОБ імені С. Кірова. У 1969 році 
ініціатор створення і художній керівник ленінградської трупи «Хореографічні 
мініатюри» − по-суті, за радянських часів, першого професійного неокласичного 
балетного театру. 

Якобсон є хореодраматичним балетним неокласиком та мініатюристом за 
радянських часів». Його перша велика робота у ЛАТОБ імені С. Кірова стала 
постановка другого акту балету «Золоте століття» (1930 р.) на музику Дмитра 
Шостаковича. Послідовник Михайла Фокіна, Касьяна Голейзовського, Федора 
Лопухова, Леонід Якобсон слідував, а подекуди інтуїтивно працював у контексті 
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одного стилю «неокласичного», якщо торкатись Джорджа Баланчина, свого сучасника. 
В молодості він заперечував класичний танець, у зрілі роки став ініціатором оновлення 
класичної лексики, ускладнивши її віртуозними рухами. Зробив класичні рухи 
репрезентацією психологічних характеристик, як і Баланчин, створюючи повну 
симфонію музики і танцю. Якобсон, передусім, хореодраматичний балетмейстер-
неокласик, і він не віддавав такого пріоритету безсюжетному абстрактно-
асоціативному балету, як його сучасник [95, с. 33−35].  

Наскрізна тема його творчості − висміювання та осуд різних форм лиха і 
соціальних вад. Одною з хореографічних форм його балетмейстерського мистецтва, є 
хореографічна мініатюра. Кращі із створених ним  мініатюр були поєднані в одну 
виставу «Хореографічні мініатюри» (1959 р.), «Клоп» (1962 р.). Перша редакція балету 
«Спартак» на музику Арама Хачатуряна, була поставлена саме, Леонідом Якобсоном 
у ЛАТОБ імені С. Кірова в 1956 році. 

Кращі роботи Леоніда Якобсона, які за своєю суттю і репрезентацією у розкритті 
художнього образу нового балетного стилю, можна віднести саме до неокласики у 
40−60-х років: «Іспанське каприччіо» на музику Миколи Римського-Корсакова (1944 
р.), триптих на теми Родена − «Вічна весна», «Поцілунок», «Вічний ідол» на музику 
Клода Дебюссі (1959 р.), «Баба-Яга» на музику Модеста Мусоргського (1965 р.), 
«Матрьошки» на музику Олександра Даргомижського (1965 р.). 

У 70-х роках «Політ Тальйоні» на музику Вольфганга Амадея Моцарта (1971 р.). 
«Pas de quatre» на музику Вінченцо Белліні. «Мінотавр і німфа» на музику Альбіна 
Берга (1971 р.). «Екзерсис XX століття» на музику Йоганна Себастьяна Баха (1971 р.). 
«Симфонія безсмертя» на музику Бориса Тищенка (1972 р.). «Романтичне pas de 
deux» на музику Джоккіно Россіні (1973 р.). «Моцартіана» на музику Вольфганга 
Амадея Моцарта (1974 р.). «Шість pas de deux» на музику Джоккіно Россіні, 
Фредеріка Шопена, Артюра Онеггера, Бенджаміна Бріттена, Ференца Легара, Гаетано 
Доніцетті (1974 р.) [351, с. 84]. 

 
3.2.1. Неокласичні балетні форми «Російських сезонів Сергія Дягілєва» 

 
Зародження неокласики в балеті у США та в Європі відбувалося під впливом 

Росії, як вже зазначалось, було пов’язане з «Російськими сезонами Сергія Дягілєва» в 
Парижі, Лондоні, США, Швейцарії, Монако, Італії [326, с. 28].  

Буде коротко проаналізовано творчість балетмейстерів-постановників 
дягілєвської антрепризи, композиторів, художників і виконавців за хронологією. 
Михайло Фокін у 1909−1912 рр., 1914 році, керував балетною трупою «Російських 
сезонів Сергія Дягілєва» .  

В Парижі (Франція) 1909 р. поставив балет «Павільйон Арміди» (франц. Le 
Pavillon d’Armide) на музику Миколи Черепніна, за декораціями і художнім 
оформленням художника Олександра Бенуа, виконавці − В. Кораллі, М. Мордкін, А. 
Булгаков, Т. Карсавіна, В. Ніжинський  [22, с. 228; 292, с. 128]. Балетний дивертисмент 
«Половецькі танці» (франц. Les Danses polovtsiennes) з опери «Князь Ігор» на музику 
Олександра Бородіна, за декораціями і художнім оформленням художника Миколи 
Реріха, виконавці − А. Больм, С. Федорова, Е. Смирнова, Г. Роза [89, с. 548]. 
Імпресіоністичний одноактний балет «Сильфіди» («Шопеніана», франц. Les Sylphides) 
на музику Фредеріка Шопена, за декораціями і художнім оформленням художника 
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Олександра Бенуа, виконавці − А. Павлова, Т. Карсавіна, В. Ніжинський [17, с. 
371−377]. Балет на давньоєгипетську тематику «Клеопатра» («Єгипетські ночі», 
франц. Cléopatre) на музику Олександра Аренського, за декораціями і художнім 
оформленням художника Льва Бакста, виконавці − А. Павлова, І. Рубінштейн, Т. 
Карсавіна, В. Ніжинський, М. Фокін [22, с. 227].  

У 1910 році, в Парижі поставив балет за мотивами італійської комедії «dell arte» 
з характерною стилістикою італійського Ренесансу XVI  століття «Карнавал» (франц. 
Carnaval) на музику Роберта Шумана, за декораціями і художнім оформленням 
художника Льва Бакста, виконавці − Т. Карсавіна, В. Ніжинський, А. Больм, В. Фокіна, 
Б. Ніжинська [292, с. 304]. На східну тематику, за арабськими казками «Тисяча й одна 
ніч» створив балет «Шехерезада» (франц. Schéhérazade) на музику Миколи Римського-
Корсакова, за декораціями і художнім оформленням художника Льва Бакста, 
виконавці − І. Рубінштейн, В. Ніжинський, А. Романтичний балет «Жізель» (франц. 
Giselle) на музику Адольфа Адана, за декораціями і художнім оформленням 
художника Олександра Бенуа, виконавці − Т. Карсавіна, В. Ніжинський. Балет на 
східну тематику «Орієнталії» (франц. Les Orientales) на музику Олександра Глазунова 
та Олександра Бородіна, за декораціями і художнім оформленням художника Льва 
Бакста, виконавці − Е. Гельцер, В. Ніжинський, Т. Карсавіна, А. Волиніна, В. Фокіна, 
Г. Роза, А. Орлов, М. Фокін [22, с. 236].  

У 1911 році, в Монте-Карло (Монако) поставив балет за імпресіоністською 
стилістикою «Видіння троянди» (франц. Le Spectre De La Rose) Карла Вебера, за 
декораціями і художнім оформленням художника Льва Бакста, виконавці − В. 
Ніжинський, Т. Карсавіна [17, с. 60−61]. Балет на античний сюжет «Нарцис» (франц. 
Narcisse) на музику Миколи Черепніна, за декораціями і художнім оформленням 
художника Льва Бакста, виконавці − В. Ніжинський, Т. Карсавіна, Б. Ніжинська. В 
Парижі, того ж року поставив балет на народну російську казкову тематику з 
виражальними експресіоністськими рисами «Петрушка» (франц. Petrouchka) на 
музику Ігоря Стравінського, за декораціями і художнім оформленням художника 
Олександра Бенуа, виконавці − В. Ніжинський, Т. Карсавіна, А. Орлов, Е. Чеккетті [80, 
132−137].  

У 1912 році, поставив балет на античну тематику «Дафніс і Хлоя» (франц. 
Daphnis et Chloé) на музику Моріса Равеля, за декораціями і художнім оформленням 
художника Льва Бакста, виконавці − В. Ніжинський, Т. Карсавіна [22, 238; 292, с. 
225−229].  

У 1914 році поставив балет на біблійну тематику зі східною та 
давньоєгипетською стилістикою «Легенда про Йосипа» (франц. La Légende de Joseph) 
на музику Рихарда Штрауса, за декораціями і художнім оформленням художника Льва 
Бакста, виконавці − Л. Мясін, М. Кузнєцова, А. Булгаков. Балет за мотивами народної 
руської казки Олександра Пушкіна «Золотий півник» (франц. Le Coq d’or) на музику 
Миколи Римського-Корсакова, за декораціями і художнім оформленням художника 
Миколи Гончарова, виконавці − Т. Карсавіна, А. Больм, А. Булгаков, Е. Чеккетті [292, 
175−179]. Балет на античну тематику «Мідас» (франц. Midas) на музику Максиміліана 
Штейнберга, за декораціями і художнім оформленням художника Мстислава 
Добужинського, виконавці − Т. Карсавіна, А. Больм, М. Фроман, Л. Шоллар, Л. 
Чернишова. 
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Вацлав Ніжинський (1889−1950 рр.)., учень Михайла Фокіна.  У  1907−1911 рр. 
працював артистом балету в Маріїнському театрі. З 1911 р. жив за кордоном. 
Працював балетмейстером-постановником у «Російських сезонах Сергія Дягілєва» в 
1912−1913 рр., 1916 рік. У Парижі 1912 року поставив балет на античну тематику 
«Післяполудневий відпочинок фавна» (франц. L'Après-midi d'un faune) на музику Клода 
Дебюссі, за декораціями і художнім оформленням художника Льва Бакста, виконавці − 
В. Ніжинський Б. Ніжинська, Л. Нелідова [22 с. 232].  

У 1913 році, створив балет на давньоруський народний сюжет за стилістикою 
давньоруського, скоморошего танцю, кутовими формами й експресіоністською 
вражальність й репрезентацією «Весна священна» (франц. Le Sacre du printemps) на 
музику Ігоря Стравинського, за декораціями і художнім оформленням художника 
Миколи Реріха, виконавці − М. Пільц і кордебалет [80 с. 138−143].  

У 1916 році в Нью-Йорку (США) поставив  балет на середньовічну тематику за 
мотивами нідерландських і фламандських легенд з виражальною експресіоністською 
стилістикою «Тіль Уленшпігель» на музику Рихарда Штрауса, за декораціями і 
художнім оформленням художника Роберта Джонса, виконавці − В. Ніжинський і 
кордебалет [89 с. 513]. 

Леонід Мясін (1896−1979 рр.) працював балетмейстером-постановником у 
«Російських сезонах Сергія Дягілєва» у 1915−1921 рр., 1925−1928 рр. У Женеві 
(Швейцарія) 1915 року поставив балет «Північне сонце» (франц. Soleil de nuit) на 
музику Миколи Римського-Корсакова, за декораціями і художнім оформленням 
художника Михайла Ларіонова, виконавці − Л. Мясін, Н. Звєрєв і кордебалет [89 с. 
361].  

У 1916 році в Сан-Себастьяні (Іспанія) поставив балет на давньоруський 
народний сюжет «Кікімора» на музику Анатолія Лядова, за декораціями і художнім 
оформленням художника Михайла Ларіонова, виконавці − М. Шабельська, С. 
Ідзиковський. У 1917 році в Римі (Італія) − балет на сучасний побутовий сюжет 
«Жінки в гарному настрої» (франц. Les Femmes de bonne) на музику Доменіко 
Скарлатті, за декораціями і художнім оформленням художника Льва Бакста, виконавці 
− Л. Мясін Л. Лопухова, Л. Чернишова, Л. Мясін, Ж. Чекетті, Е. Чеккетті, С. 
Ідзиковський, Л. Войцеховский. У  тому ж році в Парижі − балет на народний сюжет 
за мотивами російських казок «Російські казки» (франц.  Les Contes russes).  

 У 1920 році в Парижі поставив балет за мотивами неаполітанської легенди 
початку XVIII століття «Пульчинела» (франц. Pulcinella) на музику Ігоря 
Стравинського, за декораціями і художнім оформленням художника Пабло Пікассо, 
виконавці − Т. Карсавіна, Л. Мясін, С. Ідзиковський [17 с. 308−311]. У 1925 році  в 
Монте Карло (Монако) − балет на античну тематику «Зефір і Флора» (франц. Zephyr et 
Flore) на музику Володимира Дукельського, за декораціями і художнім оформленням 
художника-кубіста Жоржа Шлюба, виконавці − А. Нікітіна, А. Долін, С. Лифар. У 
1927 році в Парижі поставив балет «Меркурій» (франц. Mercure) на музику Еріка Саті, 
за декораціями і художнім оформленням Пабло Пікассо, виконавці − Л. Мясін, В. 
Петрова і кордебалет. 

Броніслава Ніжинська (1891−1972 рр.) працювала балетмейстером-
постановником у «Російських сезонах Сергія Дягілєва» у 1922−1924 рр., 1926 р. У 
1922 році в Парижі поставила балет на народний сюжет «Розповідь про Лисицю, Півня, 
Кота і Барана» (франц.  Renard) на музику Ігоря Стравинського, за декораціями і 
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художнім оформленням Михайла Ларіонова, виконавці − Б. Ніжинська, С. 
Ідзиковський, Ж. Язвінський, М. Федоров і кордебалет. У 1923 році − балет «Весілля» 
(франц.  Les Noces) на музику Ігоря Стравинського, за декораціями і художнім 
оформленням Миколи Гончарова, виконавці − Ф. Дубровська, Л. Чернишова, Л. 
Войцехівський, Н. Семенов.  

У 1924 році в Монте-Карло, поставила балет за п’єсою Мольєра «Надокучливі» 
(франц. Les Fâcheux) з барочною стилістикою, на музику Жоржа Орика, за 
декораціями і художнім оформленням Жоржа Шлюба, виконавці −  Л. Чернишова, Л. 
Шоллар, А. Долін, А. Вільтзак. У 1926 р. − балет за трагедією Вільяма Шекспіра 
«Ромео і Джульєтта» (франц. Roméo et Juliette) на музику Крістофа Ламбера, за 
декораціями і художнім оформленням Макса Ернста, виконавці −  Х. Міро, Т. 
Карсавіна, С. Лифар [18, с. 57].  

 
3.2.2. Неокласичні балетні форми в США у 1920−1990-х рр 

 
Аналізуючи перенесення академічних традицій в балеті в США і розвиток 

неокласичних форм, виявлено у творчості Михайла Мордкіна й Антоні Тюдора. 
Творчість Джорджа Баланчина буде розглянуто в окремому розділі, де  висвітлено 
його унікальний стиль. 

Михайло Мордкін (1880−1944 рр.) − російський артист балету, балетмейстер і 
педагог. Навчався у балетній школі Великого  театру в Москві в 1893−1899 рр. Після 
закінчення став солістом у  Великому театрі, де працював у 1900−1910 роках.  

У 1910−1915 рр. гастролював з Анною Павловою у Великій Британії та США. 
Організував власну компанію «All Star Imperial Russian Ballet», з якою гастролював в 
США. У 1911−1917 рр.  був у Великому театрі на посаді режисера-постановника. 
Після жовтневого перевороту емігрував до Литви, потім у 1920−1922 рр. керував 
балетом у Тифліському театрі, а в 1924 році емігрував і залишився в США.  

Протягом 1924−1944 рр. працював художнім керівником, балетмейстером-
постановником, викладачем у власному балетному театрі − «Балет Мордкіна» 
(Mordkin Ballet) та балетній школі. З ним виступали відомі танцюристи: Хільда 
Бутцова, Фелія Дубровська, Петро Владимиров, Микола Звєрєв. У 1939 році ця 
балетна трупа була перетворена на «Американський театр балету» (Ballet Theatre).  

Саме завдяки Мордкіну, ще до приїзду Джорджа Баланчина у США, був 
створений перший професійний балетний театр і школа, які перенесли на 
американську сцену академічний репертуар, російські традиції класичного танцю, а 
також принципи підготовки професійних танцівників. У балетній трупі театру 
Мордкіна ставились академічні балети у редакції Михайла Мордкіна – «Марна 
пересторога», «Жізель», «Дон Кіхот», «Лебедине озеро», «Лускунчик», «Спляча 
красуня» [391, р. 60−62].  

Традиції російського балету, які спочатку поширювались в США гастролерами 
та педагогами, в подальшому розвинулися у творчості Джорджа Баланчина 
(справжнє ім’я Георгій Мелітонович Баланчивадзе; 1904−1983 рр.). Народився в сім’ї 
грузинського композитора Мелітона Антоновича Баланчивадзе (1863−1937 рр.), 
одного з основоположників грузинської музичної культури. Мати Георгія 
Баланчивадзе була росіянка. Молодший брат Андрій Мелітонович Баланчивадзе 
(1906−1992 рр.), також став згодом відомим радянським композитором.  
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У 1913 році Джордж Баланчин був зарахований в балетну школу при 
Маріїнському театрі, де навчався у Павла Герда та Самуїла Андріанова. Після 
жовтневого перевороту у 1917 році школу було ліквідовано, і йому довелося заробляти 
на життя таперництвом – супроводжувати на фортепіано танці на вечорах, а згодом 
німі фільми. Незабаром школу знову відкрили (її фінансування, проте, було значно 
урізано), і Баланчин повернувся до занять балетом. У 1921 році в числі з восьми 
юнаків і чотирьох дівчат, був прийнятий у кордебалет Державного театру опери та 
балету. Одночасно вступив у Петербурзьку консерваторію, де вивчав гру на 
фортепіано, теорію музики, контрапункт, гармонію і композицію (закінчив навчання в 
1923 році). 

У 1922 році став одним з організаторів експериментальної групи «Молодий 
балет», де почав пробувати свої сили як балетмейстер-постановник. Під час поїздки на 
гастролі до Німеччини в 1924 році Баланчин разом з декількома іншими радянськими 
танцівниками вирішив залишитися в Європі й незабаром переїхав до Парижа в трупу 
Російського балету Сергія Дягілєва, де балетмейстером був Леонід Мясін, який 
першим познайомив Баланчина як постановник з танцсимфонічним балетом і 
фокінськими традиціями. У 1925 році Сергій Дягілєв запросив Баланчина на посаду 
балетмейстера-постановника, де пропрацював   до 1929 року. За порадою Дягілєва, 
адаптував своє ім’я Георгій Баланчивадзе на західний манер – став як Джордж 
Баланчин. У 1929−1933 рр. працював у Великій Британії, Данії, Монако [342, с. 259]. 

У 1933 році американський меценат Лінкольн Кірстейн запропонував Баланчину 
переїхати в США і там заснувати балетну трупу. Хореограф погодився і в 1933−1983 
роках працював у США. Першим проектом Баланчина на новому місці було відкриття 
балетної школи. За фінансової підтримки Лінкольна Кірстейна і Едварда Варбурга у 
1934 році Баланчин заснував професійну трупу, назва якої змінювалась − 
«Американський балет», «Балетне суспільство», «Нью-Йорк Сіті Балле».  

У 1950−1960-х рр. Баланчин здійснив ряд успішних постановок, зокрема − 
«Лускунчик» на музику Петра Чайковського, виконання якого стало різдвяною 
традицією в США. Його постановки, що становили основу репертуару труп 
«Американ балле» (з 1935) та з 1948 року − «Нью-Йорк сіті балле», були одним із 
балетних неокласичних стилістик американського балету, в основу якого покладено 
традиції російської академічної школи кінця ХІХ століття (зокрема Маріуса Петіпа), а 
також танцсимфонічні балетні прийоми Михайла Фокіна.  

В його балетах, найчастіше  неокласичних безсюжетних, узагальнений 
хореографічний образ постає з образу музичного [326, с. 36]. Завжди ґрунтуючись на 
музиці (а не на літературному сценарії) як на джерелі змісту, балетмейстер особливо 
активно звертався до творів Ігоря Стравинського (27 балетів). Головне в роботах − 
музика видатних композиторів − від майстрів Ренесансу та бароко XVII століття до 
експериментаторів XX століття. Його видатні балети «Аполлон Мусагет» на музику 
Ігоря Стравинського (1928 р.), «Серенада» на музику Петра Чайковського (1934 р.), 
«Кончерто бароко»  на музику  Йоганна Себастьяна Баха (1948 р.), «Агон» на музику 
Ігоря Стравинського (1950 р.), «Коштовності» 1967 року Габріеля Форе, Ігоря 
Стравинського, Петра Чайковського [17, с. 9−12, 19−22, 102− 103, 356−357].  

Хореографія Баланчина вимагала від виконавців досконалого володіння 
технікою класичного танцю, а також повного підпорядкування задуму хореографа. В 
«Школі американського балету» було виховано кілька поколінь артистів, танцювальна 
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техніка і стиль (екзерсис і сценічні форми) яких відповідали вимогам Джорджа 
Баланчина.  

Достатньо об’єктивно про творчість Баланчина сказав Маріс Лієпа: «Часом 
здається, що музика народжується з танцюючих тіл, що її випромінюють самі 
виконавці. Балетмейстер керує ними, як диригент оркестром. Іноді здається, що 
танцівники й танцівниці Баланчина повинні брати участь у дуже красивому і 
містичному обряді чи богослужінні, де справжні емоції приховані заради вищої, 
одному лише Баланчину відомої правди»  [167, с. 48]. 

Більш детально неокласичні безсюжетні абстрактно-асоціативні балети Джорджа 
Баланчина «Серенада» і «Чакона» буде проаналізовано в четвертому розділі, 
визначено його філософсько-естетичні, символічні, жанрово-стилістичні й формально 
технічні аспекти репрезентації художнього образу. 

Антоні Тюдор (Antony Tudor, справжнє ім’я Вільям Кук) (1908−1987 рр.) − 
англійський артист балету, балетмейстер і педагог. Більшу частину життя жив і 
працював у США. Антоні Тюдор навчався класичному танцю у компанії Марі Рамбер і 
згодом став артистом балету її трупи, а також асистентом балетмейстера [18, с. 57].  

У 1932 році він перейшов в «Балет Вік-Уеллс» до Нінет де Валуа. У 1935 році 
він знову повернувся до Марі Рамбер. Для її трупи він поставив одні з кращих своїх 
робіт: у 1936 році − «Бузковий сад» на музику Ернеста Шоссона, у 1937 році − «Темні 
елегії» на музику Густава Малера. У 1938 році Тюдор заснував власну балетну 
компанію. Серед танцівників його «Лондонського балету» були такі учні та артисти 
Марі Рамбер, як Х’ю Лейн, Андре Говард, Уолтер Гор, Пеггі ван Праа, Агнес де Мілль 
і Мод Лойд. Антоні Тюдор закінчив свою виконавську кар’єру в 1950 році.  

У 1949−1951 рр. та в 1962−1963 рр., він очолював Королівський балет Швеції. 
Після відходу зі сцени він очолив педагогічний склад балетної школи Метрополітен-
Опера в Нью-Йорку. У 1973 році викладав класичний танець у Каліфорнійському 
університеті в Ірвайні. У 1974 році Тюдор зайняв посаду директора «Американського 
театру балету». Будучи прихильником дзен-буддизму, в 1957 році він приєднався до 
Першого американському інституту дзен, а з 1964 року став його президентом.  

Антоні Тюдор − творець неокласичного психологічного балету на відміну від 
танцсимфонічного балету Баланчина. Він різко зблизив балетне мистецтво з сучасним 
театром, вніс в нього «прозаїчну» жестикуляцію і водночас, виражальний жест і 
драматизм. Серед його робіт, слід відзначити – балет на античну тему «Суд Паріса» 
1938 р. на музику Курта Вайля; «Вогняний стовп» на музику Арнольда Шенберга 1942 
р.; «Ромео і Джульєтта» на музику Фредеріка Деліуса 1943 р.  Також балети 
«Музичний вечір» та «Святкова вистава» на музику Сергія Прокоф’єва 1963 р.  «Гучні 
труби» на музику Богуслава Мартіна «Гра тіней» на музику Шарля Кеклена 1968 р.; 
«В’януть листя» на музику Антоніна Дворжака 1975 р. [17, с. 387−390]. 

 
3.2.3. Неокласична хореографія  у Франції у 1920−2000 рр 

 
Аналізуючи неокласичні тенденції на батьківщині балету Франції, слід звернути 

увагу на Ольгу Преображенську, Сержа Лифаря, Ролана Пті та П’єра Лакота. Важливо 
зазначити, що Франція, яка створила балет як дійство, сформувала  академічні канони, 
школу і принципи балетного дійства в добу Ренесансу, бароко, класицизму, 



115 
 

сентименталізму і романтизму,  наприкінці XIX століття переживала кризу балетного 
мистецтва.  

Балет майже перестав існувати, замість нього найпоширенішими були водевілі, 
вар’єте, розважальні танцювальні програми. І саме завдяки російським артистам 
балету і балетмейстерам, починаючи від «Російських сезонів» Сергія Дягілєва, а 
згодом російської еміграції після 1917 року, відбувся перехід академічного балету 
російської традиції на свою історичну батьківщину. 

Ольга Преображенська (1871−1962 рр.) – видатна російська балерина, балетний 
педагог у Франції. У 1879−1887 рр. навчалась у Імператорському театральному 
училищі, у педагогів Крістіана Йогансона, Миколи Легата і Енріко Чеккетті. У 
1889−1921 рр. працювала в Маріїнському театрі, з 1900 року прима-балерина. З 1895 
року гастролювала у Європі й Південній Америці, успішно виступала в міланському 
театрі «Ла Скала» в Італії. У 1914 році почала педагогічну діяльність, з 1917 р. по 1921 
р. вела клас пластики при оперній трупі Маріїнського театру, викладала в 
Петроградському хореографічному училищі, в Школі російського балету Якима 
Волинського.  

У 1921 році емігрувала, з 1923 року жила у Франції, де в Парижі  відкрила 
балетну студію і майже 40 років продовжувала педагогічну діяльність.  Викладала в 
Мілані, Лондоні, Буенос-Айресі, Берліні. Залишила викладацьку діяльність в 1960 
році. Серед її учнів були Тамара Туманова, Ірина Баронова, Тетяна Рябушинська, Ніна 
Вирубова, Марго Фонтейн, Ігор Юшкевич, Серж Головін.  

Ольга Преображенська відродила у Франції академічну балетну освіту, основану 
на староросійській школі. У її методиці викладання була наявна характерна 
особливість французької школи танцю (Огюст Вестріс, Август Бурнонвіль, Крістіан 
Йогансон), а також прийомі італійської школи (Кало Блазиса, Джованні Лепрі, Енріко 
Чеккетті).  

Особливості методики побудови екзерсису і віртуозної техніки, в кращих 
традиціях російської школи вона передавала своїм учням як у Росії, так і в Франції. 
Саме сценічний метод Ольги Преображенської активно застосовувала у викладанні 
класичного танцю її учениця Агрипина Ваганова, вдосконаливши, й дещо змінивши 
особливості методики [89, с. 414]. 

Серж Лифар (Сергій Лифар, Serge Lifar) (1905−1986 рр.) − балетний танцівник і 
хореограф, представник французької неокласики. Засновник Академії танцю при 
«Гранд-Опера», ректор Інституту хореографії та Університету танцю Парижа, 
почесний президент Всесвітньої ради танцю ЮНЕСКО.  

Хореографічною освітою для Лифаря була спочатку балетна студія Броніслави 
Ніжинської  у 1921−1922 рр. У 1923−1928 рр. він індивідуально брав приватні уроки 
класичного танцю у Енріко Чеккетті. З 1922 року Лифар серед танцівників  у трупі 
«Російський балет Сергія Дягілєва», де мав змогу протягом 1922−1929 рр., перейняти 
балетмейстерські навички від Броніслави Ніжинської, Леоніда Мясіна, Джорджа 
Баланчина, в балетах яких він виступав.  

У 1929 році Лифарю запропонували очолити балетну трупу «Гранд-Опера», де 
працював як артист балет-соліст, балетмейстер-постановник, педагог-репетитор. 
Фактично він відродив репертуар «Гранд-Опера» (нині Опера Граньє), його трупу і 
школу. Переніс на французьку сцену балети Леоніда Мясіна, Джорджа Баланчина – 
«Пульчінелла», «Блудний син», «Аполлон Мусагет», а також власні неокласичні 
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балети: «Ікар» на музику Артюра Онеггера у 1934 р., «Сюїти в білому» на музику 
Едуарда Лало у 1943 р. [302, с. 50−54] 

 Ролан Пті (Roland Petit; 1924−2011 рр.) − французький танцівник і 
балетмейстер французької неокласичної хореодрами. Хореографічну освіту здобував у 
балетній школі Сержа Лифаря в «Гранд-Опера» у викладача Густава Ріко. З 1940 року 
працював артистом кордебалету. У 1943 році Серж Лифар доручив Пті  сольну партію 
у  балеті «Любов-чарівниця» на музику Мануеля де Фальї. З 1945 року почав 
створювати власні постановки в театрі Маріньї  і того ж року, очолив балетну трупу 
паризького Театру Сари Бернар, поставив балет «Комедіанти» на музику Анрі Соге. У 
тому ж році створив власну трупу «Балет Єлисейських Полів» (проіснувала до 1947 
р.). У 1946 році показав балет «Юнак і смерть» за сценарієм Жана Кокто на музику 
Йоганна Себастьяна Баха. У 1948 році створив нову трупу «Балет Парижа», до складу 
якої  входила Марго Фонтейн.  

У 1972 році заснував Марсельський балет, яким керував багато років. Створював 
постановки для найбільших зірок світового балету − Майї Плисецької, Рудольфа 
Нурієва, Михайла Баришникова. Працював з Наталією Макаровою, яка брала в нього 
уроки з джаз-танцю. Працював у кіно. Співпрацював з Івом Сен-Лораном, Крістіаном 
Діором, Сержем Генсбуром, Пабло Пікассо, Максом Ернстом, Жаном Карзом, Жаном 
Тенглі, Нікі де Сен-Фалло. Лібрето для Ролана Пті писали Жорж Сіменон, Жак 
Превер, Жан Ануй, музику − Анрі Дютійо [326, с. 33].  

Його постановки мали глибокий психологічний зміст, виразний сценічний рух. 
Завдяки віртуозній техніці класичного танцю, яку він часто поєднував з джаз-танцем, 
художній образ у балеті отримав глибокий психологізм і насичену репрезентацію 
розкриття. Він часто використовував танцювальну пантоміму для виражальної 
лексичної насиченості [351, с. 84].  

Його видатні неокласичні балети: «Кармен» на музику Жоржа Бізе (1949 р.), 
«Собор Паризької Богоматері» (Notre-Dame de Paris; 1965 р.) на музику Моріса Жара, 
«Roland Petit Ballet» (1973 року) − хореографічна програма в трьох частинах, яка 
об’єднала поезію Володимира Маяковського та Вільяма Блейка, танцювальну 
майстерність Майї Плисецької та «Балету Марселя» на музику Сергія Прокоф’єва, 
Дмитра Шостаковича, Модеста Мусоргського, групи Pink Floyd, художнє оформлення 
й костюми від модельєра Іва Сен-Лорана [458]. 

П’єр Лакот (Pierre Lacotte; 1932 р.) − французький соліст балету, балетний 
педагог, балетмейстер, реставратор академічних балетів XIX століття – Філіпа Тальоні, 
Маріуса Петіпа, Жюля Жозефа Перро, Жоржа Мазільє, Артюра Сен-Леона, Михайла 
Фокіна. Навчався в балетній школі при Паризькій опері у педагогів Гюстава Ріко, 
Шарлотти Замбелло, Сержа Лифаря, а також брав уроки у російських балерин Любові 
Єгорової, Матильди Кшесинської, Ольги Преображенської. Після закінчення навчання 
в 1946 році − артист кордебалету Паризької опери, у 1951 році − артист балету, соліст. 
У 1957 році танцював у театрі Метрополітен-опера (США). Був провідним 
танцівником балетних труп у Німеччині, Швейцарії, Люксембурзі, Нідерландах, 
Бельгії. У 1995 році завершив кар’єру танцівника в Паризькій опері,  з 1997 року 
отримав посаду балетмейстера-постановника [434]. 

У 1950−1960 рр. − художній керівник трупи «Балет Ейфелевої вежі» в театрі 
«Єлисейські Поля», для якої поставив спектаклі «Концертіно» на музику Антоніо 
Вівальді, «Паризький хлопчисько» на музику Шарля Азнавура, «Ніч-чарівниця» на 
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музику Сіднея Беше, «Сонцестояння» на музику Джеральда Вайнберга. 
У 1963−1968 рр. − художній керівник трупи «Національний балет французької 
музичної молоді», для якої поставив балети «Голос» у співпраці з Едіт Піаф, «Гамлет» 
на музику Вільяма Уолтона, «Майбутні пристрасті» на музику Вітольда 
Лютославського, «Проста симфонія» на музику Бенджаміна Бріттена. 

З 1968 року досліджував і колекціонував балетні архіви і хореографічні записи 
та нотації, у тому числі в Паризькій опері, Гарвардському університеті, а також 
історичні записи. Перша реконструкція академічного балету за архівними записами у 
редакції П’єра Лакота відбулась у 1971 році на сцені театру Паризької опери «Opéra 
Garnier», балет «Сильфіда» на музику Жана Мадлена Шнейцгоффера, за хореографією 
Філіппа Тальйоні. У 1976 році реконструював єдину постановку Марії Тальйоні − pas 
de deux з балету «Метелик» на музику Жака Оффенбаха. У 2001 р реконструював 
балет «Коппелія» на музику Лео Деліба, за хореографією Артюра Сен-Леона, в якому 
виконав роль Коппеліуса.  

З 1985 року − директор балету в Монте-Карло, в 1991−2001 рр. – директор 
балету Національної опери Лотарингії у м. Нансі. Викладав у Паризькій вищій 
національній консерваторії музики і танцю «Le Conservatoire national supérieur de 
musique et de danse de Paris», на факультеті наукових досліджень «Танцювальне 
виконавство: класичний та сучасний танець, читав курс хореографічних дисциплін – 
вивчення і дослідження особливостей танцювального екзерсису, балетмейстерське 
мистецтво. Викладав у балетній студії при  Паризькій опері, де працював, окрім 
балетмейстера-постановнка, ще й педагогом-репетитором. У 1987 році у співавторстві 
з Жаном П’єром Пасторі написав книгу про балет – «Традиція» (Editions Favre) [438].  

Співпрацював з театрами СРСР –  у 1979 році в ЛАТОБ імені Сергія Кірова − 
програма «Вечір старовинної хореографії» (виконували провідні артисти трупи, в 
тому числі Ірина Колпакова, Ганна Комлева, Алла Сизова) − «Лебедине озеро» за 
хореографією Маріуса Петіпа та Льва Іванова; «Качуча» з балету «Кульгавий біс» 
Казимира Жида (за хореографією Фанні Ельслер, за сценарієм Жана Кораллі); pas de 
six з балету «Маркітантка» (за хореографією Артюра Сен-Леона), pas de deux з балету 
«Метелик». Того ж року в Новосибірському театрі опери та балету поставив балет 
«Сильфіда». У 1980 році спеціально для Катерини Максимової поставив у Великому 
театрі в Москві  балет «Наталі, або Швейцарська молочниця» [89, с. 291]. 

Реконструкції академічних постановок. 1972 р. балет «Сильфіда» на музику 
Жана-Мадлена Шнейцгоффера, за хореографією Філіппа Тальоні − Паризька опера, 
Франція; 1979 р. − театр «Колон» у Буенос-Айресі, Аргентина; Національний театр 
Прага, Чехословакія; балет Монте-Карло, 1980 р. − балет Бостона, Нью-Йорка, США; 
1984 р. – Токіо балет, Японія; 1997 р. − Римська опера, Італія; Фінський національний 
театр, Гельсінкі.  

1973 р. − балет «Коппелія» на музику Лео Деліба, за хореографією Артюра Сен-
Леона − Паризька опера, Франція; 2002 р. − балет Шанхая, Китай. 1976 року 
«Лебедине озеро» на музику Петра Чайковського, за хореографією Маріуса Петіпа та 
Льва Іванова − Паризька опера в Парижі; Національна опера в Бордо; 1998 р. − 
Національний балет Нансі, Франція.  

1978 р. − балет «Жізель» на музику Адольфа Адана за хореографією Жана 
Кораллі та Жюля Жозефа Перро, зі збережених і реставрованих костюмів і декорацій 
першої постановки у  балеті Рейнської опери, Страсбург, Франція; балет Монте-Карло, 
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Національний балет Нансі, Франція. Балет «Діва Дунаю» на музику Адольфа Адана за 
хореографією Філіппа Тальоні; театр «Колон» у Буенос-Айресі, Аргентина; 2006 р. – 
Токіо балет, Японія. 

1981 р. –  балет «Марко Спаду» на музику Даніеля Обера за хореографією 
Жоржа Мазільє − Римська опера, Італія; 1985 г. − Паризька опера, Франція (головну 
партію Джеймса створено спеціально для Рудольфа Нурієва, який танцював на 
прем’єрах в обох театрах. 1986 р. − «Половецькі танці» з опери «Князь Ігор» 
Олександра Бородіна за хореографією Михайла Фокіна − балет Монте-Карло.  

1991 р. − балет «Жар-птиця» на музику Ігоря Стравинського, за хореографією 
Михайла Фокіна. 1993 р. Балет «Гіта» на музику Йогана-Самуїла Шмідта, Даніеля 
Обера, Жана Батиста Стефані, за хореографією Філіппа Тальйоні − Великий театр, 
Варшава, Польща.  

1993 р. − балет «Тінь» на музику Людвіга Вільгельма Маурера за хореографією 
Філіппа Тальйоні − Національний балет Нансі, Франція. 1995 р. балет «Озеро фей» на 
музику Даніеля Обера, за хореографією Філіппа Тальйоні − Берлінська державна 
опера, Німеччина.  

1997 р. − балет  «Бачення троянди» на музику Карла Марії фон Вебера, за 
хореографією Михайла Фокіна − Паризька опера, Франція.  

2000 р. − балет «Лускунчик» на музику Петра Чайковського за хореографією 
Льва Іванова − Афінська національна опера, Греція. 2001 р. − балет «Пахіта» на 
музику Льва Мінкуса, за хореографією Жоржа Мазільє та Маріуса Петіпа) − Паризька 
опера, Франція. 

Постановки в Росії: 2000 р. − балет «Дочка фараона» на музику Чезаре Пуньї за 
хореографією Маріуса Петіпа – Великий  театр, Москва; 2006 р. − балет «Ундина» на 
музику Чезаре Пуньї, за хореографією Жюля Жозефа Перро − Маріїнський театр, 
Санкт-Петербург. 2011 р. − балет «Сильфіда» на музику Жана Мадлена 
Шнейцгоффера, за хореографією Філіппа Тальоні – МАМТ, Москва. 2013 р. − балет 
«Марко Спаду» на музику Даніеля Обера за хореографією Жоржа Мазільє – Великий 
театр, Москва.   

У пункті 3.1.2. «Балет бароко, і класицизму та академічні форми» були описані 
унікальні комбінації з балетів «Сильфіда» за хореографією Філіппа Тальйоні та балет 
«Пахіта» за хореографією Жоржа Мазільє і Маріуса Петіпа в редакції та відновленої 
постановки П’єра Лакота. Як  зазначалось ці комбінації вже мали наявні риси та 
технічні ознаки неокласичної віртуозної техніки. Побудова від руху до руху, 
підготовчі положення так звані «preparations», «temps en arabesque», «port de bras» 
[418]. 

 
3.2.4. Неокласична балетна стилістика у Великій Британії у 1920−1990 рр 

 
На відміну від Франції, де вже протягом трьохсот років існувала французька 

академічна школа балету і академія танцю, та  був створений академічний репертуар – 
«Марна пересторога», «Сильфіда», «Жізель», «Пахіта», «Корсар», «Коппелія», 
«Есмеральда». Велика Британія не мала, власної англійської академічної балетної 
школи,  і   професійної театральної трупи.  

Найчастіше у Лондоні були прем’єри відомих балетмейстерів, наприклад Жюля 
Перро у XIX столітті, а також гастролі російських танцівників і трупи «Російського 
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балету Сергія Дягілєва» на початку ХХ століття. Приватні заняття з класичного танцю 
в Лондоні давали  Енріко Чеккетті, Микола Легат, Анна Павлова, Леонід Мясін. 
Проаналізуємо найвидатніших представників англійського неокласичного балету − 
Марі Рамбер, Нінет де Валуа, Фредеріка Аштона, Кеннета Макміллана. 

Марі Рамбер (1888−1982 рр.) – англійська танцівниця,  балетний педагог 
польського походження. Одна з найбільших діячів хореографії Великобританії, нарівні 
з Нінет де Валуа, Леонідом Мясіним, Лідією Лопуховою, Алісією Марковою. Заклала 
основи неокласичного англійського балету. Учениця Еміля Жак Далькроза,  артистка 
балету «Російського балету Сергія Дягілєва», засновниця першої професійної  
англійської балетної компанії, а згодом професійної балетної театральної трупи 
«Балету Рамбер» − найстарішої з нині діючих танцювальних труп Великої Британії. 

У 1912 −1913 роках навчалася евритмії у Дрездені, де стала ученицею Еміля 
Жак-Далькроза. З 1913 року − педагог ритмічної гімнастики у трупі «Російський балет 
Сергія Дягілєва». У 1913−1919 роках навчалася класичному танцю у Енріко Чеккетті, 
спочатку у Парижі, а згодом у Лондоні. З 1920 року Рамбер почала викладати у 
власній балетній школі-студії у Лондоні, наслідуючи методику Енріко Чеккетті. Серед 
учнів, були відомі хореографи − Фредерік Аштон, Ентоні Тюдор, Агнес де Мілль, 
Вільям Чеппел, Андре Гарольд Тернер, Перл Аргайл, Норман Морріс. 

Згодом на базі балетної школи-студії Марі виникла власна трупа «Балетний 
клуб» (Rambert’s Ballet Club), яка виступала, на благодійних вечорах і різних 
танцювальних ревю. Першою постановкою Балетного клубу був балетмейстерський 
дебют Фредеріка Аштона «Трагедія моди», що відбувся 1926 року,  показаний в складі 
програми-ревю на сцені Ліричного театру. Цей балет був першим англійським 
національним балетним спектаклем. У 1935 році трупа одержала назву «Балет Рамбер» 
[89, с. 432].  

Нінет де Валуа (Ninette de Valois; 1898−2001) – англійська артистка балету, 
хореограф і балетний педагог ірландського походження. У 1908−1918 роках навчалась 
класичному танцю. У 1923−1926 роках – артистка трупи «Російського балету Сергія 
Дягілєва», де танцювала у постановках Броніслави Ніжинської, Леоніда Мясіна. У 
1926 році  заснувала Академії хореографічного мистецтва в Лондоні.  

У 1931 році створила професійну балетну трупу «Седлерс-Уеллс балле» яку 
очолювала до 1963 року. З 1957 року трупа стала Королівським балетом Великої 
Британії. Як хореограф-постановник вплинула на формування творчості Фредеріка 
Ештона, сформувавши в нього певні естетичні принципи англійського неокласичного 
драматичного балету, сприяла його становленню та розвитку. Як керівник британської 
професійної трупи подбала про відновлення академічного балетного спадку: 
«Сильфіда», «Жізель», «Дон Кіхот», «Спляча красуня», «Лускунчик», «Лебедине 
озеро». А також запрошувала хореографів постановників – Джорджа Баланчина, 
Антоні Тюдора [351, с. 85]. 

Фредерік Аштон (Frederick Ashton 1906−1988 рр.) − англійський артист балету, 
балетмейстер. У 1963–1970 рр. головний директор «Королівського балету Великої 
Британії». Разом з Марі Рамбе та Нінет де Валуа – засновник англійського  
некласичного хореодраматичного балетного репертуару. Народився у Еквадорі, згодом 
переїхав у Перу, у 1919 році до Великої Британії для вступу у  Доверський коледж, 
який він не закінчив. У Лондоні Аштон підробляв перекладами з іспанської та 
французької мов у Лондон Сіті. З 1924 року більшу частину своєї зарплати він 
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витрачав на приватні заняття з балетмейстером трупи «Російського балету Сергія 
Дягілєва» − Леонідом Мясіним.  З 1925 році Аштон, починає вчитись у балетній 
школі-студії Марі Рамбе [18, с. 56].  

У 1926 році в «Rambert’s Ballet Club» Аштон поставив свій перший балет 
«Трагедія моди» на музику Юджина Гусенса. У 1926−1935 рр. працював артистом у 
Балеті Рамбе; у 1928−1930 рр. був солістом трупи Іди Рубінштейн. Під час вивчення 
основ балетмейстерського мистецтва, керувався досвідом і постановками Броніслави 
Ніжинської та Льва Мясіна. Його видатні постановки: у 1938 році – «Гороскоп» на 
музику Константа Ламберта; у 1948 році – «Попелюшка» на музику Сергія 
Прокоф’єва; у 1948 «Симфонічні варіації» на музику Цезаря Франка; у 1952 році – 
«Сільвія» на музику Лео Деліба; у 1958 році – «Ундина» на музику Ханса Вернера 
Хенза.  

Фредерік Аштон заклав основні засади і розвивав англійський неокласичний 
балет за двома напрямами – танцсимфонічний абстрактно-асоціативний балет і 
хореодраматичний сюжетний балет. Його послідовник Кеннет Макміллан продовжив і 
ще глибше розвинув хореографічні можливості балетної неокласики у Великій 
Британії [351, с. 86]. 

Кеннет Макміллан (Kenneth MacMillan 1929−1992 рр.) – шотландський  артист 
балету, балетмейстер-постановник, головний директор «Королівського балету Великої 
Британії» у 1970−1977 роках. Навчався приватно у Філіса Адамса, а з 1945 року – в 
балетній школі «Седлерс Уеллс балет» (нині Королівська школа балету Великої 
Британії). Працюючи артистом балету з 1946 року в трупі «Королівського балету 
Великої Британії», мав змогу вчитись балетмейстерському мистецтву у Фредеріка 
Аштона, а також у Джона Кранка, запрошуваного як хореографа-постановника, від 
яких перейняв принцип неокласичної хореодрами. Важливим у творчості Макміллана, 
був симфонізм музики і танцю. Але, на відміну від Джорджа Баланчина, в якого це 
відбувалось у абстрактно-асоціативному балеті, у Макміллана це більше стосувалось 
виключно сюжетних балетів і хореодрами. Особливо йому, як і Джону Кранку, 
вдавались чудові дуетні сцени, неймовірні підтримки, пройняті інтимною лірикою.  У 
балетах Макміллана обов’язковою була танцювальна пантоміма та серйозна акторська 
гра артистів балету. У 1965 році він поставив балет «Ромео і Джульєтта» з Марго 
Фонтейн  і  Рудольфом Нурієвим [326, с. 34]. 

Видатні постановки Кеннета Макміллана: у 1955 році − «Танцювальний 
концерт» на музику Ігоря Стравинського, виконавці – Маріон Лейн, Дональд Брітон, 
Девід Пул, Сара Нейлі, Анет Педж; у 1956 році «Сомнамбулізм» на музику Стана 
Кентона. Власна редакція балетів Петра Чайковського у 1967 році − «Спляча красуня»; 
у 1969 році − «Лебедине озеро»; у 1971 році − «Анастасія» Петра Чайковського 
Фрітца Венкеля та Рюдгера Рювефера; 1974 році − «Манон» на музику Жюля Масне та 
аранжування Лейтона Левіса. У 1976 році пам’яті Джона Кранко в Штутгартському 
балеті (Німеччина) «Реквієм» на музику Габріеля Форе, виконавці – Мерсія Хайде, 
Берджит Кейл, Річард Крагун, Рейд Андерсон. У 1978 році − «Майєрлінг» на музику 
Ференца Ліста; 1981 році − «Ізидора» на музику Річарда Роднея Бенета; 1989 році − 
«Принц пагод» за сценарієм Джона Кранка, на музику Бенджаміна Бріттена. У 1990 
році «Gala Pas de deux» на музику Річарда Родрігеса; у 1992 році «Іудине дерево», на 
музику Брайна Еліаса, з Фаруком Мухамедовим. Ця робота − дивовижний показник 
синтезу неокласичного балету з популярним та джазовим танцем [331, с. 156]. 
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Детальніше неокласичний сюжетний балет Кеннета Макміллана за сценарієм та 
першою редакцією Джона Кранка «Принц пагод» буде проаналізовано в четвертому 
розділі, визначено його філософсько-естетичні, символічно-семантичні, жанрово-
стилістичні й формально технічні аспекти репрезентації художнього образу. 

 
3.2.5. Представники неокласичного балету в Німеччині, Нідерландах, Словенії 

1970−2010 рр 
 

Джон Кранко (англ. John Cyril Cranko, 1927−1973 рр.) − англійський артист 
балету і балетмейстер неокласичного напряму. Народився в Південній Африці. 
Навчався танцю в Кейптауні в балетній школі при університеті. У 1946 році він 
продовжив навчання у «Школі Уеллс Седлер Балет» у Лондоні, а незабаром став 
постійним артистом балету трупи британської «Уеллс Седлер Балет» (згодом − 
Королівський балет) під керівництвом Фредеріка Аштона, в якого перейняв 
неокласичну стилістику і манеру постановки хореодраматичного балету. У 1947 році 
поставив балет за музичними циклом Дебюссі «Дитячий куточок». З 1949 році він 
присвятив себе виключно балетмейстерському мистецтву, створюючи надзвичайно 
успішні балети за стилістикою неокласичної хореодрами в основному для «Уеллс 
Седлер Балет» [302, с. 205−213]. 

У 1949−1961 рр. Кранко був головним балетмейстером-постановником 
Королівського балету Великої Британії. Він працював балетмейстером-постановником 
в Опера Граньє (Франція), міланському театрі «Ла Скала» (Італія). У 1954 році 
поставив балет «Дама і блазень» на  Олександра Глазунова. У 1955 році він поставив 
балет «Красуня Гелена» для балету Паризької опери. У 1957 році  створив свій перший 
багатоактний балет «Принц пагод» для Королівського балету  Великої Британії, згодам 
який за його сценарієм, ставив Кеннет Макміллан. У 1962 році поставив балет «Ромео 
і Джульєтта» на музику Сергія Прокоф’єва, у 1965 році балет «Онєгін» на музику 
Петра Чайковського – Курта Хайнца Штольце. У 1969 році «Приборкання норовливої» 
на музику Доменіко Скарлатті і Курта Хайнца Штольце [326, с. 34]. 

Вистави Кранка оригінальні за вирішенням, органічним поєднанням віртуозної 
неокласичної техніки та акторської майстерності. Він багато зробив для розвитку 
Штутгартської балетної школи, що стала зразком для танцювальних академій, які 
відкривалися у багатьох містах Німеччини. Він брав активну участь у роботі 
«Товариства Новера», яке пропагандувало хореографічне мистецтво, стимулював і  
вплинув на балетмейстерську діяльність молодих балетмейстерів – Джона Ноймайєра, 
Іржи Кіліана, Вільяма Форсайта.  

Досить об’єктивно про творчість Кранка висловився видатний радянський 
артист балету, соліст Великого театру Маріс Лієпа: «Дотепно поєднавши академічну 
балетну класику з побутовими рухами і пантомімою, Кранко перевтілив у дивовижні 
хореографічні дії і роман Пушкіна, і комедії Шекспіра…, ми побачили балети великої 
психологічної глибини, наповнені чистою танцювальною лірикою і веселощами»  
[167, с. 49]. 

Джон Ноймайєр (John Neumeier; 1942 року) – американський і німецький 
артист балету і балетмейстер. Закінчив університет у місті Маркеті, штат Мічиган, 
(США), здобувши звання бакалавра з англійської літератури і театрознавства. Танцями 
займався, будучи ще студентом університету, після закінчення якого вирушив до  
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Королівського данського балету в Копенгагені. У 1963 році Ноймайєра запросив Джон 
Кранко до Штутгартського балету. Будучи солістом цієї трупи, він почав працювати як 
балетмейстер-постановник. У 1969−1973 роках − головний балетмейстер 
Франкфуртського балету (Німеччина). У 1973 році очолив трупу Гамбурзького балету.  
У 1978 році заснував Гамбурзьку балетну школу. 

Серед його неокласичних постановок (де, окрім віртуозного класичного танцю 
синтезувалася техніка модерн-танцю, джаз-танцю) багато балетів драматичних, 
сюжетних, які виявляли тісний зв’язок хореографа зі світовою літературною 
традицією. У Гамбурзькому балеті 1975 року − «Третя симфонія Малера», перший 
танцсимфонічний балет «малерівського циклу», на музику симфонії Густава Малера; 
IV частина «Ніч» для балерини і двох танцівників, присвячена Джону Кранку та його 
трупі й вперше виконана в Штутгарті (перша виконавиця − Марсія Хайде) [302, с. 
222−227].  

У 1989  − році «Все наше вчора» на музику Густава Малера: I частина, «Пісні 
солдата» − з вокального циклу «Чарівний ріг хлопчика», II частина − на музику з 
П’ятої симфонії (4-а частина, adagietto, була поставлена в 1975 році як pas de deux 
«Епілог» для Наталії Макарової та Еріка Бруна). У 1994 році − одноактні неокласичні 
балети «Пісні ночі», «Ноктюрн» на музику Фредеріка Шопена і «Нічне поневіряння» 
на музику 7-ї симфонії Густава Малера. Того ж року − балет «Поміж» (In the Between) 
на музику 9 симфонії Густава Малера.  

 Ноймайєр  активно взаємодіяв з кіномистецтвом, знімаючи свої постановки як 
фільми-балети: 1987 рік − «Дама з камеліями» (Die Kameliendame, Гамбурзький балет, 
у 2008 році − La Dame aux Camelias, Паризька національна опера); 1991 рік − «Легенда 
про Йосипа» (Josephs Legende, Гамбурзький балет); 2001 рік − «Ілюзії як Лебедине 
озеро» (Illusions like «Swan Lake», Гамбурзький балет); 2003 − рік «Смерть у Венеції» 
(Der Tod in Venedig, Гамбурзький балет);  2005− рік «Страсті за Матвієм» (Matthäus-
Passion, Гамбурзький балет);  2006 рік − «Сільвія» (Паризька національна опера); 2007 
рік − «Майстерня балету Джона Ноймайєра» (John Neumeiers Ballettwerkstatt, цикл 
програм німецького телеканалу NDR);  2011 рік  − «Русалочка» (Балет Сан-
Франциско) [302, с. 228]. 

Стилістика Ноймайєра не є однорідною, це й двоактні й одноактні неокласичні 
балети, а також балети на літературний чи драматичний сюжет, або авторське 
трактування літературного твору. Його захопленням був і танцсимфонічний 
абстрактно-асоціативний балет. Як вже зазначалось, його хореографія мала, глибокий 
психологізм і виражальність, хороше знання літературного тексту  давало змогу, 
детально прописувати сюжет через танець. Тим більше, будучи вихованцем балетної 
трупи Джона Кранка, для нього завжди важливим був сюжет у балеті та його чітке 
передавання художнього образу через хореографічний текст [18, с. 57]. 

Іржи Кіліан (чех. Jiří Kylián; 1947 р., Прага, Чехословаччина) − чеський 
танцівник і нідерландський балетмейстер. Навчався у балетній школі Празького 
національного театру, потім у Празькій консерваторії. Стажувався у школі 
Королівського балету в Лондоні. У 1968−1975 роках − артист балету Штутгартської  
трупи Джона Кранка. У 1975−1999 роках − арт-директор Нідерландського театру 
танцю і головний балетмейстер-постановник. 

За своєю неповторністю хореографічна стилістика Кіліана має такі важливі 
аспекти: абсолютне музичне виконання танцю і рухів, як у танцсимфонічних балетах 
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Джорджа Баланчина, а також асоціативна сюжетність, іронізування і гумор, який часто 
був наявний  у балетах Джона Кранко, тим більше, що Кіліан, як і Ноймайєр, його 
учень,  працював з ним і перейняв певні особливості й принципи балетмейстерського 
мистецтва [80, с. 208].  

Його балети найчастіше ставились, на музику чеського композитора – Леоша 
Яначека, а також Йоганна Себастьяна Баха, Франца Йозефа Гайдена, Вольфганга 
Амадея Моцарта, Ігоря Стравинського, Моріса Равеля, Антона Веберна, Бенджаміна 
Бріттена. Хоча, безперечно, це  авторська неокласика. Балети Кіліана найчастіше 
безсюжетні, на класичну музику, танцсимфонічні, абстрактно-асоціативні чи мають 
авторський сюжет. У пізніших роботах його є віддалене віяння східної філософії. 
Принципи роботи з предметом і метаморфози з костюмами та пересувними 
декораціями дуже часто задіяні в балеті, при дуже віртуозній техніці класичного 
танцю. 

Балети Іржи Кіліана: «Симфонія D-dur» на музику Франца Гайдена (1976 р.); 
«Симфонієта» на музику Леоша Яначека; «Симфонія псалмів» на музику Ігоря 
Стравинського (1978 р.); «Зарослою стежкою» на музику Леоша Яначека (1980 р.); 
«Забута земля» на музику Бенджаміна Бріттена (1981 р.); «Весілля» на музику Ігоря 
Стравінського (1982 р.); «Пасовище» на музику Карлоса Чавеса (1983 р.); «Дитя і 
чари» Моріса Равеля (1984 р.); «Шість танців» на музику Вольфганга Амадея 
Моцарта (1986 р.); «Гра закінчена» на музику Антона Веберна (1988 р.); «Занепалі 
ангели» на музику Стівена Райха (1989 р.); «Сарабанда» на музику Іогана Себастіана 
Баха;  «Солодкі сни» на музику Антона фон Веберна (1990 р.); «Маленька смерть» на 
музику Вольфганга Амадея Моцарта (1991 р.); «Місцезнаходження невідоме» на 
музику Арво Пярта, Антона Веберна, Стівена Райха, Чарлза Айвза (1994 р.) [326, с. 
35]. 

Едвард Клюг (Edvard Clug; 1973 року) − румунський і словенський артист 
балету, балетмейстер. Хореографічну освіту здобув у студії класичного балету в Клуж-
Напоці (Румунія). У 1991 році став артистом балету, солістом трупи Словенського 
національного театру в Маріборі (Словенія). Працював солістом у хорватському балеті 
у Загребі (Хорватія). 

У 1996 році керівництво Національного словенського театру доручило Клюгові 
поставити балет «Вавилон» на музику Томаса Пандура. У 1998 році Клюг представив 
прем’єру нової постановки «Танго» на вечорі балету в Національному словенському 
театрі. З 2003 року − арт-директор і головний балетмейстер-постановник 
Маріборського балету Національного словенського театру. Упродовж 2003−2015 рр., 
Клюг привернув увагу міжнародної аудиторії до себе через його специфічний 
хореографічний стиль.  

Саме стиль Едварда Клюга здебільшого спирається на класичну віртуозну 
техніку та вільне володіння координацією і тілом. Тому правомірно можна 
стверджувати, що за стилістикою це неокласика, хоча і дуже авторська. Її можна 
порівняти лише досить віддалено з неокласичним стилем Аніко Рехвіашвілі, та сама  
віртуозна техніка рухів, більшість з яких побудовані на ускладненому класичному 
танці з візуальним психологічним навантаженням. Перевага віддається віртуозній 
координації та унікальній роботі корпуса [387, с. 261–268].  

Якщо розібрати на складові стилістику Клюга, то можна знайти і неокласичний 
танець,  модерн джаз з contemporary dance, контактну імпровізацію і навіть популярні 



124 
 

форми, як віртуозність виконання швидких координаційних рухів корпуса і рук. Він 
рівною  мірою досяг успіху в балетному ансамблі Марібора на міжнародній мапі 
танців. Його Маріборська трупа гастролювала у США, Канаді, Сінгапурі, Росії, Кореї, 
Італії, Бельгії, Нідерландах. 

У 2013 році в Швейцарії для Цюріхського балету Клюг поставив «Hill Harper’s 
Dream», у Бельгії для Королівської Фландрії − «Весілля» на музику Ігоря 
Стравинського. Того ж року для Маріборського балету Національного словенського 
театру, він поставив власну редакцію «Весни священної» на музику Ігоря 
Стравинського. Працював на запрошення  балетмейстером у Національних балетних 
театрах – Румунії (Бухарест), Сербії (Белград), Німеччині (Аугсбурзі), Україні (Київ),  
Хорватії (Загреб).  

Едвард Клюг − лауреат численних національних і міжнародних  балетних 
нагород у Варні (Болгарія), Москві (Росія), Ганновері (Німеччина). У 2011 році 
поставив неокласичний камерний балет-квартет «Quatro» для ведучих солістів балету 
Маріїнського театру та Київської національної опери Дениса і  Анастасії Матвієнків, 
Леоніда Сарафанова та Oлесі Новикової.  

Цікавий цей балет, тим, що чітко характеризує одну з тенденцій неокласики 
початку ХХI століття −  форма хореографічної мініатюри з окремими сольними 
варіаціями, дуетами звичайними, чоловічими та жіночими. Віртуозна техніка 
неокласичного танцю з швидкими переходами від руху до руху, неймовірна робота 
корпуса і рук. Синтез класичного танцю, рухів у par terre, модерн джаз танцю, 
контактної імпровізації, віртуозних стрибків. Репрезентація певної авторської 
символіки, абстрактна асоціація, надзвичайна музичність і танцсимфонічний прийом 
відображення музики шляхом хореографічного тексту і лексики. 
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Висновки до розділу 3 
 

Можна констатувати, що визначення генези неокласичного балетного театру та 
побудова його історичної ретроспективи були окреслені її витоками виражальних 
форм і техніки танцю античності, подальшим розвитком у Ренесансі, бароко і 
академічному балеті й остаточним формуванням у ХХ столітті в США та Європі. 

Соціокультурні особливості витоків, історичний розвиток форм і технік 
професійного танцю відображено у давньоеллінській орхестіці (акробатичні танці з 
биком, священні, культово-помірні, військові, побутові, театральні танці, а також 
професійна техніка), давньоримській сальтації (італічний танець, пантомімічні 
дійства), візантійському танці гістріонів (військова пантоміма, побутові й театральні 
танці, професійна техніка), західноєвропейському танці жонглерів і менестрелів 
(народно-обрядовий танець, танцювально-релегійні містерії, світський танець).  

Зародження певних форм неокласики в хореографії від виражальних засобів 
античного танцю до академічних балетних зразків ХIХ століття» відобразило 
послідовну спадкоємність, яка виявилась у орієнтації на сюжет і виражальні форми 
античного танцю в першому комедійному балеті. Від нього розвиток і остаточне 
формування хореографічного дійства зі всіма складовими традиціями і професійними 
формально-технічними засобами, які утвердились у академічному балеті.  

Витоки і формування професійного танцю і балету в Західній Європі часів 
Ренесансу віддають перевагу Італії та Франції. Наприкінці XVI століття у Франції був 
поставлений перший балет як синтезоване драматично-танцювальне дійство за 
літературним античним сюжетом і музикою, на яку були поставлені танці, 
танцювальні виходи з застосовуванням професійної італійської техніки, а також 
костюми виконавців і художнє оформлення.  

У другій половині XVII – початку XVIII століть створено другу академічну 
школу класичного танцю в Парижі. Перша «Академія танцю» − наукова структура у 
галузі танцю і балету з вивчення і дослідження методики виконання і створення 
композиції. В академії розроблено і систематизовано французьку термінологію танцю, 
яка й нині використовується у професійній хореографічній сфері.  

Розвиток академічного балету  наприкінці XVIII−XIX століть у Франції, Італії, 
Данії, Росії створює академічний принцип і норми – багатоактний балет, чіткий 
літературний, побутовий чи казковий сюжет, за яким пишуть музику, ставлять 
хореографію, створюють художнє оформлення. Головним виражальним засобом 
балету стає – «класичний танець», а також танцювальна пантоміма, дивертисмент з 
характерних (народно-стилізованих) танців. Чітко формується танцювальна 
професійна техніка чоловіків і жінок – стрибки, пози, оберти, pas de deux, танець на 
пуантах; художнє оформлення костюма – колет, трико, балетні туфлі (у чоловіків); 
пачка і пуанти (у жінок). Балет виробляє свою структуру побудови: вихід,  pas de deux, 
pas d’action, grand pas.  

Неокласичний балет США та Європи (Велика Британія, Франція, Німеччина, 
Нідерланди, Словенія) виявив, що неокласичний балет, починаючи з Михайла Фокіна, 
переводить балет з романтично-реалістичного трактування сюжету і створення 
художнього образу на психологічний і головним чинником створення танцю стає 
імпровізація. За новаціями Михайла Фокіна, балет звертається до малої сюжетної 
форми – хореографічної мініатюри (solo, douette, trio, quartette, quintette), де, на відміну 
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від музично-танцювальних форм (pas de deux, pas de trois, pas de quatre),  в яких 
головним є показ танцювальної техніки заради зображення віртуозності класичного 
танцю виконавців, за короткий час у малій формі обов’язковим є передавання чіткого 
сюжету чи абстрактної асоціації автора, а також архітектоніка танцю, побудована за 
всіма принципами театральної драматургії – експозиція, зав’язка, розвиток дії, 
кульмінація, розв’язка.  

Класичний танець вже містить у собі психологічний зміст при вишуканій і 
довершеній віртуозній техніці. Але, на відміну від академічного балету, рухи нібито 
проминаючі, звертають увагу не на технічне виконання, а на психологію художнього 
образу, який створює балетмейстер і втілює виконавець.  

Михайло Фокін, надавав велике жанрово-стилістичного розмаїття перших 
неокласичних форм: звернення до античних і казкових сюжетів, а також стилістики 
імпресіонізму і експресіонізму, стилізація фольклору. Послідовники − «фокіністи» 
ширше розкрили можливості неокласичної жанрово-стилістичної моделі в балетному 
театрі, звертаючись до форм і творів античності, Ренесансу, бароко, фольклору, 
сучасного побутового сюжету, хореодрами.  

Окрім нового балетного стилю, в хореографії з’являються нові центри 
професійних балетних шкіл неокласичного танцю, зокрема в Лондоні (Велика 
Британія), Нью-Йорку (США), Штутгарті й Гамбург (Німеччина), в яких наявний 
екстерналістський принцип розвитку. На відміну від академічного балету, головним 
стає виключно балетмейстер-постановник, який добирає сюжет, знаходить музичний 
матеріал, визначає художнє оформлення, що часто орієнтується на фізичну фактуру 
танцівників і спеціальне освітлення.  

За стилістикою репрезентації та інтерпретації художнього образу неокласичний 
балет виявив себе в таких різновидах − античний сюжет і стилізація форм 
давньогрецького танцю; біблійний сюжет; казковий сюжет; стилізація народно-
сценічного, характерного, східного, фольклорного й середньовічного танців; стилізація 
ренесансного танцю на сюжет комедії «dell’arte»; безсюжетний танцсимфонічний 
абстрактно-асоціативний балет; безсюжетний – стилістика імпресіонізму чи за 
формоутворенням і виражальними засобами злиття імпресіонізму з експресіонізмом; 
безсюжетний − стилістика бароко і класицизму; сюжетний хореодраматичний і 
літературний; сюжетний авторський; сюжетний побутовий; нова редакція академічних 
балетів, а також форми неокласичного перформансу −  поетичний перформанс і 
перформанс живої картини чи мистецтва (архітектура, скульптура, живопис). 

За авторською стилістикою в неокласичному балеті виділено такі стилі, оскільки 
в творчості кожного балетмейстера-неокласика були певні етапи становлення 
творчості, які самі по собі є певними стилістиками. Вони стали зразками і набули 
подальшого розвитку в творчості наступників і учнів Джорджа Баланчина,  Джона 
Кранка, Кеннета Макміллана, Ролана Пті, Іржи Кіліана, Джона Ноймайєра. 

Слід додати, що саме стилістика вище вказаних балетмейстерів-неокласиків 
набула певної завершеності та унікальності в репрезентації художнього образу, який 
трактували виражальними і формально-технічними засобами сучасної хореографії. Це 
в жодному разі не принижує чи ставить на другий план хореографію балетних 
неокласиків – Михайла Мордкіна, Нінет Валуа, Марі Рамбе, Леоніда Мясіна, Антоні 
Тюдора, Сержа Лифаря Фредеріка Ештона, П’єра Лакота. 
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Отже, «баланчинівський стиль» (1930−1980 рр.). Автором є Джордж Баланчин. 
На першому етапі сюжетний балет був побудований на антично-релігійній тематиці. 
Починаючи з 30−40 – х. ХХ століття  років – виключно абстрактно-асоціативний 
танцсимфонічний безсюжетний балет. Головним чинником у трактуванні художнього 
образу є лише класична музика (Крістофа Віллібальда Глюка, Йоганна Себастьяна 
Баха, Моріса Равеля, Ігоря Стравинського). 

В даному стилі важливе поєднання солістів – дуету з великим ансамблем. 
Ансамблевий танець має серйозне навантаження при розкритті задуму балетмейстера 
за аналогією «великого ансамблю» балетів Маріуса Петіпа. Також взаєпроникнення 
музики і хореографії, де звучання музики репрезентується неокласичним танцем за 
аналогією взаєпроникнення музики і живопису у творчості Мікалоюса Чюрльоніса. 

«Хореодраматичний стиль» (з 1940 р.) – досить поширений принцип у балетній 
стилістиці, починаючи від Фредеріка Аштона, наявний насамперед у англійській 
драматичній балетній традиції – Джона Кранка, Кеннета Макміллана, а також в 
своєрідному трактуванні  Ролана Пті. Вирізняється обов’язковим сюжетом на 
літературний чи драматичний твір. Сюжет розкривається шляхом драматичної вистави 
при танцсимфонічному принципі, а сюжет і лібрето мають перевагу над музикою. У 
балетах є сильна акторська гра артистів і виражальна танцювальна пантоміма. 

«Кіліанівський стиль»  (з 1975 р.). Автором є Іржи (Жирі) Кіліан. На першому 
етапі це необаланчинівська стилістика, але з великою комедійністю, де при 
абсолютній танцсимфонічності й музикальності лексика класичного танцю нібито 
насміхається і жартує сама над собою. Надзвичайно віртуозно переплітаються 
принципи віртуозної неокласичної техніки з модерн-танцем, побутовими чи 
спортивними рухами і підтримками. Балетмейстер нібито постійно іронізує, жартує, 
кепкує над технікою класичного танцю.  

Але починаючи з середини 80-х років ХХ століття  Кіліан змінює іронію на 
тематику песимізму, смерті, використовування додаткових предметів і застосовування 
технік сценічного руху і фехтування, які починають діяти як частина танцю (шпаги у 
балеті «Маленька смерть»), що в русі чітко відтворюють особливості музичного 
супроводу. Стосовно мінімізації костюмів Кіліан доводить його до абсолюту, для 
нього важливим є тіло танцівника,  анатомічні пропорції артиста балету і балерини. Як 
і Баланчин, він також використовує специфічні світлові ефекти для розкриття 
психологічного змісту власної постановки.  

У 2000-х роках Кіліан знов повертається до іронічності класицистичної 
стилістики. Через віртуозну техніку класичного танцю він додає циркові, пантомімічні 
й найчастіше виключно побутові рухи. У постановках з’являється жартівливий 
еротизм. За стилістикою балети Іржи  Кіліана можна назвати як пізньою філософською 
неокласикою так і симфонічною постнеокласикою – «philosophical postneоclassique 
simphonic». Саме симфонічною через дуже часте звернення балетмейстера до форми 
класичної музики  − симфонії.  

«Еклектичний стиль»  (з 1980 р.). Має поєднання різних стилістик 
балетмейстерів-неокласиків. Авторські стилі − «баланчинівський», 
«хореодраматичний», «кіліанівський» і окремі форми стилістики Марі Рамбе, Леоніда 
Мясіна, Антоні Тюдора, Сержа Лифаря, Фредеріка Аштона, Джона Ноймайєра. 
Застосовування певних форм модерн-балету (Марта Грем, Мерс Каннінгем), джаз-
балету (Елвін Ейлі), виражальних принципів постмодерного балету (синтезу 
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мистецтв), виражальних засобів, форм і прийомів танцювального перформансу.  
Віртуозна техніка танцю збагачується техніками contemporary dance,  

контактною імпровізацією, популярним танцем, вільною авторською пластикою і 
пантомімою. Балети можуть бути сюжетними (хореодраматичний, літературний, 
казковий, чи авторський), а також безсюжетними (танцсимфонічним, абстрактно-
асоціативними, психологічно-філософськими роздумами автора на певну тематику чи 
ідею). У художньому оформленні в балеті може бути як академічний принцип 
художнього оформлення, так і мінімізація за аналогією Джорджа Баланчина та Іржи 
Кіліана. 

Хронологічні межі неокласичного балетного театру в сучасній хореографічній 
культурі мають часові етапи. 

Процес зародження (1905−1930 рр.) – творчість «фокіністів», імпресіоністські й 
експресіоністські тенденції, антична, побутова, фольклорна стилізація та виділення 
хореографічної мініатюри в окрему форму.  

Процес розвитку (1930−1985 рр.) – становлення неокласичної хореодрами і  
танцсимфонії, а також оновлення та реставрування академічних балетів у авторській 
неокласичній редакції. 

 Процес еклектики і синтезу (1990 р. −  і донині) – змішування різних форм і 
жанрів уже існуючих у неокласичному балеті, поєднання його з новітніми 
танцювальними техніками, а також іншими видами мистецтва для створення 
унікальної форми репрезентації художнього образу. 

Слід зазначити, що стилістика і різновиди розвитку неокласичного балету та 
неокласицизму в хореографічній культурі протягом  від 1905 року до сьогодення не є 
конкретним завершеним процесом. Він триває, збагачується новими сучасними 
засобами і формами, орієнтуючись на особливості сучасної естетики і соціокультурних 
перетворень у художній культурі початку ХХI  століття. Однак на сьогодні 
неокласицизм у хореографічній культурі вже виробив певне власне спрямування, 
своєрідний стиль у балетному мистецтві, а також велику різноманітність форм чи 
авторських стилістик, які на сьогодні мають серйозне застосування і втілення у 
світовому балетному театрі. 
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РОЗДІЛ 4 
ХУДОЖНІЙ АНАЛІЗ НЕОКЛАСИЧНИХ БАЛЕТІВ СУЧАСНИХ 

ХОРЕОГРАФІВ 
 

4.1. Неокласичні балети Джорджа Баланчина «Серенада» і «Чакона» 
 

Аналіз балетних постановок буде здійснено за принципом: висвітлення 
музичного матеріалу, сюжетної лінії, при безсюжетності й  абстрактній асоціації, а 
також описання хореографічної лексики в унікально побудованих комбінаціях 
професійною термінологією – французькою мовою. Також розкриття особливості 
сценічного і художнього оформлення балету. 

«Серенада» (англ. Serenade) – одноактний безсюжетний танцсимфонічний балет 
Джорджа Баланчина, поставлений в 1934 році на музику «Серенади для струнного 
оркестру» Петра Чайковського (1880 р.). Перший балет, поставлений Баланчиним у 
США, визнано шедевром неокласичної хореографії. Прибувши  у 1933 році на 
запрошення Лінкольна Кірстайна та Едварда Варбурга, Джордж Баланчин, 
користуючись їхньою фінансовою підтримкою, насамперед відкрив тут приватну 
балетну школу, де визначив авторський сценічний і тренувальний метод у 
навчальному процесі з новою класичною естетикою і формально-технічними 
засобами.  

На початку 1934 року школа переїхала з Хартфорда (Коннектикут), у Нью-Йорк, 
в будівлю на Медісон-авеню. В цей час батько Едварда –  Фелікс Варбург запросив 
дорослих учнів, які брали вечірні уроки балету, виконати що-небудь на одному з його 
прийомів. З цією метою Баланчин і приступив до постановки. 

Прем’єра відбулася 10 червня 1934 року в заміському маєтку Варбурга «Уайт-
Плейнс» (White Plains). Через півроку, 6 грудня 1934 року, балет було виконано в музеї 
Водсворт-Атенеум (Хартфорд). Саме цю сценічну прем’єру вважають у балетознавстві 
офіційною датою народження балету. Вистава також відбулася 1 березня 1935 року в 
Нью-Йорку на сцені театру Адельфи. Диригував прем’єрою Шандор Хармат. 

Архітектоніка балету складається за музичною структурою «Серенади» Петра 
Чайковського з чотирьох частин: «Pezzo en forma di sonatina» – п’єса в формі сонатини; 
Valse – вальс; Elegia – елегія; Finale (Tema russo) − фінал на російську тему. Баланчин 
побудував п’єсу в формі сонатини, взявши за зразок класичний урок у балеті. 
Незвичайний малюнок побудови танцівниць пояснювався їхнім непарним числом, 
незручним для постановки − хореограф повинен був зайняти 17 учениць. Далі − вальс, 
де був задіяний єдиний соліст. Замінивши місцями фінал на російську тему та елегію, 
Баланчин  надав своєму творові більш піднесеного звучання. 

Сюжетна лінія у балеті безсюжетному також наявна. Основні сюжетні ходи 
постановки − запізнення балерини падіння, Баланчин запозичив у своїх учениць під 
час уроків і репетицій постановки. Він у жодному разі не визнавав романтичного 
трактування власного балету і заперечував прихований сюжет у ньому За його 
словами: «У цьому балеті танцівники просто рухаються під чудову музику. Єдиним 
сюжетом балету є музика серенади, можливо,  це танець під місяцем». 

Художнє оформленням балету «Серенада» здійснено у 1935 році: костюми − 
Жан Люрс, сценографію − Гастон Лоншан; у 1941 році: костюми, сценографія й 
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світловий дизайн − Кандид; у 1952 році: костюми − Барбара Каринська. У 1964 році  − 
світлове оформлення від Рональда Бейтса. 

В інших балетних театрах балет «Серенада» було поставлено наступним чином: 
у Паризькій опері Граньє (Grand D’Opera de Paris) постановку здійснив, саме Джордж 
Баланчин у 1947 році на запрошення Жоржа Ірша, художнє оформлення виконав 
Андре Дельфах. Головну жіночу партію виконала балерина Крістіан Воссар. У 1986 
році балет був поставив Олександр Прокоф’єв у Ленінграді (тепер Санкт-Петербург) 
на сцені Державного Малого театру опери та балету.  

У 1998 році відбулась прем’єра на сцені Маріїнського театру в  
балетмейстерській редакції Франзії Расселл. У 2005 році балет «Серенада» був 
відновлений в Грузинському театрі опери і балету імені Захарія Паліашвілі, в Тбілісі 
(перша постановка відбулась у 1984 році). У 2007 році прем’єра на сцені Великого 
театру, у 2010 році балетмейстерська редакція Сандри Дженнінгс [17, с. 356−359]. 

Тепер безпосередньо перейдемо до опису неокласичних комбінацій балету 
Джорджа Баланчина «Серенада». Жіночий ансамбль складається з п’яти ліній, по дві 
лінії праворуч і ліворуч  та центральна лінії. У кожній з бокових ліній праворуч та 
ліворуч 3 балерини, у центральній лінії 5 балерин. Лінії діагонально розташовані, що 
викликає уяву, ніби це об’єднані два ромби. Здалеку може уявлятись маска. Всього 
сімнадцять балерин. 

Балет починається з зовнішнього вигляду жіночого ансамблю, який рівномірно 
розташований по сцені. Балерини одягнені у певні сукні – пастельно-блакитний 
купальник на бретелях, спідниця з ніжного прозоро-блакитного фатину, прикріплена 
до талії танцівниці, на ногах пуанти. Освітлення на сцені нагадує сутінки, підсвічують 
верхні білі софіти, через які від танцівниць ніжно падає тінь. Танцівниці стоять у 
шостій позиції ніг на relevé demi pointé, фронтально en face. Їх права рука у другій 
завищеній позиції, витягнута в лікті, положення кистей – flex. 

Танець починається з повільного port de bras правої руки, яка йде по колу, 
переходячи у підготовче положення, за яким настає переведення ніг у  position a la 
primire, battement tendu simple  з правої ноги, водночас port de bras піднімаються обидві 
руки у другу позицію allongé.  

Комбінація № 1. Перше port de bras,  з правої ноги − battement relevé lents 120°, 
праворуч tombé на  demi plié en 1-й arabesque, приставити ліву ногу в п’яту позицію 
passé-retiré 90°, ліва нога переводиться назад, port de bras руками хвилеподібно 
переводяться зверху донизу. Перебудова через pas couru двох танцівниць, інші 
виконавиці ансамблю хвилеподібно port de bras працюють руками на двох танцівниць.  

Комбінація № 2. Перше port de bras, battement tendu simple  з правої ноги, 
водночас port de bras піднімаються обидві руки у другу позицію allongé. Через soutenu 
relevé demi pointé − tombé на demi plié вбік − ліворуч, soutenu relevé demi pointé − tombé 
на  demi plié вбік – праворуч. Grand battement jeté – tombé en grand pose effacé праворуч 
і ліворуч з правої та лівої ноги. Далі перейти в soutenu relevé demi pointé  у п’яту 
позицію в ногах «летячі руки» − права рука у 3-й позиції аllongé, ліва рука у 2-й 
позиції аllongé. Перебудова ансамблю через pas couru (сценічний біг) у групу з правого 
верхнього кута. 

Варіація солістки. З верхньої правої діагоналі pas couru, grand sissonne scenic en 
1-й arabesque, pas couru, grand jeté pas de chat, pas couru, grand sissonne scenic en 1-й 
arabesque, pas couru, grand jeté pas de chat. Діагонально у «8» точку залу grand sissonne 
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scenic en grand pose effacé allongé з правої ноги, grand sissonne scenic en grand pose 
effacé allongé з лівої ноги, grand sissonne scenic en 1-й arabesque, pas couru, grand jeté pas 
de chat. 

 Комбінація № 3. Ансамбль по три балерини, спочатку перші за правою 
діагоналлю − pas tombé, grand sissonne scenic en 1-й arabesque, pas tombé, grand jeté en 
1-й arabesque, руки у другу позицію, кисті − flex. Другі за правою діагоналлю − pas 
tombé, grand sissonne scenic en 1-й arabesque, pas tombé, grand jeté en 1-й arabesque, руки 
у другу позицію, кисті − flex. Треті за правою діагоналлю − pas tombé, grand sissonne 
scenic en 1-й arabesque, pas tombé, grand jeté en 1-й arabesque, руки у другу позицію, 
кисті − flex. 

Комбінація № 4. Ансамбль pas de bourré souivi з port de bras cambre вперед у demi 
plié − праворуч, pas de bourré souivi з port de bras cambre вперед у demi plié – ліворуч, 
tour piqué soutenu en tournent, pas couru до верхньої правої діагоналі, зійтися у групу, 
під час цього вихід солістки через pas couru, preparation grand pose croisé. 

Комбінація № 5. Перше port de bras,  з правої ноги − battement relevé lents 120°, 
праворуч tombé на  demi plié en 1-й arabesque, приставити  ліву ногу в п’яту позицію 
passé-retiré 90°, ліву ногу перевести назад, port de bras руками хвилеподібно 
переводяться зверху донизу. Перебудова через pas couru двох танцівниць, інші 
виконавиці ансамблю хвилеподібно port de bras працюють руками на двох танцівниць.  

Комбінація № 6. Перше port de bras, battement tendu simple  з правої ноги, 
водночас port de bras піднімаються обидві руки у другу позицію allongé. Через soutenu 
relevé demi pointé − tombé на demi plié вбік − ліворуч, soutenu relevé demi pointé − tombé 
на  demi plié вбік – праворуч. Grand battement jeté – tombé en grand pose effacé праворуч 
і ліворуч з правої та лівої ноги. Далі перейти в soutenu relevé demi pointé  у п’яту 
позицію в ногах «летячі руки» − права рука у 3-й позиції аllongé, ліва рука у 2-й 
позиції аllongé. Перебудова ансамблю через pas couru (сценічний біг) у групу з правого 
верхнього кута. 

Варіація солістки. Фронтально на глядача по центру, рухаючись уперед у «1» 
точку зала, en face, tour piqué soutenu en tournent, руки через 1-е port de bras, temps 
arabesque, руки  у 2-у позицію трохи завищену, кисті в allongé. Tour piqué soutenu en 
tournent, руки через 1-е port de bras, temps arabesque, руки у 2-у позицію трохи 
завищену, кисті в allongé, повторити тричі. На авансцені з боку в бік, temps 1-й 
arabesque, з правої ноги праворуч, перехід ліворуч через tour de forse. Temps 1-й 
arabesque, з лівої ноги ліворуч, перехід праворуч через tour de forse. 

Ансамблевий фрагмент. Grand sissonne scenic en 2-й arabesque праворуч, з правої 
ноги, sissonne cabriole grand pose effacé en avant з переходом enloppé-retiré праворуч, з 
правої ноги, saut de basque, pas chassé saut de basque праворуч. Grand sissonne scenic en 
2-й arabesque ліворуч, з лівої ноги, sissonne cabriole grand pose effacé en avant з 
переходом enlopé-retiré ліворуч, з правої ноги, saut de basque, pas chassé saut de basque 
ліворуч. 

Дует. Верхня діагональ праворуч, велика підтримка у grand pose croisé (у 
партнерки, нога попереду у petit attitude). Після підтримки, вона стоїть ліворуч у 2-у 
arabesque, дві руки вперед перед собою, водночас партнер виконує grand jeté en grand 
pose effacé. Велика підтримка у grand pose croisé (у партнерки, нога попереду у petit 
attitude). Після підтримки, вона стоїть ліворуч у 2-у arabesque, дві руки вперед перед 
собою, водночас партнер виконує grand jeté en grand pose effacé.  
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Розходяться pas marché. Разом grand sissonne scenic en 2-й arabesque праворуч, з 
правої ноги, sissonne cabriole grand pose effacé en avant з переходом enloppé-retiré 
праворуч, з правої ноги. Tour piqué soutenu en tournent, руки через 1-е port de bras. 
Grand sissonne scenic en 2-й arabesque праворуч, з правої ноги, sissonne cabriole grand 
pose effacé en avant з переходом enloppé-retiré праворуч, з правої ноги. Tour piqué 
soutenu en tournent, руки через 1-е port de bras.  

Чоловіче соло. Діагональ ліворуч, pas couru, grand jeté en grand pose croisé. Pas 
couru, pas chassé grand assemblé battu. Pas tombé, pas couru, grand jeté entrelancé. 

Проаналізуємо неокласичний танцсимфонічний балет Джорджа Баланчина 
«Чакона». 

Чакона (испан. Chaconne, італ. Ciaccona; в перекладі з франц. Chaconne – шакон, 
чи чакона) − інструментальна п’єса, популярна в добу бароко. Являє собою 
поліфонічні варіації на тему, яка в незмінному вигляді повторюється в басу (basso 
ostinato); верхні голоси при цьому різноманітно варіюються. Особливу популярність 
набули: «Чакона для скрипки з басом» − Томазо Антоніо Віталі, «Чакона для скрипки 
соло з партіти ре мінор» Йоганна Себастьяна Баха, «Чакони для органу» − Жана 
Пашельбеля. Композитори XVII−XVIII століть найчастіше застосовували форму 
чакони в оперних фіналах. Соло для флейти з опери «Орфей і Еврідіка» Крістофа 
Віллібальда Глюка, починається з казкового прологу і закінчується грандіозною 
серією танців. 

Прем’єра балету Джорджа Баланчина «Чакона» на музику з опери Крістофа 
Віллібальда Глюка «Орфей і Еврідіка» відбулася 22 січня 1976 року в Нью-
Йоркському державному театрі, Лінкольн-центрі, з освітленням Рональда Бейтса, у 
виконанні трупи «Нью-Йорк Сіті Балле» з 27 артистів балету і балерин. Середня 
тривалість балету 30 хвилин. У балеті є вставне «pas de deux» для Сюзанн Фаррелл і 
Пітера Мартінса. За специфікою балет − авторська танцсимфонічна абстрактно-
асоціативна репрезентація на тему «Орфей і Еврідіка». 

Балет складається з прологу − douetto, чакони – danse d’enssemblé, pas de deux. 
Важливим аспектом і головним виражальним засобом є те, що всі рухи абсолютно 
точно виконуються під музичний супровід складної класичної музики XVIII століття, 
створюючи гармонійний симфонізм музики і танцю. Всі музичні нюанси музичного 
твору протанцьовуються – мотиви, речення, фрази, період, точно зберігаючи 
темпоритм, мелодію і манеру. 

Пролог − douetto – дует, два солісти, одягнені у білі костюми: чоловік – біле 
трико, біла блуза, білі балетки; жінка – білі колготки, пуанти, біла ніжна сукня на 
бретелях, приталена, спідниця нижче колін, волосся розпущене. Сцена не має 
додаткових декорацій, а лише світловий ніжний блакитний залив з ніжно плаваючими 
білими хмарами.  

Виконавці починають танцювати з певних поз, повільно обходячи по колу один 
одного, виконують port de bras, pas marché на півпальцях. На мить замираючи, в русі у 
повітряних проминаючих позах, виконуючи soutenu en tournent, перехоплюючись 
руками. Партнер стає в широку закриту 4-у позицію 4-го arabesque, подає руку дамі.  

Вона виконує grand arabesque pentcheé, трохи відтягуючись від партнера на 
відтягнутій руці. Далі йде верхня підтримка grand sissonne scénique у grand pose effacé з 
переходами через pas de bourré, підтримка повторюється. Цікавою є підтримка з контр 
рухом: пара починає рухатись за діагоналлю ліворуч, раптом миттєво змінює напрям 
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слідування і рухається в іншу діагональ праворуч. Слід зазначити, що серед підтримок 
сильно відзначається багате використовування 1−4-го arabesque, повільних і ніжних 
port de bras cambre. 

Чакона – danse d’enssemblé, pas de deux. Жіночий ансамблевий танець і балетне 
па де де. Жінки ансамблю одягнені у білі трико і пуанти, з розпущеним волоссям, 
зверху одягнені прозорі сукні з бузкового фатину; солісти одягнені у білі костюми. 
Сцена не має додаткових декорацій, а лише світлова ніжна бузково-блакитна заливка. 
Першими виконують танець жіночий ансамбль.  

Danse d’enssemble, у статичних позах 9 балерин розташовані на сцені таким 
чином – два ромби по боках у центрі − солістка. Всі стоять у позах grand effacé, в 
кистях положення: верхня рука – в arroundi; рука направлена вбік – allonge. Плавними 
рухами terre-ă-terre pas marché et pas de bourré souivi, балерини переміщуються, 
замираючи у позах.  

Далі парами з pas marché et pas de bourré souivi з port de bras балерини рухаються, 
виконуючи dos-ă-dos, переміщуючись таким чином, що створюють два кола, далі 
з’єднуються в одне коло, з якого назовні розкручуються у tour chainé. 

Pas de deux (складається з antreé-adagio, variations les dames et les cavalieres, 
code), виходять солісти в парі, тримаючись за руки, замирають у академічній позі 
preparation. Солісти одягнені у білі костюми: чоловік – біле трико, біла блуза, білі 
балетки; жінка – білі колготки, пуанти, біла ніжна сукня на бретелях, приталена з 
заходом на боці, спідниця до колін, волосся розпущене. Сцена не має додаткових 
декорацій, а лише світлове ніжне блакитне заливання.  

Antreé-adagio (вихід і повільна частина) – виконавці починають з позувань: 
жінка − pas de bourré souivi з port de bras; чоловік − pas marché з port de bras. Далі йдуть 
підтримки tour lents a la seconde  з переходами в центрі сцени. Підтримки 
супроводжуються закінченням з petit emboité, pas balloné. Підтримки grand sissonne 
ouvert з замиранням у grand a la seconde з виходом в arabesque з перехопленням у 
руках. Віртуозне, але не швидке виконання pirouette en dehors  з переходом в en dedans. 

Variation le cavaliere (чоловіча варіація). Переходи у четверту позицію в demi plié 
з grand cabriole en avant, pas de bourré з правої та з лівої ноги з переходом у petit sauté 
en arabesque  на всій ступні, поступово переходячи в цьому положенні й позі в en 
tournent. Далі йдуть позування в en tournent з port de bras. Pas de bourré на demi plié з 
cabriole en avant.  

Variation le dame (жіноча варіація). Entrechat quatre з переміщенням через demi 
pointé й позуванням, повторюється двічі. Переходи через contr passé tire bouichont en 
grand pose croisé.  Манежна частина (по колу) – tour soutenu en tournent з першим port 
de bras. Діагональ права, pas de bourré scenic з підсіканням  через ногу pas battu з port de 
bras cambre. 

Variation le cavaliere. Cabriole en arriere, brise dessous-dessus, entrechat six. 
Манежна частина – grand tombé coupé jeté en tournent,  pas marché, grand sautbasque, 
grand tombé coupé jeté en tournent,  pas marché, grand sautbasque. Манежна частина − 
tombé coupé grand jeté en tournent en attitude, sautbasque з боку в бік. Grand jeté en grand 
pose effacé, через pas glissade з переходом у brise, grand jeté en grand pose effacé, через 
pas glissade з переходом у brise, grand jeté en grand pose effacé, через pas glissade з 
переходом у brise, grand jeté en grand pose effacé, через pas glissade з переходом у brise. 

Variation le dame. Grand a la seconde, passé, pirrouette en dehors з переходом в en 
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dedans з перегинанням корпуса port de bras cambre, grand a la seconde, passé, pirrouette 
en dehors з переходом в en dedans з перегинанням корпуса port de bras cambre, grand a la 
seconde, passé, pirrouette en dehors з переходом в en dedans з перегинанням корпуса port 
de bras cambre. Манежна частина – tour piqué en tournent-tour en attitude en dedans, tour 
piqué en tournent-tour en attitude en dedans, tour piqué en tournent-tour en attitude en 
dedans. Перехідні кроки з проковзуванням pas de bourré. Double pirrouette en dehors en 
petit attitude, double pirrouette en dehors en petit attitude, double pirrouette en dehors en 
petit attitude.  

Variation le cavaliere code. Манежна частина − тричі grand tombé coupé jeté en 
tournent,  через pas marché з закінченням у grand assemblé.   

Variation le dame code. Grand battement developpé, grand pose croisé, en tournent, en 
pose demi plié  з нахилом корпуса вперед,  grand battement developpé, grand pose croisé, 
en tournent, en pose demi plié  з нахилом корпуса вперед, grand pose croisé, en tournent, 
en pose demi plié  з нахилом корпуса вперед.  

У дуеті разом проминаючі кроки, трохи підстрибуючи, кавалер позаду − pas 
glissade  brise; дама попереду – temps passé, pas de bourré souivi. Разом tour de forse 
через emboité − en tournent, закінчують у закриті пози – дама, grand pose croisé 
попереду; кавалер, grand pose croisé позаду в plié на коліно. 
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4.2. Неокласичні вистави Джона Кранка і Кеннета Макміллана 
  
У даному підрозділі буде проаналізовано дві неокласичні сюжетні вистави: 

Джона Кранка − хореодраматичний балет «Онєгін» і казковий балет Кенета 
Макміллана «Принц пагод», за сценарієм Джона Кранка. І хоча балетна редакція 
Джона Кранко нині відсутня, вважаємо за потрібне проаналізувати постановку Кенета 
Макміллана «Принц пагод», оскільки, ці два балетмейстери-постановники мали тісний 
зв’язок. Кранко ставив у Лондоні, для Королівського балету, Макміллан − у 
Штутгартському балеті (ФРН). Те саме можна сказати і про їхню редакцію балету 
Сергія Прокоф’єва «Ромео і Джульєтта». В кожного з них була своя версія і задум, але 
взаємопроникливість двох видатних майстрів балетної неокласики залишила певну 
схожість у редакції та хореографії. 

Як і у підрозділі 4.1. Неокласичнічні балети Джорджа Баланчина «Серенада» і 
«Чакона», аналіз балетів буде здійснено за принципом, сюжет і балетне лібрето, 
музичне оформлення та архітектоніка сцен, а також описання хореографічної лексики 
унікальних неокласичних комбінацій професійною термінологією – французькою 
мовою. 
 
 

4.2.1. Неокласичний хореодраматичний балет Джона Кранко «Онєгін»  
 
«Онєгін» − неокласичний хореодраматичний балет у трьох актах і шести 

картинах за романом у віршах Олександра Пушкіна, композитор Петро Чайковський, 
аранжування і оркестрування Курта Хайнца Штольце. Балетмейстер − Джон Кранко. 
Декорації і костюми − Юргена Куті. Першу постановку здійснила трупа на сцені 
Вюртембергського державного театру в Штутгарті, 13 квітня 1965 року. Виконавці 
провідних партій: Марсія Хайде і Хайнц Клаус. Прем’єра в США в тому ж складі 
відбулася на сцені «Метрополітен-опера» в Лінкольнівському центрі в Нью-Йорку 10 
червня 1969 року. Головною рисою цього балету Джона Кранка, є глибока 
драматичність і відмінна віртуозність танцювального виконання.  

На відміну від роману Пушкіна, в балеті відсутній початок про самого Онєгіна, 
його спосіб життя. Дія у балеті  починається вже з маєтку Ларіних. Перший акт − 
життя Ларіних і кімната Тетяни, образи: Ольга, Мати-Ларіна, Нянька, Тетяна, 
Ленський, Онєгін, група селян. Взаємини Матері-Ларіної зі своїми дочками, Ленського 
і Ольги, зустріч Онєгіна і Тетяни. Написання листа Тетяни Онєгіну, роздуми про 
нього, перші надії, дзеркальні фрагменти підсвідомого у Тетяни.  

Другий і третій акти − іменини Тетяни, бал сільської знаті і дуель. Розмова 
Онєгіна і Тетяни. Онєгін нехтує коханням Тетяни, пояснюючи їй, що почуття потрібно 
стримувати. Онєгін, має намір трохи подратувати свого друга. Танці Онєгіна і Ольги 
та відштовхування Ленського як третього зайвого. Знайомство Тетяні і князя Греміна. 
Конфлікт Ленського і Онєгіна. Місце дуелі, страждання Ленського. Марна спроба 
Тетяни і Ольги помирити Онєгіна і Ленського. Дуель, Онєгін вбиває Ленського. 
Трагедія Онєгіна, бал князя Греміна в Санкт-Петербурзі. Побачення з Тетяною. 
Сентиментальний діалог Онєгіна і Тетяни, який закінчується відмовою Онєгіну [17, с. 
104−105]. 

Libretto. Перший акт, перша картина. Сад у маєтку Ларіних. Ларіна-мати, Ольга 
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та Няня дошивають святкові сукні й розмовляють про майбутню вечірку на честь 
іменин Тетяни. Старша Ларіна будує плани на майбутнє і сумує за своєю втраченою 
молодістю і красою. Приїжджають сусідські дівчата, обмін привітаннями та весільний 
щебет несподівано переривають звуки рушничних пострілів. 

 На сцені з’являється Ленський, молодий поет, заручений з Ольгою, і пояснює, 
що причин для занепокоєння немає; він просто полює разом з одним чоловіком із 
Санкт-Петербурга. Ленський представляє всім Онєгіна, який, занудьгувавши у місті, 
вирішив скуштувати принад сільського життя і розвіятися. Тетяна, сповнена 
романтичних фантазій, закохується в елегантного незнайомця, так несхожого на 
сусідів по маєтку. Але Онєгін бачить у Тетяні всього-на-всього сільську 
простолюдинку, начитавшись сентиментальних романів.  

Перший акт, друга картина. Відпочивальня Тетяни. Душа юної діви охоплена 
полум'ям першого кохання, вона марить про Онєгіна і пише йому жагуче послання, 
розкриваючи в ньому своє серце. Фрагментами вона підсвідомо бачить Онєгіна, він 
з’являється у її кімнаті ... як відображення в дзеркалі... Але цей плід уяви ще більше 
приваблює її до нього. Передати цей лист Тетяна доручає Няньці. 

Другий акт, перша картина. Іменини Тетяни. Провінційна знать з’їхалася, щоб 
відсвяткувати цю подію. Гості пліткують про любов Ленського до Ольги і пророкують, 
що між Тетяною та Ленським теж виникне роман. Це збіговисько Онєгін вважає 
нудним. Стримуючи позіхання, він неохоче воркує з гостями. Крім того, він 
роздратований листом Тетяни, вважаючи його проявом наївних напівдитячих почуттів. 
Вибравши хвилину, він пояснює Тетяні, що вона помиляється, що її обранцем повинен 
стати інший. У Онєгіна немає співчуття до страждань закоханої дівчини, він лише 
роздратований. Приїжджає далекий родич Ларіних, князь Гремін. Він закоханий у 
Тетяну. Її мати має надію, що дочка зробить блискучу партію, але згорьована Тетяна 
майже не помічає люб’язного похилого родича. Від нудьги Онєгін вирішує подразнити 
Ленського і затіває флірт з Ольгою, яка безтурботно приймає його знаки уваги. Але 
Ленський сприймає те, що відбувається, занадто серйозно і викликає Онєгіна на дуель 
...  

Другий акт, друга картина. Дуель. Муки Ленського, він такий молодий має, 
стрілятися за честь своєї пані. У глибині душі, він і не хотів би цього, але дворянська 
честь понад сентиментальності. Тетяна і Ольга намагаються відмовити Ленського, але 
той у відчаї від краху його романтичних уявлень, підступність одного і легковажність 
коханої глибоко ранять юнака. Ленський наполягає на поєдинку. Під час дуелі Онєгін 
вбиває його. Вперше в житті його холодне серце тремтить від жаху, побачивши 
скоєне. Тетяна усвідомлює, що її любов була ілюзією, що Онєгін − порожня й 
егоїстична людина. 

Третій акт, перша картина. Санкт-Петербург. Кілька років по тому... Онєгін, 
об’їздив увесь світ у спробі заповнити порожнечу свого життя і докори совісті, 
вертається до столиці, де отримує запрошення на бал до князя Греміна, який 
нещодавно одружився. Як завжди, він сприймає бал і світські бесіди з притаманною 
йому байдужістю. Вихід князя з молодою дружиною. Князь Гремін представляє 
Онєгіну свою дружину. Онєгін з подивом впізнає в елегантній молодий княгині Тетяну 
– сільську простачку, якою він колись знехтував. Усвідомлення жахливої помилки і 
втрати приголомшує його. Власне життя вважається Онєгіну ще більш безцільним і 
порожнім. 
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Третій акт, друга картина. Будуар Тетяни. Вона читає лист, в якому Онєгін 
зізнається їй у своїй любові з проханням відповісти йому взаємністю. Раптово у 
кімнаті з'являється Онєгін, він сподівається на позитивну відповідь. Тетяна гірко 
пояснює: попри те, що любов до Онєгіна не згасла, вона не має права шукати щастя 
осторонь, вона тепер заміжня. Онєгін намагається умовити Тетяну, намагається бути з 
Тетяною ніжним і пристрасним... Почуття мучать Тетяну, тим не менш вона велить 
Онєгіну назавжди піти з її життя. Хоча  ій  також боляче. 

Архітектоніка балету. Перша дія. Сorps de ballet, danse d'enssemlé les dames 
(селянський танець дівчат), який плавно переходить у variation le dame − Ольги; 
variation le сavaliere − Ленського, ліричний douette − Ольги і Ленського з 
використовуванням підтримок (souteneimens − pirouettes, tour lents, arabesque et port de 
bras cambre). Variation le сavaliere − Онєгіна з повільним переходом у douette − Тетяни і 
Онєгіна, з окремими фрагментами варіації Онєгіна з застосуванням підтримок 
(souteneimens − grand jeté).  

Яскравий стилізований російський селянський танець − corps de ballet, danse 
d’enssemlé. У танці чудово синтезований характерний російський танець з 
академічними балетними «Pas». Фінал танцю − перехресний пробіг у парах з 
підтримкою grand jeté pas de chat. Douette Онєгіна і Тетяни, з використовуванням 
підтримок. Окремі варіації Тетяни. Другий  акт, бал сorps de ballet, danse d'enssemlé − 
«Мазурка». Сorps de ballet, danse d’enssemlé − «Вальс». Танцювання Онєгіна та Ольги. 
Variation Ленського. Дуель.  

Третій акт − бал сorps de ballet, danse d’enssemlé − «Полонез». Douette князя 
Греміна і Тетяни. Сorps de ballet, danse d’enssemlé − «стилізована полька». Douette 
Онєгіна и Тетяни, з використанням складних підтримок. Сама хореографія особливо в 
douette, має неокласичну побудову; всі «pas» технічно складні, проминаючі, підтримки 
складні з переходом у окремі варіації, відсутність визначеної академічної музично-
танцювальної форми pas de deux; застосовуванням побутових кроків; головне те, що 
абсолютне підкорення танцювальної лексики музичному супроводженню: 
танцсимфонічний прийом, де музика є головною. 

Отже, проаналізуємо детальніше хореографічну драматургію у контексті 
комплексного використовування неокласичних виражальних засобів [315, с. 169−173].  

Опис неокласичних комбінацій. Перший акт, перша картина. Corps de ballet – 
Danse d’ensemlé les dames: 

Preparation (на праву ногу) petit pose epaulement croisé en arriere (права 
діагональ). Виконавці з правого боку. Tour de forse, grand tour en 1-й  arabesque; pas en 
cinqueime position de pied croisé (ліва нога попереду), корпус трохи прогнутий вперед 
руки у demi seconde position, sissonne ouvert en 1-й  arabesque. Preparation (на ліву ногу) 
petit pose epaulement croisé en arriere (ліва діагональ).  

Tour de forse, grand tour en 1-й  arabesque; pas en cinqueime position de pied croisé 
(права нога попереду),  
корпус трохи прогнутий вперед, руки у demi seconde position, sissonne ouvert en 1-й  
arabesque. Preparation (на ліву ногу) petit pose epaulement croisé en arriere (ліва 
діагональ).  

Виконавці з лівого боку. Tombé pas de bourré, sissonne foueté-rotation en 1-й  
arabesque. Tour de forse, sissonne foueté-rotation en 1-й  arabesque. Tombé pas de bourré, 
sissonne foueté-rotation en 1-й  arabesque. Tour de forse, sissonne foueté-rotation en 1-й  
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arabesque. Разом усі виконавці dos-â-dos один до одного. Grand jeté en 2-й  arabesque, 
pas de bourré souivi праворуч. Grand jeté en 2-й  arabesque, pas de bourré souivi ліворуч. 
Grand jeté en 2-й  arabesque, pas de bourré souivi праворуч. Glissade soutenu en tournent 
en cinqueime position de pied croisé (права нога попереду).  

Sissonne ouvert en 1-й  arabesque, pas de chat en coté. Glissade soutenu en tournent 
en cinqueime position de pied croisé (права нога попереду). Sissonne ouvert en, pas de chat 
en coté. Glissade soutenu en tournent en cinqueime position de pied croisé (права нога 
попереду). Sissonne ouvert en 1-й  arabesque, temps en 1-й  arabesque. Tour de forse, tour 
de forse. 

Preparation (на праву ногу) petit pose epaulement croisé en arriere (права 
діагональ). Виконавці з правого боку. Tour de forse, grand tour en 1-й  arabesque; pas en 
cinqueime position de pied croisé (ліва нога попереду), корпус трохи прогнутий вперед 
руки у demi seconde position, sissonne ouvert en 1-й  arabesque. Preparation (на ліву ногу) 
petit pose epaulement croisé en arriere (ліва діагональ). Tour de forse, grand tour en 1-й  
arabesque; pas en cinqueime position de pied croisé (права нога попереду),  
корпус трішки прогнутий вперед руки у demi seconde position, sissonne ouvert en 1-й  
arabesque. Preparation (на ліву ногу) petit pose epaulement croisé en arriere (ліва 
діагональ).  

Variation solo le dame – Ольга. Preparation (права нога попереду) petit pose 
epaulement effacé en arriere. Pas balloté en avant, pas balloté en arriere (з правої ноги). 
«і 3» – «і 4»  Pas balloné en avant, grand rond de jambe jeté-renvercé en dehors, soutenu en 
tournent. Pas balloté en avant, pas balloté en arriere (з лівої ноги). Pas balloné en avant, 
grand rond de jambe jeté-renvercé en dehors, soutenu en tournent. Tour piqué en dedans, 
tour piqué en dedans.  

Tour piqué en dedans, double tour piqué en dedans. Tour piqué en dedans, tour piqué 
en dedans. Preparation (на праву ногу) petit pose epaulement croisé en arriere (en face 
проходячи до низу). Tour de forse, grand jeté en attitude effacé (з правої ноги). Pas jeté (з 
лівої ноги), pas jeté (з правої ноги). Tour de forse, grand jeté en attitude effacé (з лівої 
ноги). Pas jeté (з лівої ноги), pas jeté (з лівої ноги). Glissade pas ballonné (праворуч). 
Glissade pas ballonné (ліворуч). Grand jeté en 2-й  arabesque (4 рази). 

Pas balloté en avant, pas balloté en arriere (з правої ноги). «і 3» – «і 4» Pas balloné 
en avant, grand rond de jambe jeté-renvercé en dehors, soutenu en tournent. Pas balloté en 
avant, pas balloté en arriere (з лівої ноги). Pas balloné en avant, grand rond de jambe jeté-
renvercé en dehors, soutenu en tournent.  

Variation solo le cavaliere – Ленський. Preparation (на ліву ногу) petit pose 
epaulement croisé en arriere (ліва діагональ). Grand sissonne cabriole en arriere (з правої 
ноги), grand sissonne cabriole (з лівої ноги). Pas marché, grand jeté entrelancé (із 
закінченням у preparation a la quatrieme position de pied epaulement croisé закрита рука).  

Grand double pirouette en arabesque en dedans вправо (troisieme position de bras), 
coupé double pirouette en dedans вправо із закінченням у soutenu a la cinqueime position 
de pied. Grand sissonne cabriole en avant (з лівої ноги), grand sissonne cabriole (з правої 
ноги). Pas marché, grand jeté entrelancé (із закінченням у preparation a la quatrieme 
position de pied epaulement croisé закрита рука). Grand double pirouette en arabesque en 
dedans вліво (troisieme position de bras), coupé double pirouette en dedans вліво із 
закінченням у soutenu a la cinqueime position de pied. Glissade double cabriole із 
закінченням у 1-й  arabesque (з правої ноги), pas faili preparation a la quatrieme position 
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de pied. Pirouette en dedans en demi plié, grand battement developpé, soutenu en tournent.  
Variation solo le cavaliere – Онєгін. Double grand pirouette en dedans en arabesque з 

правої ноги. Double grand pirouette en dedans en attitude en effacé з правої ноги. Double 
en dedans з правої ноги. Preparation з невеликою розтяжкою, як у 6-му port de bras. 
Double grand pirouette en dedans en arabesque з лівої ноги. Double grand pirouette en 
dedans en attitude en effacé з лівої ноги. Double en dedans з лівої ноги. Preparation з 
невеликою розтяжкою як у 6-му port de bras.  

Temps en 1-й arabesque, temps foueté, pas faili (як перехід майже без стрибка), 
glissade soutenu en dehors. Temps en 1-й arabesque, pas chassé 2 рази, preparation (крок 
назад) temps developpé 45° en avant. Tombé coupé grand jeté en tournent en attitude, grand 
jeté en tournent en attitude, grand jeté en tournent en attitude. 

 Preparation з невеликою розтяжкою як у 6-му port de bras. Temps en 1-й 
arabesque, temps foueté, pas faili (як перехід майже без стрибка), glissade soutenu en 
dehors. Temps en 1-й arabesque, pas chassé 2 рази, preparation (крок назад) temps 
developpé 45° en avant. Tombé coupé grand jeté en tournent en attitude, grand jeté en 
tournent en attitude, grand jeté en tournent en attitude. 

Corps de ballet – Danse d’enssemlé (Селянський російський танець). Entreé – saut 
de basque, grand jeté pas de chat, grand jeté en tournent. Чоловіки. Разом у лінії 
тримаючись за руки (руки на плечах у партнера). Flic-assemblé, flic-assemblé, pas tortilé 
a la sixieme position de pied. Grand plié на ліве коліно, grand plié на праве коліно. Flic-
assemblé, flic-assemblé, pas tortilé a la sixieme position de pied. Grand plié на ліве коліно, 
grand plié на праве коліно.  

Pas couru, pas assemblé із закінченням у grand plié. Pas couru, pas assemblé grand 
plié. Pas couru, pas assemblé із закінченням у grand plié. Pas couru, pas assemblé grand 
plié. Flic-assemblé, flic-assemblé, pas tortilé a la sixieme position de pied. Grand plié на ліве 
коліно, grand plié на праве коліно. Pas couru, pas assemblé із закінченням у grand plié. 
Flic-assemblé, flic-assemblé, pas tortilé a la sixieme position de pied. Grand plié на ліве 
коліно, grand plié на праве коліно. Pas couru, pas assemblé із закінченням у grand plié. 

Окремо чоловіки. Grand cabriole en danse de caractére вправо. Grand cabriole en 
danse de caractére вліво. Grand cabriole en danse de caractére вправо. Grand cabriole en 
danse de caractére вліво. 

Дівчата, йдучи по колу. Pas de bourré souivi, pas marché. Pas de bourré souivi, pas 
marché. Pas de bourré souivi, pas marché. Pas de bourré souivi, pas marché. Pas de bourré 
souivi, pas marché. Pas de bourré souivi, pas marché. Pas de bourré souivi, pas marché. У 
парах з чоловіками за діагоналлю через усю сцену − grand jeté pas de chat (дівчата 
тримаючись за партнера). 

Третій акт, перша картина. Corps de ballet 16 пар. Entreé. Сцена балу князя 
Греміна. Pas polonez, у парах з переходами та зміною танцювальних малюнків, 
Здійснюються pas de bourré en tournent et pas de bourré scénique. Використовуються 
великі підтримки за чотирма лініями: четверта ліня − en arriere sceine велика підтримка 
changement de pied; третя і друга лінії − з переходами pas de bourré; перша лінія – tour 
lents у парі.  

Потім  перебудова на дві лінії pas polonez, рухаючись спиною та обертаючись. 
Pas polonez у парах з переходами та зміною танцювальних малюнків, 
використовується pas de bourré en tournent et pas de bourré scénique. У фіналі entreé всі 
шістнадцять пар виконують великі підтримки за діагоналлю у парах з пронесенням 
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партнерки у повітрі – preparation pas chassé grand sissonne soubresaut. Entreé 
закінчується Pas polonez у парах з переходами та зміною танцювальних малюнків, 
здійснюються pas de bourré scénique малюнком з прямокутника «сцена-коробка», де 
кавалери і дами виконують reverence XIX століття, у жінок поклін дуже низький, на 
коліно. 

Solo Онєгіна та жіночий ансамбль. На фоні танцюючого Онєгіна  балерини, 
перебудовуючись у різні малюнки та діагоналі, рухаються у pas de bourré souivi. 
Онєгін – перехід pas marché,  виконуючи руками і корпусом ніжні й повільні port de 
bras, double pirouette en dehors, pirouette par terre en de danse en arabesque, кроки вперед 
спиною до глядача з переходу на demi pointé relevé. Діагональ тріо, arabesque pentche 
на руки Онєгіна, дві балерини спираються на нього, обертаються під його руками. 
Онєгін – перехід pas marché, виконуючи руками і корпусом ніжні й повільні port de 
bras. Підтримка на руку і кружляння повторюється тричі. 

Дует князя Греміна і Тетяни. Підтримка a la seconde, pirouette, підтримка на 
себе, схиляючись у demi plié на ліву ногу, партнер приймає партнерку на себе (на 
груди, вона напівлежить на ньому), партнерка через battement developpé відкриває ногу 
на attitude en avant, повторюючи все тричі. З розтяжкою у grand ecarté (партнерка), 
партнер присідає у grand plié на ліву ногу, повторюється тричі.  

За діагоналлю назад, у парі, в малій підтримці pas glissade en arriere, 
повторюється тричі. Вертаючись за діагоналлю вперед grand jeté cabriole, з виходом 
pirouette, повторюється тричі. Велика підтримка на двох витягнутих руках у партнера 
(над собою) grand jeté en tournent en grand pose attitude effacé (з пронесенням у повітрі), 
повторюється двічі. Велика підтримка на плече «стілець», ноги у партнерки у 
положенні tirre bouichone. 

 
 
4.2.2. Неокласичний казковий балет Кеннета Макміллана за сценарієм 

Джона Кранка «Принц пагод» 
 
При розгляді особливостей лібрето і партитури пильну увагу приділено 

жанровому аспекту балету, порушено проблему джерел сюжету, що стали опорою при 
створенні лібрето. Особливу роль при створенні композитором неповторної атмосфери 
«міфологічної казки» зіграв підхід композитора до вибору музично-виразних засобів. 
Тому розкриваються деякі  найважливіші особливості партитури балету, зокрема, 
імітація звучання індонезійського гамелана засобами  симфонічного оркестру, за 
допомогою якого Бенджамін Бріттен досяг ефекту екзотичного ладоінтонаційного 
контрасту відносно фрагментів партитури в західноєвропейській ладогармонічній 
системі.  

«Принц пагод» − єдиний повнометражний твір для балету, до написання якого 
Бенджамін Бріттен приступив в 1954 році на прохання театру «Садлерс Уелс». В 
основу сюжету покладено казку кінця XVII століття французької письменниці мадам 
Д’Олнуа «Зелена змія», доповнену мотивами з «Короля Ліра», «Красуні і чудовиська» 
і східних легенд. Бріттен не зміг відразу зробити всю партитуру і поїхав з Великої 
Британії в 1955 році, залишивши роботу незавершеною. Доля занесла його на о. Балі 
(Індонезія), де він потрапив на концерт місцевих музикантів і був зачарований 
національною музикою гамелан. Повернувшись до Англії, Бріттен відновив роботу над 
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партитурою балету і спробував використати балійські музичні ідеї у 2-му і 3-му актах. 
1 січня 1957 року в «Ковент Гардені» відбулася прем’єра балету Джона Кранка 

«Принц пагод», який він називав «міфологічною казкою». Головну роль Принцеси 
Троянди танцювала Світлана Березова. У «Ковент Гардені» цей балет пройшов всього 
23 рази. Він був поставлений ще в Мюнхені, Штутгарті (Німеччина), Базелі 
(Швейцарія) й Відні (Австрія). У Ленінграді в 1972 році в ЛАТОБ ім. С. Кірова (тепер 
− Маріїнський театр) Олег Виноградов здійснив власну авторську редакцію балету під 
назвою «Зачарований принц». 

Неокласичний казковий балет у трьох актах і шести картинах – вистава 
Англійського королівського балету, в редакції балетмейстера-постановника Кенета 
Макміллана, вперше поставлений у 1989 році. Буде проаналізовано  найвідоміший 
показ у 1990 році. Як уже було сказано, музика  Бенджаміна Бріттена у виконанні 
Королівського оперного оркестру «Orchestra of the Royal opera house», під керуванням 
диригента Ешлі Лоуренса [390].   

Персонажі балету та його виконавці: Принцеса Троянда − Дарсі Бассель,  
Принцеса Епіне − Фіона Чедвік, Принц − Джонатан Коуп, Імператор − Ентоні Доуелл, 
Блазень − Саймон Райс, Король Півночі − Ентоні Доусон, Король Сходу − Брюс 
Сенсом, Король Заходу − Марк Сілвер, Король Півдня − Ешлі Пейдж. 

Сюжет. На честь заручин своєї улюбленої дочки принцеси Троянди з чарівним 
Принцом старий імператор вирішує розділити своє королівство між Троянда і її 
сестрою, принцесою Епіне. Жадібна принцеса Епіне, яка бажає, щоб все дісталося їй 
одній, перетворює принца на саламандру і виганяє його з королівства. За допомогою 
Блазня, Троянда  перетинає весь світ у пошуках нареченого, переслідувана королями 
чотирьох сторін світу, яким вона свого часу відмовила і які нині є союзниками 
принцеси Епіне. Вона не впізнає свого принца в рептилії, коли знаходить його в країні 
пагод, але її співчуття знищує чари. Блазень супроводжував дівчину і на час позбавив 
її зору, і дует-зустріч «йшли на дотик». Виявивши, що Троянда  і Принц знову разом, 
принцеса Епіне втрачає свою силу і рятується втечею. Весілля. 

Libretto. Перший акт. В Середнім царстві, у палаці старий Імператор, який живе 
зі своїми двома дочками, він бажає поділити між ними власний спадок, тобто своє 
королівство. Бажаючи рівно поділити спадок, він розриває карту держави на дві 
половини. Однак половинки, вийшли нерівними. Більша частина дісталася 
супротивній принцесі Епіне, яка будувала підступи захопити все царство і правити 
власноруч і давно хотіла стати повноправною господинею всієї держави.  

До царства у палац приїздять свататися чотири інших короля – Півночі, Півдня, 
Заходу та Сходу. До них виходить спочатку Епіне, але потім Блазень нагадує, що у 
Короля є ще одна дочка − Троянда, між іншим улюблениця батька. Троянда мріє про 
принца на білому коні. Вона звичайно ж подобається усім женихам, але її татусь не 
хоче видавати ні за кого. Починається колотнеча, під час якої принцеса Епіне краде у 
батька корону держави і проголошує себе Імператрицею. Батько-імператор обурений 
цим жахливим вчинком власної доньки. За нього заступається принцеса Троянда, в це 
втручається Блазень, який дивним чином, за помахом руки, присипляє Троянду. 

Музичні сцени (за Бенджаміном Бріттеном). Scene 1: − Prelude. The Palace of the 
Emperor of the Middle Kingdom. The Fool and the Dwarf. March and Courtiers’ Dance. 
Entry of the Pages and the Four Kings. Scene 2: Variation of the King of the North. 
Variation of the King of the East. Variation of the King of the West.Variation of the King of 
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the South. The Kings bow before the Emperor. Variation of Princess Belle Epine. Variation 
of Princess Belle Rose and Pas de Deux. The Kings and Belle Rose. Belle Epine and the 
Four Kings. The Rage of the Kings. Entry of the Four Winged Frogs. 

Другий акт.  
Під час сну принцесі Троянді бачаться видіння, що вона подорожує. У дорозі всі 

чотири інших короля – Півночі, Півдня, Заходу та Сходу, знову залицяються до неї, 
але вона їм відмовляє. Вона мріє про свого принца, на якого полює її сестриця 
принцеса Епіне. А принц відмовив її сестрі, за що вона перетворила його на жахливу 
рептилію – саламандру. Блазень – вершитель долі принцеси. Він супроводжує її далі 
мандрувати з собою і вони потрапляють в Царство пагод, де живе зачарований 
Саламандр. Блазень засліплює принцесу чаруванням, що коли принцеса Троянда 
зустрічає Саламандра, їй здається, що це її принц. Та, згодом вона бачить дійсність, 
чари зходять, і перед нею постає жахливий і мерзенний зелений гад. Але Блазень їй 
говорить: «Це він і є − твій Принц, поцілуй його, і він стане людиною». Але принцеса 
Троянда не встигає його поцілувати, сон закінчується. 

Музичні сцени − Scene 1: The Strange Journey of Belle Rose to the Pagoda Land.  
Introduction: Belle Rose borne in by the Frogs. Waltz: Clouds, Stars and Moon.  Belle Rose 
borne in by the Frogs. Entrée: Sea Horses, Fish Creatures and Waves. Variation: Sea Horses. 
Variation: Fish Creatures. Coda. Belle Rose borne in by the Frogs. Pas de Deux: Male and 
Female Flames. Variation: Male Flame. Variation: Female Flame. Coda. Belle Rose, 
exhausted, borne in by the Frogs. Scene 2: The Arrival and Adventures of Belle Rose in the 
Kingdom of the Pagodas.  Belle Rose in darkness. The Pagodas. The Salamander. Pas de 
Deux: The Prince and Belle Rose. Belle Rose hunts for the Prince.  

Третій акт.  
Знову королівство Імператора, де принцеса Епіне, віднявши трон у батька, 

править усім сама, а батько, змушений задовольнятися інвалідним візком. Знову 
приїжджають женихи − чотири королі – Півночі, Півдня, Заходу та Сходу. З’являється 
принцеса Троянда, яка бачачи, що відбувається з батьком, намагається його захистити. 
Принцеса Епіне наказує схопити її, але тут невідомо звідки з’являється Саламандр. Усі 
присутні, природно, лякаються. Однак тільки принцеса Троянда його пізнає, підходить 
до Саламандра і цілує його. Саламандр перетворюється на Принца. Але чотири королі 
незадоволені таким поворотом справ і починають битися з Принцем − на палицях, на 
шпагах, на ножах і бойовим карате. Принц перемагає усіх королів − Півночі, Півдня, 
Заходу та Сходу. Принцеса Троянда, Блазень і придворні відбирають корону в 
узурпаторки принцеси Епіне, повертаючи її батькові-імператору. Принцесу Епіне 
відправляють у вигнання. Все королівство святкує пишне весілля Принца та принцеси 
Троянди, серед яких як хранитель і добрий чарівник присутній Блазень.  

Сцени − Scene 1: The Palace of the Middle Kingdom.  Empress Belle Epine. The Old 
Emperor. Appearance of Belle Rose and the Salamander. Scene 2: The Pagoda Palace. 
Transformation. Pas de Six: Entrée. Variation I: Pas de Deux. Variation II: Girl’s Solo. 
Variation III: Boy’s Solo. Pas de Trois. Coda. Pas de Caractère: The Emperor and the Fool. 
Pas de Deux: Belle Rose and the Prince of the Pagodas. Variation IV: The Prince. Variation 
V: Belle Rose. Finale. Apotheosis [393, p. 127].  

Тепер перейдемо безпосередньо до опису неокласичних комбінацій.  
Variation of the King of the North (варіація короля Півночі). Grand battement 

developpé 120° a la seconde лівою ногою, preparation a la quatrieme croisé, en tournent en 
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dehors праворуч (докрутитись), grand battement developpé 120° a la seconde лівою 
ногою, preparation a la quatrieme croisé, en tournent en dehors, preparation a la quatrieme 
croisé, grand battement developpé 120° a la seconde правою ногою через grand rond 
завести назад у a la quatrieme. Double pirouette en dedans з винесенням jeté 120° a la 
seconde, preparation a la quatrieme croisé, en tournent через перестрибування. Далі йдуть 
стрибкові перестрибування зі зміною ракурсів і поз, з переходами у double pirouette en 
dedans з виносом jeté 120° a le seconde, preparation a la quatrieme croisé, en tournent через 
перестрибування.  

Манежна частина – tombé coupé en tournent  sautbasque, grand  jeté sur plase en 3-
й arabesque, tombé coupé en tournent sautbasque, grand  jeté sur plase en 3-й arabesque, 
повторюється двічі. Далі позування, стрибкові перестрибування зі  зміною ракурсів і 
поз, перехід у манежну частину – tombé coupé en tourmemt grand  jeté, tombé coupé en 
tournent grand  jeté, tombé coupé en tournent grand  jeté, pas couru (сценічний біг по 
колу).  

Джазові  рухи з корпусом −  grand battement 90° a la seconde на demi plié en face з 
проїздом (по підлозі), grand battement 90° a la seconde на demi plié  en dos з проїздом 
(по підлозі), grand battement 90° a la seconde на demi plié en face з проїздом (по підлозі). 
Закінчення варіації у джазовій манері з корпусом grand rond de jambe jeté, battement 
90°, чотири рази, далі проїзд у grand ecarté (шпагат) з переходом foueté  та закінченням 
на коліно у великій позі.  

Variation of the King of the East (варіація короля Сходу виконується з малим 
дзеркалом у руці). Tour en dedans, plié-relevé tour en dedans, з виходом en 1-й arabesque, 
tour en dedans, plié-relevé tour en dedans, з виходом en 1-й arabesque, passé balensoies 90° 
en avant (переведення ноги спереду) з виходом en 1-й arabesque, у demi plié, 
виконується  з двох ніг. Double pirouette en dedans en grand pose croisé (велична поза з 
рукою дивлячись у дзеркало), з правої ноги, ліворуч double pirouette en dedans en grand 
pose croisé (велична поза з рукою, дивлячись у дзеркало), з лівої ноги праворуч. Крок 
через ногу, з правої ноги на demi plié battement battu три рази, перейти у нахилену позу, 
en face, права нога, стопою flex, корпус нахилений вперед. Grand pas ciseaux з правої 
ноги, сісти в коліно (праве), положення epaulement croisé.  

Манежна частина – pas de bourré souivi en demi plié, double pirouette en dedans, з 
переходом через Tour battreis в double pirouette en dehors з виходом en grand pose croisé. 
Tour en dedans, plié-relevé tour en dedans, з виходом en 1-й arabesque, tour en dedans, 
plié-relevé tour en dedans, з виходом en 1-й arabesque, passé balensoies 90° en avant 
(переведення ноги спереду) з виходом en 1-й arabesque, у demi plié з переходом у 
манежну частину pas de bourré souivi en demi plié, tombé coupé en tournent grand 
sautbasque з виходом developpé-passé, tombé coupé en tournent grand sautbasque з 
виходом developpé-passé, pas de bourré souivi en demi plié, tombé coupé en tournent grand 
sautbasque з виходом developpé-passé, grand sautbasque з виходом developpé-passé, grand 
sautbasque з виходом developpé-passé, soutenu en tournent, велична поза з рукою, 
дивлячись у дзеркало, перегинання назад з виходом у коліно і перехід через par terre en 
demi grand ecarté (півшпагат). Сидячи на задній нозі (права), ліва нога відтягнута 
вперед, поза (дивлячись у дзеркало). Soutenu en tournent, велична поза з рукою 
дивлячись у дзеркало, перегинання назад з виходом у коліно і перехід через par terre en 
demi grand ecarté (півшпагат), сидячі на задній нозі (права), ліва нога відтягнута 
вперед, поза (дивлячись у дзеркало).  
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Variation of the Belle Epine (варіація принцеси Епіне). Манежна частина. 
Preparation (права верхня діагональ epaulement croisé). Tour en dedans праворуч з 
виходом в 1-й arabesque, pas glissade, grand jeté pas de chat в 1-й arabesque, tours en 
dedans праворуч з виходом в 1-й arabesque, pas glissade, grand jeté pas de chat в 1-й 
arabesque. Tour piqué soutenu tours en dehors soutenu, tour piqué soutenu tours en dehors 
soutenu, вільні переходи з ноги на ногу.  

Preparation (діагональ epaulement croisé). Tour en dedans праворуч з виходом в 1-й 
arabesque, pas glissade, grand jeté pas de chat в 1-й arabesque, tours en dedans праворуч з 
виходом в 1-й arabesque, pas glissade, grand jeté pas de chat в 1-й arabesque. Tour piqué 
soutenu tours en dehors soutenu, tour piqué soutenu tours en dehors soutenu, вільні 
переходи з ноги на ногу.  

По колу, вальсові проковзувальні кроки в джазовій манері з корпусом (pas 
glissade-tombé en tournent), terre-â-terre, виконуються тричі. Рушаючи вбік праворуч 
вальсові проковзувальні кроки в джазовій манері з корпусом (pas glissade-tombé, 
soutenu), terre-â-terre з переведенням руки (жестом причаровування) виконуються 
тричі. Рушаючи назад по колу, в вальсові проковзувальні кроки в джазовій манері з 
корпусом (pas glissade-tombé en tournent), terre-â-terre виконуються тричі. Вихід на 
preparation (діагональ epaulement croisé  верхня ліва).  

Tepms en 2-й arabesque через relevé, preparation a la quatrieme position 
переведення ноги через demi rond en dedans en avant preparation a la quatrieme position 
double tour en dehors, temps en 2-й arabesque через relevé, preparation a la quatrieme 
position переведення ноги через demi rond en dedans en avant preparation a la quatrieme 
position double tour en dehors, temps en 2-й arabesque через relevé, preparation a la 
quatrieme position переведення ноги через demi rond en dedans en avant preparation a la 
quatrieme position double tour en dehors, temps en 2-й arabesque через relevé, preparation a 
la quatrieme position переведення ноги через demi rond en dedans en avant preparation a la 
quatrieme position double tour en dehors.  
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4.3. Неокласичні постановки Аніко Рехвіашвілі та Олександра Козаренка 
 

У даному підрозділі буде детально проаналізовано новітні неокласичні балети 
вітчизняних митців, розглянуто їхню творчість, оскільки Аніко Рехвіашвілі  і 
Олександр Козаренко продовжують творити і нині. У творчості Аніко Рехвіашвілі на 
перше місце постає саме цікава неокласична жіноча танцювальна техніка та 
репрезентація класичних рухів і неокласичних прийомів у туфлях на невеличкому 
підборі. Буде детально розглянуто сюжет, художнє оформлення, а також, уперше 
описано унікальні хореографічні комбінації професійною мовою у балетах, − 
«Італійський альбом». 

Аніко Рехвіашвілі − балетмейстер, режисер, народилась у Києві в 1963 році. 
Після навчання у кількох студіях класичного балету і студії народного танцю при 
Національному академічному ансамблі танцю України імені Павла Вірського (з 
класичного танцю викладач Ігор Андрєєв). У 1990 р. Аніко закінчила кафедру 
хореографії Київського інституту культури імені Олександра Корнійчука. Викладачі: з 
народно-сценічного танцю – Євген Зайцев; з мистецтва балетмейстера – Микола 
Трегубов. З 1991 року і донині Аніко Рехвіашвілі працює в КНУКіМ на різних 
посадах: з 1996 року очолила власну кафедру, з 2001 року − балетмейстер-постановник 
Київської національної опери імені Тараса Шевченко, з 2012 року − художній керівник 
[326, с. 39]. 

При аналізі балету Олександра Козаренка, в постановці Олександра Плахотнюка 
та Володимира Плахотнюка, звернено увагу на відтворенні гармонії між композитором 
і балетмейстером, як це можна було бачити в співпраці Ігоря Стравинського і 
Джорджа Баланчина. Музичний матеріал за своєю складністю нагадує певною мірою, 
схожість з музичною партитурою Ігоря Стравинського. Художнє оформлення балету і 
танцсимфонія в її репрезентації відтворює творчість Джорджа Баланчина.  

Олександр Козаренко − композитор, піаніст, музикознавець, народився у 1963 
році в м. Коломиї. Закінчив як піаніст Львівське музичне училище та Київську 
консерваторію (з 1995 року − Національна музична академія України імені Петра 
Ілліча Чайковського), а також закінчив аспірантуру і докторантуру (класи професорів: 
композиції − Мирослава Скорика, фортепіано – Всеволода Воробйова, музикознавства 
− Івана Ляшенка). Стажувався у Вюрцбурзькому університеті (Німеччина, 2004 р.). 
Доктор мистецтвознавства з 2001 р. 

З 1992 року викладав на кафедрах композиції та історії музики Львівської 
музичної академії, завідує кафедрою теорії музики. Як композитор працює у жанрах 
симфонічної, оперної, балетної, хорової, камерно-інструментальної, вокальної та 
театральної музики.  

Його твори увійшли до репертуару провідних колективів та виконавців України 
(ансамбль Київська камерата, Київський саксофонічний квартет, оркестр «Віртуози 
Львова», капела «Трембіта»), виконувалися в Україні та у багатьох країнах світу, 
зокрема на міжнародних фестивалях «Київ-Музик-Фест» (Київ), «Контрасти» (Львів), 
«Два дні й дві ночі нової музики» (Одеса), «Дні музики композиторів Кракова» 
(Польща), «Мелос-Етос» (Словаччина), «Дрезденські дні сучасної музики» 
(Німеччина). Як піаніст надає особливу увагу виконанню української музики ХХ–XXI 
століть насамперед у складі дуету зі скрипалькою Лідією Шутко. 
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Лауреат Всеукраїнського конкурсу піаністів імені Миколи Лисенка (1984 р.), 
дипломант Всеукраїнського конкурсу камерних ансамблів (1986 р.). Лауреат 
державних премій України з композиції: імені Льва Ревуцького (1996 р.) та імені 
Миколи Лисенка (2001 р.). Член Національної спілки композиторів України та 
Асоціації «Нова музика». Значний вплив на творчість Олександра Козаренка справила 
багаторічна співпраця з театральними колективами, плодами якої є музика до понад 50 
вистав. Професор, доктор мистецтвознавства, декан факультету культури та мистецтв 
з 2004 року, з 2015 р. − завідуючий кафедри філософії мистецтв Львівського 
національного університету імені Івана Франка [348, с. 138]. 
 
 

4.3.1. Неокласичні постановки Аніко Рехвіашвілі «Італійський альбом», 
«Болеро», «Пори року», «Ненаписаний альбом» 
 

Після навчання Аніко Рехвіашвілі почала активну професійну балетмейстерську 
діяльність: постановки для солістів Національної опери України, для драматичних 
театрів Києва, для кіно та різноманітних шоу. Поступово зі здебільшенням творчого 
досвіду зі зростанням й авторитет Аніко як балетмейстера-постановника та режисера. 
Діапазон її творчих можливостей дуже великий – від сучасної хореографії (модерн-
танець, фольк-модерн-джаз танець) до класичної (неокласичні балети, мініатюри, 
неокласичні концерти).  

Співпраця з видатними київськими співаками – народною артисткою України 
Ніною Матвієнко (стилізовані фольклорні концерти), народним артистом України 
Олександром Пономарьовим (розважальні популярні концерти та шоу), а також 
активна і плідна співпраця з вітчизняним композитором Георгієм Черненком, 
художнім керівником ансамблю ударних інструментів «Ars Nova», з яким було 
поставлено спочатку квартет, а згодом ансамблеву композицію «Tremolo», яка 
найчастіше йшла на сцені під назвою оригіналу «Festive». 

У грудні 1995 р. було створено перший професійний колектив сучасної 
хореографії – Театр хореографічних мініатюр «Сузір’я Аніко» (з 1996 р. – Театр 
сучасної хореографії «Сузір’я Аніко», з 2003 р. − «Балет Аніко»). У червні 1996 р. цей 
колектив представив свою першу неокласичну балетну програму в хореографічних 
мініатюрах та ансамблевих композиціях. Художнім керівником і  балетмейстером-
постановником театру була лауреат міжнародних конкурсів балету (1996 р.), 
заслужена артистка України (з 1997 р.), доцент (з 1998 р.), народна артистка України (з 
2005 р.), професор хореографії (з 2008 р.) Аніко Юріївна Рехвіашвілі [11, с. 5−8]. 

У лютому 1997 р. трупа показала нову редакцію балету «Болеро» Моріса Равеля, 
а в травні 1998 р., у співпраці з солістами Національної опери України Євгеном 
Кайгородовим, Яною Гладких, Максимом Мотковим − балет «Пори року» на музику 
Антоніо Вівальді. У листопаді 2001 р. Аніко Рехвіашвілі здійснила постановку 
неокласичного балету «Віденський вальс» на музику Йоганна Штрауса-батька, Рихарда 
Штрауса, Йоганна Штрауса-сина, в листопаді 2006 року постмодерного балету 
«Даніела» на музику Михайла Чембержи, директора Київської дитячої академії 
мистецтв. 

У липні 1996 року в Київському державному інституті культури  (з 1999 р. – 
Київський національний університет культури і мистецтв) уперше в Україні Аніко 
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Рехвіашвілі сприяла відкриттю кафедри сучасної хореографії (у 2000−2002 рр., з 2005 
рр. – кафедра сучасної класичної хореографії) у 2002−2005 р., з 2006 р. − остаточно 
класичної хореографії), яку вона очолює з 1996 року донині, поєднуючи роботу 
завідуючої кафедри і балетмейстера-постановника, художнього керівника 
Національної опери України імені Тараса Шевченка.  

За ініціативою Аніко Рехвіашвілі на кафедрі почали викладати її колеги та учні 
які працювали в театрі сучасної хореографії «Сузір’я Аніко», а також запрошені 
хореографи-викладачі − заслужені артисти України, доценти Сергій Афанасьєв, 
Людмила Хоцянівська, Людмила Вишотравка, Зоя Макарова, Ганна Коновалова. На 
початку існування кафедри впродовж 1996−1999 рр., працював відомий хореограф і 
постановник, директор компанії «А-6» Андрій Єрьомін (викладав популярний танець). 
Протягом 1996−1998 рр., − брати Роман і Вячеслав Жовницькі (викладали теп-данс), у 
1996−2002 рр. на кафедрі працювала кандидат педагогічних наук, доцент Тетяна 
Чурпіта (викладала класичний танець), нині працюють доценти Ольга Білаш, Людмила 
Лазарчук.  

На кафедрі викладають такі дисципліни: сучасні методики хореографії та 
синтезованої форми, методика викладання класичного, характерного, народно-
сценічного, бального танцю, історико-побутовий та дуетно-сценічний танець, 
методика викладання популярних форм і хіп-хоп танець, методику викладання 
contemporary dance  та модерн джаз танцю, імпровізацію і контактну імпровізацію, 
мистецтво балетмейстера, режисуру балету, зразки класичної хореографії. Кафедра 
випускає викладачів і балетмейстерів класичної хореографії за ОКР «бакалавр 
хореографії», «магістр хореографії».  

Хореографічні постановки Аніко Рехвіашвілі: 
Червень 1996 року – «Італійський альбом», одноактний балет на музику 

Джованні П’єро Ревербері, Антоніо Вівальді, прем’єра відбулась у Національному 
театрі російської драми імені Лесі Українки. Програма «Італійського альбому», за 
аналогією музичного супроводу італійських композиторів, уперше у світі стала 
своєрідним авторським рішенням репрезентації «жіночої неокласичної техніки», ні в 
пуантах чи балетках, а саме у балетних туфлях на маленьких підборах, що визначило 
танцювальну авторську лексику «terre-â-terre».  

Балетна програма в хореографічних мініатюрах та ансамблевих композиціях 
«Італійський альбом» на музику Джованні П’єро Ревербері («Ròndo Veneziàno») та 
Антоніо Вівальді. За специфікою, динамікою та стилістикою «Італійський альбом» є 
синтезом імпресіонізму з експресіонізмом на неокласичній основі. Одноактний балет 
складався з ансамблевих танців і хореографічних мініатюр, а також окремого «балету 
в балеті», за аналогією літературної форми «роману в романі» (наприклад як у 
Михайла Булгакова «Майстер і Маргарита»). Балет складається з танцювальних 
композицій, які були дивно художньо оформлені.  

У костюмах наявна стилізація і синтез костюмів доби ампіру початку XIX 
століття, народних слов’янських костюмів XIII століття, бальних (чоловічих) кінця ХХ 
століття, модерн-танцю (Марти Грем) другої половини ХХ століття. Зокрема, балет 
представлений ансамблевою композицією «Фантазія», мініатюрами «Дві троянди», 
«Чарівниця», «Три голоси», «Ще мить», «Вигук», «Гра з тінню», ансамблевими 
композиціями «Жарт», «Метелик», «Марення», одноактним балетом «Рондо» [346, с. 
80−81]. 
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Слід додати, що саме пошив і художнє оформлення костюмів здебільшого 
належить Аніко Рехвіашвілі та Людмилі Хоцянівській. Особливо це стосується 
художнього оформлення і прикрас жіночих костюмів, їхніх унікальних фасонів, лінії 
крою, довжини суконь, конструкції ліфів, а також добору тканини й кольорів. Важливо  
згадати і про виконавців, окрім тих, про яких  вже було сказано.  

У театрі працювали Сергій Осадчук (соліст Національного академічного 
ансамблю танцю України імені Павла Вірського), Євген Чернов, Василь 
Стрелковський, Андрій Білоус (нині соліст Львівської національної опери імені 
Соломії Крушельницької), Дмитро Каракуц, Роман Лук’янченко, Сергій Коновалов, 
Сергій Шахно (нині балетмейстер-постановник циркового шоу у м. Діжоні, Франція), 
Олег Чиш, Євген Кодаш, Назар Боцій (нині соліст Познанського театру балету, 
Польща), Євген Світлиця (нині соліст Львівської національної опери імені Соломії 
Крушельницької), Олександр Маншилін (артист швейцарської балетної трупи Моріса 
Бежара «Бале де Лозан», старший викладач Київського національного університету 
культури і мистецтв), Олександр Майбенко (директор і викладач «Dance life scool», 
старший викладач та балетмейстер-постановник «театру танцю» Київської 
муніципальної академії естрадного та циркового мистецтв). 

Січень 1997 р. − «Болеро» на музику Моріса Равеля, одноактний балет, Аніко 
Балет. Травень 1998 р. −  «Пори року» на музику Антоніо Вівальді, одноактний балет, 
Національна опера України імені Тараса Шевченка, Аніко Балет, заслужені артисти 
України Яна Гладких, Євген Кайгородов, Максим Мотков.  

У 1997−2000 рр. були поставлено на Аніко Балет ансамблеві композиції: «Festive 
(Tremolo)» на музику Георгія Черненка; «Зірка» (червень 1997 р.), «Фея ночі», 
«Передчуття» на музику Джованні П’єро Ревербері (жовтень  −  грудень 1998 р.); «Ave 
Maria» на музику Джуліо Качині (квітень 1999 р.); «Місячне коло чи Новий день» на 
музику Георгія Черненка (квітень 2000 р.).  

З 1998−2000 рр. для солістів Національної опери України імені Тараса Шевченка 
− Яни Гладких, Євгена Кайгородова − «Маска» на музику Жоржа Бізе − Родіона 
Щедріна, «Пульс» − на музику Георгія Черненка, «Pas de deux» (неокласичне) на 
музику Джоаккіно Россіні; для заслуженої артистки України Тетяни Голякової та 
Артема Доцишина − «Страх» на музику Пітера Габріеля; для народної артистки 
України Олени Філіп’євої та заслуженого артиста України Максима Моткова − 
«Танго» на музику Астора П’яцола, «Серенада» на музику Генрі Перселла; для 
народної артистка України Ганни Кушнарьової та Олександра Шаповалова − «Чотири 
поцілунки» на музику Яна Сібеліуса; для народної артистки України − Олени 
Філіп’євої та заслуженого артиста України Вадима Буртана − «Скажені думки» на 
музику Жана Мішеля Жарра.  

Для Великого театру в Росії − «Душа», одноактний балет, на музику Херардо 
Енрана Родрігеса, солісти − народні артисти Росії Ільза Лієпа та Марк Перетокін [429].  

З 2012 р. Аніко Рехвіашвілі стає головним балетмейстером-постановником, а з 
2014 р. художнім керівником балетної трупи Національної опери України імені Тараса 
Шевченка. У 2015−2016 р. Аніко Рехвіашвілі презентувала нові постановки 
неокласичних балетів «Дафніс і Хлоя», «Дама з камеліями», «Снігова королева». 

Важливим є те, що Аніко Рехвіашвілі, є балетмейстер і художник, аж ніяк не 
заполітизований. Наприклад, цитата з контексту її інтерв’ю на тему: «А як ви 
ставитеся до балетного або оперного спектаклю на тему «майдану»?  −  Дуже погано 
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ставлюся. Ми ж говоримо про людський біль взагалі. І навіть у Шекспіра король Лір − 
узагальнений образ. Через ситуацію. Але він не документальний. У мене, до речі, були 
серйозні душевні метання за часів Майдану − я кілька разів хотіла припинити 
репетиції «Дами з камеліями». Який балет, коли гинуть люди ?! Чи не розуміла, 
навіщо він потрібен. Ще й “доброзичливці” старалися. Мовляв, у країні АТО, а вони 
ставлять спектакль про повію... (А хіба ж наша постановка про це?) Потім зрозуміла − 
життя триває. І корисним своїй країні можна бути, роблячи свою роботу чесно, щиро, 
професійно»! [428] 

Протягом 90-х років ХХ століття Аніко поставила хореографію для 
драматичних п’єс «Полонений тобою», «Брехня», «Я вам потрібен, панове» для 
Театру драми та комедії на лівому березі;  «Чарівні черевички» для Театру юного 
глядача (Київ). 

Декорації  на сцені не використовували, все залежало від певного специфічного 
освітлення, зовнішній вигляд сцени був чорним – куліси, задник. Часто застосовували 
контражури і башти в освітленні, що додавало певну ілюзорність і таємність того, що 
відбувається. Хоча у балеті «Пори року» задник є світлим і  підсвічується світлими 
задніми контражурами. 

Цікавими неокласичними балетними мініатюрами можна визнати «Дві троянди», 
«Три голоси», «Вигук», «Гра з тінню» з елементами імпресіонізму (дунканізму і 
фокінізму). «Дві троянди» створюють асоціацію сильного аромату червоної троянди 
та витонченого аромату білої як втілення тепла, емоційної натури і холодної, 
стриманої натури. Незважаючи на те, що образи троянд є асоціативними, вони чітко 
увиразнюють жіночі характери.  

«Три голоси» створюють враження звучання різних за характером голосів 
людської душі: печалі, радості, спокою.  

«Гра з тінню» розкриває рефлексії хореографа на внутрішнє «я», коли 
реальність та ірреальність зливаються. У хореографії наявна пластична імпровізація і 
неокласична техніка контемпорарі данс «terre-â-terre».  

Неокласичну мініатюру з експресіоністською тематикою та авторськими 
елементами модерн-танцю (лексика, техніка – contraction, drop) в балеті представлено 
у мініатюрі «Вигук» – вкрай емоційний. Вона є виразним відтворенням стану і 
постановника, і артистів, крик душі, психологічний надрив, нервове збудження та 
роздратованість. Техніка побудована на виразних засобах модерн-танцю, диско, 
контемпорарі данс [312, с. 161−168]. 

 «Пори року» − абстрактно-асоціативний неокласичний балет. У балеті 
розкривається психологія стосунків між чоловіком і жінкою, що асоціюються із 
порами року – зимою, весною, літом, осінню в душі людини. Сюжет побудовано на 
конфлікті фатальної неможливості. У гармонійні стосунки Весни і Літа вносить 
розлад, інтригу Зима. Літо зраджує Весні через постійні спроби привернути до себе 
увагу Зими. Осінь у постійному бігу і залицяннях до Зими, але так само постійно 
зневажена нею.  

Танцювальними прелюдіями грос фатерами (gross fatter) є ансамблевий танець 
(danse d’enssemblé), що психологічно насичує і розкриває абстрактно-асоціативні 
форми балету. Хореографія в балеті побудована на танцсимфонії. Кожен рух, варіація, 
комбінація, дует, pas d’ensemble відтворюють композицію, музичний зміст і характер 
музики Вівальді. Костюми головних виконавців індивідуалізовані: зима блакитна, 
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весна рожева, літо салатове, осінь теракотова. Костюми ансамблю чорні. Техніка 
балету побудована на академічних зразках класичного, дуетно-сценічного, стилізації 
історико-побутового танцю і техніці контемпорарі данс.  

«Віденський вальс» − сюжетний неокласичний балет (авторський варіант балету 
«Блакитний Дунай»). Сюжет створено на романтичній історії з життя відомого 
австрійського композитора Йоганна Штрауса-сина. У балеті всі компоненти й аспекти 
хореодраматичного багатоактного балету: характерні (тірольські, баварські) танці, 
танцювальна пантоміма, пересувні декорації, ballet d’action, pas de deux. Костюми 
солістів і ансамблю точно відповідають добі кінця ХІХ століття. Хореографію обрано 
за принципом танцсимфонії, досить чітко висвітлюючи складні стосунки між 
головними героями. У балеті також наявні абстрактно-асоціативні образи.  

Техніка балету побудована на неокласичних прийомах, балетних формах Європи 
та Америки другої половини ХХ столітті. Комбінації мають складну лексику як 
чоловічого, так і жіночого танцю. Танець насичений великими стрибками, port de bras 
cambre, дрібною технікою рухів, широкою амплітудою руху. Балетна вистава для 
хореографа є своєрідним філософським та психологічним роздумом, навіть 
індивідуальним аналізом взаємовідносин людей кінця ХІХ століття.  

Впродовж 1999−2004 років Аніко Рехвіашвілі змінила і доповнила репертуар 
театру, залучивши до програми постановки, які були переставлені з артистів 
Національної опери України імені Тараса Шевченка, а також поставлені зовсім нові 
ансамблеві композиції та хореографічні мініатюри. Артистичний склад театру 
змінювався часто протягом 1997−2005 рр., це стосувалось переважно чоловічого 
контингенту.  

Таким чином, починаючи з 1999 року, оновлена програма  театру одержала назву 
«Ненаписаний альбом». Художниками з костюмів протягом всього існування 
колективу були  Аніко Рехвіашвілі та Людмила Хоцянівська. Вони були і як 
дизайнерами всіх костюмів, і як вишивальницями. Програму на два акти, складено з 
хореографічних мініатюр та одноактних балетів тривалістю 90 хвилин, з 14 
виконавців. 

Перший акт: 
1. «Festive (Tremolo)» на музику Георгія Черненка «Festive». Ритм життя − це 

часом ритм довго очікуваних злетів і непередбачуваних падінь. Його імпульс 
змінюється, як змінюються його настрій та забарвлення. Емоційний та експресивний 
темп, психологічна атака на глядача.  

2. «Фея ночі» на музику Джованні П’єро Ревербері «Tiepolo». Тільки вона, якій 
підвладні його бажання, може зачарувати і можливо, спокусити…? Чи ввести в казку 
та міф…?  

3. «Спокусниця» на музику Джованні П’єро Ревербері «Splendore di Venezia». Їх 
двоє. Кожен сподівається на те, що саме за ним буде першість. Але вона жінка. Вона 
вміє так себе повести, що кожен з них залишиться з думкою, що він і є той самий. Але 
вона не вибирає нікого, залишаючи юнаків з нічим.  

4. «Три голоси» на музику Джованні П’єро Ревербері «Odissea Veneziana». У 
розмаїтті фарб і голосів настрою виявились три відтінки: добрий, спокійний – 
фіолетовий, гармонійний − бузковий; емоційний, яскравий, динамічний – малиновий, 
які доповнюють один одного, але кожен по своєму неповторний і незвичний.  

5. «Ще мить» на музику Джованні П’єро Ревербері «La Giudecca». Залишилось 
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ще трошки, маленькe зусилля. Але інколи це нескінченно багато для людських 
можливостей і… все скінчилося. Остання мить, перед розставанням, але згадка, як 
колись було чудово, закінчується страшною реальністю…  

6. «Вигук» на музику Джованні П’єро Ревербері «Prestige». Відчайдушний, 
надлюдський крик виривається з їхніх душ! Вони метушаться, шаленіють від цього. На 
це не можна дивитися байдуже… Вигуки, остервеніння, лайка знесилюють, але їхня 
образа залишається з ними.  

7. «Чотири поцілунки» на музику Яна Сібеліуса. «Сумний вальс». Із звуків 
заворожливої музики Яна Сібеліуса наче виникають справжні образи. Вона граціозна і 
тендітна, а він впевнений і всепоглинаючий. Він захоплює її у пориві вальсу і 
поступово знищує своїм надприродним впливом. Психологічно висмоктує її сутність,  
залишаючи її спустошеною морально і фізично.  

8. «Болеро» − неокласичний балет, де на класичній основі вдало синтезовано 
народно-сценічний іспанський танець – болеро, фламенко, а також сучасна  техніка 
модерн-танцю. Невичерпна енергія, яка здається не звідкілясь з’явилася, поступово 
наростає, взаємодіє сама с собою, як хвилі: то накопичується, то спадає. Вона 
намагнічує і гіпнотизує. Та раптом стається вибух, який все миттєво руйнує, щоб 
знову і знову повторити все спочатку. Балет є репрезентацією психологічних стосунків 
між чоловіком і жінкою, індивіда та суспільства, які демонструються у виразному 
емоційному стилі, відображаючи особливість музичного супроводу. В танці наявна 
експресивна й еротична манери, відчувається конфлікт чоловічого і жіночого начал. 
Вони весь час ворогують, намагаючись підкорити один одного, а також постійно 
створюють психологічну атаку на глядача. Але в кінці знешкоджують себе,  зникаючи 
в небуття. Костюми виконавців темно-сині. 

Другий акт: 
1. «Передчуття» на музику Джованні П’єро Ревербері «I Preparativi». Відчуття 

наближення чогось справжнього і невідомого. Воно витає у просторі й надихає 
загадковою силою. Динаміка, швидкість переходу в новий стан.  

2. «Скажені думки» на музику Жана Мішеля Жарра «Rendez-vous». Безумна 
фантазія. Скільки цікавих думок може вона вдихнути  і який чарівний стан може 
викликати. Але витрата себе на емоції не породжує нічого доброго, а лише виснажує 
розум і лишає ідей.  

3. «Жарт» на музику Джованні П’єро Ревербері «Torcello». Чудовий настрій, все 
здається веселим і жартівливим. Молоді дівчата і хлопці у швидкому веселому танці. 

4. «Марення» на музику Антоніо Вівальді. «Пори року – Літо Presto». Це якесь 
затьмарення. Він настільки захоплений нею, що вже не усвідомлює себе, і не в змозі 
дати собі раду…Вона ж лише користується, знесилює його і кидає,  як  непотріб.  

5. «Самотність у двох» на музику Антоніо Вівальді. «Пори року – Зима 
Allegro». Вони мають натхнення для досягнення. Але вони приречені бути самотніми у 
цьому бажанні. І навіть надлюдське поривання, щоб вирватися із цього стану, їм не 
допоможе. Їхня весна пройшла та в серці залишилась лише зима.  

6. «Дві троянди» на музику Джованні П’єро Ревербері «Regata Dei Dogi». 
Червона і біла троянди − загадковий символ двох характерів і образів. Та раптом 
відбувається диво: одна яскрава та пекуча, друга таємнича та недосяжна трохи 
підіймають завісу своєї краси. Вони репрезентують власний аромат.  

7. «Метелик» на музику Джованні П’єро Ревербері «Arabesco». Легкість і 
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прозорість існування метелика захоплює, вражає і приваблює. Людина, граючись з 
ним, немов би дитина, як у казці,  відчуває мову і почуття малої істоти, спілкуючись з 
нею.  

8. «Рондо» − одноактний балет на музику Джованні П’єро Ревербері «Visioni di 
Venesia», «Ultimo Incontro», «Note Venesiane», «Venti d’Oriente», «Accademia». Зима у 
відносинах чоловіка і жінки. Дует перший − молодості й початку відношень. Дует 
другий − гармонії та спокою у відношеннях. Дует третій − розлуки, чоловік йде від 
жінки. Людське суспільство жорстке, постійно поспішаючи, обертає неначе у повітрі, 
де не має зупинки. Вічний рух, пошук, відкриття і знову пошук. Рух по спіралі, часом 
униз, часом нагору. І саме в одну мить може відбутись ривок, коли руйнуються усі 
обмеження і кордони. І відмирає вчорашній день, і на наших очах настає сьогоднішній 
− гармонійний, але все одно тимчасовий. 

Також хотілося б відзначити ансамблеву композицію «Місячне коло чи Новий 
день» на музику Георгія Черненка «New Day». Як казкові персонажі, ніби то ельфи, 
пливуть і рухаються по колу в темряві, заливаючи простір холодним місячним сяйвом, 
починаючи новий день.  

Хореографічна мініатюра «Бузок прощання» на музику Джованні П’єро 
Ревербері «Attimi Di Magia». У бузковому саду розійшлись двоє. Він прийшов до неї, 
але вона холодно йому відмовляє, хоча певний час приймає його залицяння. 

Аналіз опису комбінацій та рухів з неокласичних постановок Аніко Рехвіашвілі 
буде здійснено з ансамблевого танцю «Фантазія» з програми «Італійський альбом» на 
музику Джованні П’єро Ревербері «Fiesta Mediteranea» та «Рондо» − кульмінаційної 
частини «Жорстокі» −  «Venti D’Oriente».  

«Фантазія». За стилістикою танець нагадує при неокласичному танці, 
стилізацію та елементи історико-побутового «придворного». Виконавці одягнені: 
жінки – у червоні сукні у стилі «ампір» початку XIX століття, у червоних туфлях на 
підборах; чоловіки – у червоних блузах з пишною валановою краваткою та в червоних 
брюках, у червоних сценічних туфлях. За кількістю дев’ять учасників. Вважаємо, що в 
даному випадку виписувати всі комбінації, недоречно.  

Опишемо, найцікавіші хореографічні комбінації неокласичного танцю, за 
«умовними» номерами. 

Аналіз опису комбінацій починається з великих сценічних класичних поз.  
Комбінація № 1, 2 pas marché назад, руками locomotor, у 2-й позиції історико-

побутового танцю, кисті у положенні arroundi, preparation soutenu croisé, руки − права у 
1-й та ліва у 2-й позиціях,  кисті у положенні arroundi, tour de forse terre-â-terre (не 
стрибкове) праворуч через 4-у позицію у demi plié, руки через 1-й arabesque, з виходом 
у положення 3-го arabesque par terre.  

Повторення з лівої чи з правої ноги, залежності від розміщення виконавця, з 
положення 3-го arabesque par terre, 2 pas marché назад, руками locomotor, у 2-й позиції 
історико-побутового танцю, кисті у положенні arroundi, preparation soutenu croisé, руки 
− ліва, у 1-й та права у 2-й позиціях,  кисті у положенні arroundi, tour de forse terre-â-
terre (не стрибкове) праворуч через 4-у позицію у demi plié, руки через 1-й arabesque, з 
виходом у положення 3-го arabesque par terre.  

Разом дві групи, руки схрещені на грудях, у положенні en face, 2 pas marché 
вперед, проминаюче швидке pas de bourré  на всій ступні, перехресний крок у contr  
через ногу, руки у положенні bras bas, soutenu en tournent en dehors. 
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Комбінація № 2.  Petit pas glissade, 2 pas de bourré, soutenu en tournent en dedans – 
рушаючи в бік праворуч, en face. Повторення, petit pas glissade, 2 pas de bourré, soutenu 
en tournent en dedans – рухаючись в бік ліворуч, en face.  

Руки через 1-е port de bras, у demi plié,  foueté-rotation  на 180° з правої ноги в 
положення epaulement (діагональ у 4-у точку зала), з виходом у 2-й arabesque, tour lents 
par terre  у demi plié, зміщуючись на 90°, обертаючись за точками залу, до 8-ї точки, 
руки  переходять у положення 3-го arabesque par terre, люфт port de bras, лівою рукою, 
до верху у положення завищеної 1-ї позиції, кисті в allongé, перейти у велику позу за 
4-ю позицією (видозміщене положення 4-го arabesque), руки у положенні arrondi права  
в 3-й позиції, ліва у завищеній 2-й позиції з історико-побутового танцю, тією ж рукою, 
переведення руки еліпсоподібно через зрушення тріоллю («1, 2, 3») до положення 2-ї 
позиції, кисті в allongé, soutenu en tournent en dedans.  

Комбінація № 3. Pas couru (сценічний біг групами з перебудовою у 
хореографічних малюнках). Спочатку перебудова на дві групи, далі перебудова на три 
лінії по три людини, перебігання – pas couru, дві лінії по боках, перебігають один на 
одного, змінюючись сторонами, далі центральна лінія перебігає вперед, роздвоюючись 
на дві групи.  

Комбінація № 4. Перша група 2 pas marché назад, руками locomotor, у 2-й позиції 
історико-побутового танцю, кисті у положенні arroundi, preparation soutenu croisé, руки 
− права, у 1-й та ліва у 2-й позиціях,  кисті у положенні arroundi, tour de forse terre-â-
terre (не стрибкове) праворуч через 4-у позицію у demi plié, руки через 1-й arabesque, з 
виходом у положення 3-го arabesque par terre.  

Друга група з лівої чи з справої ноги, залежно від розміщення виконавця, з 
положення 3-го arabesque par terre, 2 pas marché назад, руками locomotor, у 2-й позиції 
історико-побутового танцю, кисті у положенні arroundi, preparation soutenu croisé, руки 
− ліва у 1-й та права у 2-й позиціях,  кисті у положенні arroundi, tour de forse terre-â-
terre (не стрибкове) праворуч через 4-у позицію у demi plié, руки через 1-й arabesque, з 
виходом у положення 3-го arabesque par terre.  

У великій позі за 4-ю позицією (видозміщене положення 4-го arabesque), руки у 
положенні arrondi права у завищеній 2-й позиції з історико-побутового танцю, 2 pas 
marché назад через ногу діагональ ліворуч. Зміна великої пози за 4-ю позицією 
(видозміщене положення 4-го arabesque), руки у положенні arrondi − права у завищеній 
2-й позиції з історико-побутового танцю, ліва у другій позиції, 2 pas marché назад 
через ногу діагональ праворуч.  

Разом дві групи, 2 pas marché вперед, руки у 2-й позиції allongé, на другому 
кроці, різкий оберт 2 pas marché  вперед en dos до глядача, руки схрещені на грудях, з 
закінченням у велику позу.  

Комбінація № 5. Повторюється чотири рази, у «7», «1», «3», «5» точки залу, 2 pas 
marché (права рука з корпусом port de bras cambre праворуч, за другим кроком, 
переведення рук у положення 3-го arabesque par terre), tour de forse terre-â-terre (не 
стрибкове) праворуч через 4-у позицію у demi plié, руки через 1-й arabesque, з виходом 
у положення 3-го arabesque par terre. 

«Комбінація № 6» Preparation soutenu croisé, en face, руки – ліва у 2-й та права у 
1-й позиціях,  кисті у положенні arroundi, 2 tour chainé з виходом grand pose epaulement 
croisé за четвертою позицією, права нога devant, руки у положенні arroundi, права у 
завищеній 3-й позиції, ліва у 2-й позиції.  Два рази, pas de bourré перебиранням ноги 
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через ногу (на праву ногу). За третім разом, 2-а позиція в ногах, ліва нога на demi plié, 
руки у 2-гу позицію  allongé, soutenu en tournent en dedans. 

 Комбінація № 7. З grand pose epaulement croisé за 4-ю позицією, права нога 
devant, руки у положенні arroundi, права у завищеній 3-й позиції, ліва у 2-й позиції, en 
tournent en dehors ліворуч, tombé (не стрибкове, звичайний перехід-крок), закінчуючи у 
3-й arabesque par terre в demi plié, за plié-relevé – soutenu relevé grand pose epaulement 
croisé, tombé (не стрибкове, звичайний перехід-крок), закінчуючи у 3-й arabesque par 
terre в demi plié, en tournent через soutenu relevé en dehors праворуч, перехід, tombé, 
закінчуючи у 2-й arabesque par terre в demi plié, en tournent через soutenu relevé en 
dehors праворуч, перехід soutenu relevé grand pose epaulement effacé, tombé, закінчуючи 
у 2-й arabesque par terre в demi plié, en tournent через soutenu relevé en dehors ліворуч, en 
tournent через soutenu relevé en dehors праворуч, перехід, tombé, закінчуючи у 3-й 
arabesque par terre в demi plié, en tournent через soutenu relevé en dehors ліворуч, 
перехід, tombé, закінчуючи у 2-й arabesque par terre в demi plié, 2 pas marché preparation 
soutenu croisé, en dos, руки − ліва у 2-й та права у 1-й позиціях.                    

«Рондо». Кульмінаційна частина «Жорстокі». Комбінація № 1.  
Початок. Preparation 3-ю позицію в ногах − права нога devant, дві ноги на relevé 

demi pointé, положення корпуса croisé, руки в 3-й позиції (положення замок. Обидві 
руки витягнуті в ліктях).  

Grand battement jeté developpé, правою ногою, через крок з лівої ноги, корпус 
трохи, cambre en arriere, 2 pas marché (швидко минаючи «крок-крок»), battement jeté 
правою ногою на 25°, grand renvercé (швидко без підйому на relevé demi pointé) 2 pas 
marché (швидко минаючи «крок-крок»), battement jeté правою ногою на 25° 
(затягуючі), руки port de bras з підготовчого положення, долонями до глядача, 
переводяться  через низ управо (в ліктях руки трохи витягнуті). 

Комбінація № 2. Pas de bourré en tournent terre-â-terre en dehors (сценічна форма, 
схожа на проминаючі кроки повільного фокстроту в європейському стандартному 
танці, використовується у всіх комбінаціях), 2 pas marché (швидко проминаючи «крок-
крок»), стати у 3-ю позицію в ногах, ліва нога devant, руки у положенні 3-й arabesque, 
2 tour chainé ліворуч, стати у велику позу en face,  руки у  
3-ю позицію (лікті трохи витягнуті догори). 

Комбінація № 3. Grand battement jeté developpé en effacé en demi plié  з правої 
ноги, pas de bourré (сценічна форма) за себе в положення en croisé, руки переводяться 
ліворуч, випад праворуч pas glissade (іспанська сценічна форма), руки переводяться у 
3-ю позицію, pas de bourré en tournent en dedans (сценічна форма),   перейти в «летючу» 
позу croisé, руки у положенні a la seconde position de bras. Grand battement jeté 
developpé en effacé en demi plié  з лівої ноги, pas de bourré (сценічна форма) за себе в 
положення en croisé, руки переводяться праворуч, випад ліворуч pas glissade (іспанська 
сценічна форма), руки переводяться у 3-ю позицію, pas de bourré en tournent en dedans 
(сценічна форма), перейти в «летючу» позу croisé, руки у положенні a la seconde 
position de bras. 

Чоловіче соло. Комбінація № 4. 2 pas glissade (в іспанській сценічній манері – 
виконання, робота корпуса і рук), у «8» і «2» точки залу, tour de forse terre-â-terre 
(широкий), у «7» точку залу, preparation (руки через 1-е port de bras) grand revoltade en 
1-й arabesque.  

Комбінація № 5. En tournent en dedans праворуч, через ногу, сісти в розтяжку на 
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праве коліно, ліва нога a la seconde par terre (demi grand ecarté − півшпагат), руки «упор 
лежачи» (широко), en tournent en dedans праворуч, через ногу, tour de forse terre-â-terre 
(широкий), у «2» точку залу, tombé coupé grand jeté en tournent en attitude effacé, руки в 
grand pose аllongé, з закінченням у «2» точку залу en dos, «летюча поза» на руки у 2-й 
позиції аllongé, права нога на relevé demi pointé, ліва нога на високому passé 
(паралельне положення), корпус трохи cambre en arriere. 

Фінальна 3-я частина танцю. Комбінація № 6. Preparation 3 позицію в ногах, 
права нога devant дві ноги на relevé demi pointé, положення корпуса croisé, руки в  
3-й позиції (положення замок. Обидві руки витягнуті в ліктях).  

Grand battement jeté developpé, правою ногою, через крок з лівої ноги, корпус 
трохи  cambre en arriere, 2 pas marché (швидко проминаючи «крок-крок»), battement jeté 
правою ногою на 25°, grand renvercé (швидко без підйому на relevé demi pointé) 2 pas 
marché (швидко проминаючи «крок-крок»), battement jeté правою ногою на 25° 
(затягуючи), руки port de bras з підготовчого положення, долонями до глядача, 
переводяться через низ управо (в ліктях руки трохи витягнуті). 

Комбінація № 7. Pas de bourré en tournent terre-â-terre en dehors (сценічна форма, 
схожа на проминаючі кроки повільного фокстроту у європейському стандартному 
танці, використовується у всіх комбінаціях), 2 pas marché (швидко минаючи «крок-
крок»), стати у 3-ю позицію в ногах, ліва нога devant, руки у положенні 3-й arabesque, 
2 tour chainé ліворуч, стати у велику позу en face,  руки у  
3-ю позицію (лікті трохи витягнуті догори). 

Комбінація № 8. Deep contraction (скидання корпуса з руками трохи присісти), 
grand battement jeté en arriere 90° лівою ногою, руки port de bras (швидко і ритмічно  
переводяться) у положення grand pose croisé en arriere, en tournent en dehors (за себе, 
ліворуч), grand renvercé (швидко без підйому на relevé demi pointé), 2 pas marché 
(швидко проминаючи «крок-крок»), вихід у «летючу позу» grand pose croisé, руки у 1-й 
та 2-й позиціях аllongé, ліва нога devant на relevé demi pointé, права нога на високому 
passé (положення − en dehors), корпус трохи cambre en coté ліворуч. 

Комбінація № 9. Pas de bourré en tournent terre-â-terre en dehors (сценічна форма, 
дуже швидко), перехід у «летючу позу» grand pose croisé, руки у 1-й та 2-й позиціях 
аllongé, права нога devant на relevé demi pointé, ліва нога на високому passé (положення 
− en dehors), корпус трохи, cambre en coté праворуч, 2 tour chainé ліворуч, preparation 
terre-â-terre en pose croisé (закрите положення в руках, у 1-й та 2-й позиціях arrondi).  

Tour arabesque  terre-â-terre у «8» точку залу, руки port de bras (швидко і ритмічно  
по колу переводяться з перегинанням корпуса), tour de forse en face, через 1-й 
arabesque, швидко перейти у «летючу позу» на руки у 2-й позиції аllongé, ліва нога на 
relevé demi pointé, права нога на високому passé (положення − en dedans), корпус 
трохи, cambre en arriere. Швидке pas de bourré sur plase (майже на місці), руки з 
корпусом переводяться уперед, трохи опускаючись, різко знову перейти у «летючу 
позу» на руки у 2-й позиції аllongé, ліва нога на relevé demi pointé, права нога на 
високому  passé (положення − en dedans), корпус трохи  cambre en arriere. 
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4.3.2. Неокласичний балет Олександра Козаренка «Sinfonia Estravaganza» у 
постановці Олександра Плахотнюка і Володимира Пантелеймонова 

 
Неокласичний балет Олександра Козаренка «Sinfonia Extravaganza», поставлений 

у 2013 році,  насичений вишуканим смаком з поєднанням академічних традицій та 
сучасних музичних інновацій. Це якоюсь мірою можна ототожнювати з творами Ігоря 
Стравінського, який співпрацював багато років з видатним балетмейстером ХХ 
століття Джорджем Баланчиним. Музика у цих виставах пронизана синтезом 
постнеокласичної стилістики: класична симфонічна музика, джазові ритми, свінг, 
імпровізація, барочні мерлізми, експресіоністські спалахи емоцій душі композитора. 

«Sinfonia Estravaganza» − одноактний балет «Хореографічна фантазія», 
поставлений в Театрі танцю «Відлуння» Центру творчості дітей та юнацтва Галичини 
(м. Львів) балетмейстерами-постановниками: кандидатом мистецтвознавства, 
лауреатом міжнародних і всеукраїнських конкурсів з сучасного хореографічного 
мистецтва, заслуженим діячем естрадного мистецтва України, арт-директором Театру 
танцю «Відлуння»,  балетмейстером Спортивно-танцювального клубу «Карменс» − 
Олександром Плахотнюком та асистентом Володимиром Пантелеймоновим, 
викладачами кафедри режисури і хореографії Львівського національного університету 
імені Івана Франка. Прем’єра відбулась в Одесі під час Міжнародного фестивалю 
сучасного мистецтва «Два дні і дві ночі нової музики» у квітні 2013 року у виконанні 
Хмельницького державного філармонічного оркестру, диригент Олександр Драган. 

«Sinfonia Estravaganza» – камерна симфонія, назва, за задумом Олександра 
Козаренка, на відміну симфонія (від грец. συμφονία − «співзвуччя»), синфонія (від 
грец. συνφονία – cемантична гра, незвичайна симфонія). Твір складається з 3-х частин. 
Перша, 2/4 т., виконується у американських традиціях джазу 30−60-х рр. ХХ століття. 
Вона в чомусь безперечно нагадує окремі мотиви 2-ї частину балету Джорджа 
Баланчина «Коштовності − Рубіни», написаного Ігорем Стравінським. Друга, 3/4 т., як 
вважає автор, це алюзія до жанру блюзу. Третя, також 3/4 т., поетична мініатюра у 
манері видатних композиторів ХХ століття Моріса Равеля, Сергія Прокоф’єва, Арама 
Хачатуряна [313, с. 137−146].  

«Sinfonia Estravaganza» – це абстрактно-асоціативний безсюжетний 
неокласичний балет. Сюжетом є виключно музичний супровід, який є панівним і 
впливає на хореографічну композицію і стилістику. В цьому творі наявні джазові 
форми, блюз, імпресіоністські мотиви Моріса Равеля, неокласичні мотиви Ігоря 
Стравінського, експресія і вибухова динаміка творів Сергія Прокоф’єва та Арама 
Хачатуряна. 

Хореографія наскрізь пронизана всіма нотами і звуками музичного супроводу. 
Складність рухів, комбінацій, геометрії танцювальних малюнків, повітряних 
підтримок, синтезу технік джаз-танцю, контемпорарі данс, контактної імпровізації 
чітко і прозоро передають усі емоційні хвилювання, динаміку, характер та емоції 
музики. Балет має таку архітектоніку, дует і ансамбль, який є додатковим 
виражальним засобом для посилення кульмінаційних сцен у  балеті. Перша частина – 
ансамбль та солісти. Друга – дует і сольні варіації. Третя − ансамбль і дует, а також 
фінальна частина − танцювання разом. Художнє оформлення чітко нагадує балети 
Джорджа Баланчина – «Cncerto Barroco», «Агон», де замість спеціально створених 
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костюмів, виконавці були одягнені практично у репетиційну хореографічну уніформу 
чорного кольору, з невеличкими додатками у темно-бірюзових сукнях кордебалету. 

За сюжетом художні образи виконавців ототожнюють психологічні 
взаємовідносини у жанрі інтимної лірики, але з посиленим експресивним і динамічним 
розвитком дії. Солісти дуету це прирівнювання − молодих чоловіка та жінку, які 
кохають одне одного, але на якийсь час залишають один одного, знову зустрічаються. 
Деякий час їм тяжко терпіти одне одного, та все ж таки кохання долає певні негаразди, 
що трапляються у їхньому спілкуванні і вони міцно починають тримати власне щастя. 
У комбінаціях застосовується дуже багато верхніх підтримок, перекидань, обертів, 
стрибків [328, с. 163−167]. 

Ми проаналізуємо комбінації з третьої частини у техніці contemporary dance.  
Комбінація № 1. Preparation 4-й arabesque, double pirouette spiral, corkscrew en 

dedans,  проїзд у лівий grand ecarté, лягти на підлогу, перекотитись, стати в позу jack 
knife, preparation 4-й arabesque, double pirouette spiral, corkscrew en dedans  проїзд у 
правий grand ecarté, лягти на підлогу, перекотитись, стати в позу jack knife, jump  ноги 
у розніжку en seconde position de pied, руками спираючись об підлогу.   

Preparation 4-й arabesque, double pirouette spiral, corkscrew en dedans,  проїзд у 
лівий grand ecarté, лягти на підлогу, перекотитись, стати в позу jack knife, preparation 4-
й arabesque, double pirouette spiral, corkscrew en dedans  проїзд у правий grand ecarté, 
лягти на підлогу, перекотитись, стати в позу jack knife, jump  ноги у розніжку en 
seconde position de pied, руками спираючись об підлогу. Сценічний біг у кордебалету. 

Комбінація № 2. Temps levé sauté en seconde position de pied, в корпусі contraction 
у формі recovery, крок passé, перехід через ногу, temps levé sauté en seconde position de 
pied, в корпусі contraction у формі recovery, крок passé, перехід через ногу, temps levé 
sauté en seconde position de pied, в корпусі contraction у формі recovery, крок passé, 
перехід через ногу.  
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Висновки до розділу 4 
 

Аналіз репрезентації неокласичних балетів у хореографічній культурі на 
прикладі творів сучасних хореографів, характеристика їх виявили і визначили 
своєрідну та специфічну інтерпретацію художнього образу в філософсько-
естетичному, жанрово-стилістичному, символічному і формально-технічному 
аспектах. 

Неокласичні балети Джорджа Баланчина “Серенада” і “Чакона”» в жанрово-
стилістичному аспекті – звернення до безсюжетного жанру балету. Але на відміну від 
академічних балетів «Pas de quatre», «Фестиваль квітів у Дженцано», наявна побудова 
чіткої абстрактної асоціації шляхом художнього оформлення і балетної лексики; 
відмова в балеті від додаткових атрибутів у костюмах, сценічних декорацій, а 
звернення уваги на прозорість у костюмах, розпущеному волоссі у жінок, складках 
тканини костюма, які чітко окреслюють лінії тіла, корпус, кінцівки; за допомогою 
спеціального освітлення світло і тінь створюють психологічний настрій та 
допомагають зрозуміти емоційний стан виконавців.  

У символічному аспекті майже всі рухи, пози і комбінації, є символами, в точно 
вибудуваних варіаціях солістів чи ансамблевих комбінаціях. Вільна і виражальна 
робота корпуса  і  рук з поєднанням класичного, модерного та джазового танцю 
(позиції та положення кистей і стоп); найчастіше застосовування pas de bourré souvi з 
колоподібними port de bras  у корпусі й руках; pas couru, temps en 1-й  arabesque; 
переходи та специфічне закручування рук у pas de deux та комбінаціях кордебалету; 
використовування жіночих прийомів і preparation у чоловічих варіаціях і навпаки, 
використовування окремих рухів віртуозної техніки чоловіків жінками; головна мова в 
танці – це музичний супровід, який є по суті розкриттям художнього образу, а також, 
застосовування принципу танцсимфонії у балеті, що перегукується з новаціями 
Мікалоюса Чюрльоніса, в контексті взаємопроникнення видів мистецтва (музика з 
образотворчим). Музика починає бути видимою шляхом танцювальних рухів і 
комбінацій.  

У формально-технічному аспекті – звернення до одноактного балету з 
додатковими варіаціями солістів і спільного pas de deux, в якому передається 
психологія взаємовідносин через танцювальні рухи і віртуозну техніку, але 
зберігається академічна архітектоніка – antreé, adagio, variations les dame et cavalier, 
coda et manege; використовування grand pas. Рухи і комбінації побудовані на техніці 
класичного танцю. Але він уже має неокласичний вигляд – при досконалому 
виконанні віртуозної техніки рухи майже всі проминаючі, хоча і дуже виразні. 
Особливо це стосується переходів від руху до руху – перехід у варіації від port de bras, 
через pas couru в grand jeté у велику позу. 

Неокласичні вистави Джона Кранка і Кеннета Макміллана в жанрово-
стилістичному аспекті – звернення до сюжетного жанру балету та інтимної лірики. 
Але, на відміну від академічних балетів, сюжетом стає як видатний літературний твір 
минулого століття, так і сучасна авторська інтерпретація східної казки; побудова 
балетного дійства за всіма складовими сучасного драматичного твору – пролог, 
зав’язка, розвиток дії, кульмінація, розв’язка, епілог чи фінал. Художнє оформлення 
чітко орієнтується на сюжет, час і географічну місцевість, що точно передають 
костюми виконавців та декорації у балеті.  
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В символічному аспекті цікава інтерпретація характерного і народно-сценічного 
танців (селянський танець у балеті «Онєгін» Джона Кранка, варіація короля Сходу у 
балеті «Принц пагод» Кеннета Макміллана) в сучасному передаванні, де головним є 
відтворення як характеру, так і психології певного регіону чи соціальної групи.  

В формально-технічному аспекті – звернення до хореодраматичного 
багатоактного балету, де шляхом балетної драматургії чітко вибудовано архітектоніку: 
antreé, danse d’anssamblé, danse de caractére, danse d’action, grand pas,  pas de deux, а 
разом з цим і виконання сюжетних solo, douette. Активно застосовано танцювальну 
пантоміму, а також сучасну пластику та побутові рухи. Велику увагу приділено 
розкриттю психології взаємовідносин через неокласичні рухи в дуетному танці – 
підтримки, стрибки, оберти, переходи з пози в позу. 

Неокласичні постановки Аніко Рехвіашвілі та Олександра Козаренка балетів у  
жанрово-стилістичному аспекті побудовані за сюжетним і абстрактно-асоціативним 
принципом; використані стилістичних прийоми і візуальні характеристики 
імпресіонізму та експресіонізму, а також джазу, модерну і еклектики танцювальних 
форм – бароко, ампіру; за зверненням до інтимної лірики.  

Художнє оформлення балету орієнтовано на «баланчинівський принцип» − у 
балеті відсутні складні декорації та спеціальні костюмні атрибути. По-перше, 
неокласична балетна техніка в туфлях на підборах, а це можливо лише в характерних 
танцях в академічному балеті чи в народно-сценічному танці. По-друге, 
використовування сучасних костюмів – прозора сітка і штани у чоловіків і у жінок, а 
також застосовування стилізованих костюмів часів моди бароко, ампіру, романтизму. 
В костюмах  виконавців  наявні  темні  кольори.  

У дуетних мініатюрах здебільшого притаманне жіноче домінування над 
чоловіком, за принципом − жінка слабка, але вона завжди права. Завдяки спеціальному 
освітленню світло і тінь створюють психологічний настрій та допомагають зрозуміти 
емоційний стан виконавців.  

У символічному аспекті – комбінації, мають дуже сильне емоційне 
навантаження. Переважно це виявилося  у вільній  і  експресивній роботі  корпуса та 
рук з поєднанням класичного і модерн джаз танцю (contraction, різноманітні швидкі 
скидання корпуса, позиції та положення кистей, стоп). Найчастіше використовують  
tombé-souteu (підсікання) з яскраво виражальними закидами в руках і корпусом 
«баланчинівський принцип» − колоподібне port de bras. Для підсилення динаміки часто 
використовують tour chainé з правої та лівої ноги з переходом  у  1-й та 4-й arabesque; 
часто застосовують pas couru для переходів і перебудови в танці.  

У формально-технічному аспекті виконують форми балету з  ансамблевих танців 
і хореографічних мініатюр, поєднаних тематикою, стилістикою чи кольоровою гамою; 
застосовують форми і техніки класичного, історико-побутового, дуетно-сценічного, 
характерного танців в експресивних мініатюрах та ансамблевих танцях, найчастіше 
додається режисерський прийом «психологічної атаки на глядача».  
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РОЗДІЛ 5 
КОНЦЕПЦІЯ СУЧАСНОЇ МОДЕЛІ НЕОКЛАСИЧНОГО  

БАЛЕТНОГО ТЕАТРУ 
 

5.1. Особливості неокласичного балетного театру 
 

В даному підрозділі проаналізовано і схарактеризовано особливості 
неокласичного балетного театру, основані на його організації, матеріально-технічній 
базі, структурних підрозділах і посадовому складі. Типи і організаційні 
характеристики балетного театру: типами власності, головний, локальний і 
нормативно-правовий акти.  

  Буде детально висвітлено матеріально-технічну базу неокласичного балетного 
театру: земельна ділянка, будівля (тренувальний блок − балетні зали, тренажерний зал, 
басейн, адміністративно-господарчий), приміщення для репрезентації художніх 
заходів (концертний блок – сцена, концертний зал).  

Буде детально проаналізовано структурні підрозділи театру і посадовий склад 
неокласичного балетного театру, саме − директора і художнього керівника, 
менеджерів з реклами, зв’язків з громадськістю, адміністратора, балетмейстера-
постановника, репетитора з балету, відділу постановочної частини, звукорежисера, 
оператора-постановника, технічних працівників, артистів балету, а також  їхня робота 
згідно посадових інструкцій. 

Ці характеристики вкрай важливі для функціонування неокласичного балетного 
театру, для його успішної, чіткої організаційної та  управлінської діяльності як в 
структурі, так і в її окремих підрозділах.  

 
 

5.1.1. Типи і характеристики неокласичного балетного театру 
 

Неокласичний балетний театр є закладом культури і мистецтв. Театр за формою 
власності може бути підпорядкований державі або приватним художньо-творчим 
закладом. За типами власності театр може бути установою: державною бюджетною 
(заклад − державний, комунальний, муніципальний); об’єктом спільної власності 
територіальних громад (сіл, селищ міського типу, області, міста); створеною на базі 
вищого навчального закладу художнього напряму, наприклад, «театр танцю» при 
факультеті чи інституті мистецтв; створеною на базі центрів − культури і мистецтв чи 
естетичного розвитку; приватною недержавною, створеною приватними особами 
[442].  

Сучасна театральна установа − це складна і багатофункціональна система. Для 
багатофункціональної роботи організація спирається на систему документального 
забезпечення, яке пронизує і робить усю організацію єдиним цілим. Головним 
локальним і нормативно-правовим актом будь-якої театральної установи (державної 
чи приватної) є статут. Цей документ дуже важливий для всіх типів і видів художніх 
організацій. Статут організації являє собою звід правил, встановлених засновниками, 
покликаних регулювати діяльність цієї юридичної особи. Цей документ складається і 
затверджується  згідно з вимогою «Цивільного кодексу» держави і відповідних 
законодавчих актів. 



161 
 

Норми, що містяться у статуті, є обов’язковими для виконання всіма 
засновниками. Відмова від зобов’язань спонукає   вилучення зі складу товариства. 
Орієнтовна структура і зміст документа визначаються для кожного виду організацій 
окремо. У статуті повинні бути наявні: назва організації (повна та скорочена, на 
державній та іноземній мовах, за необхідності); юридична адреса, тобто адреса 
реєстрації; предмет і цілі діяльності; керівні органи і порядок управління; порядок 
ліквідації.  

Неокласичний балетний театр є юридичною особою. Права і обов’язки 
юридичної особи театр набуває з дня його державної реєстрації. Неокласичний 
балетний театр здійснює свою діяльність на підставі й відповідно до чинного 
законодавства  держави, розпорядчих документів і доручень засновника та структур 
державного управління (культури і мистецтв) міської, обласної державної 
адміністрації та чинним статутом [442]. 

Неокласичний балетний театр має самостійний баланс, банківські рахунки, дві 
печатки зі своєю  назвою (основну і гастрольну), штампи, бланки, емблему. Засновник 
та орган управління не несуть відповідальності за зобов’язання театру. Неокласичний 
балетний театр не несе відповідальності за зобов’язаннями держави і засновника, 
органу управління. Неокласичний балетний театр несе відповідальність за своїми 
зобов’язаннями в межах належного йому по праву оперативного управління майна 
відповідно до чинного законодавства. Неокласичний балетний театр, за погодженням  
із  засновником,  може вступати в об’єднання, асоціації. 

Метою діяльності неокласичного балетного театру є розвиток хореографічного 
мистецтва і балетної справи, формування та задоволення потреб населення у  
театрально-хореографічному мистецтві.  

Основна діяльність неокласичного балетного театру має на меті не одержання 
прибутку (для державної установи чи громадської організації і   одержання прибутку 
(для приватної не державної форми власності). 

Предметом діяльності неокласичного балетного театру є: створення, публічне 
виконання, репрезентація та публічний показ балетних вистав, інших творів 
сценічного мистецтва (концертні програми, танцювальні перформанси, 
дивертисменти, танцювальні шоу,  розважальні програми) за місцем існування та на 
гастролях (у державі чи за кордоном), організація мистецьких фестивалів, конкурсів, 
оглядів, а також реалізація квитків на зазначені заходи.  

Підготовка хореографічних постановок, театрально-концертних програм та 
інших заходів на основі договорів з юридичними та фізичними особами для їхнього 
публічного виконання чи публічного показу на власній чи орендованих сценах із 
додержанням прав авторів і виконавців ролей відповідно до законодавства про 
авторське право та суміжні права.  

Організація стажувань усіх категорій творчих працівників неокласичного 
балетного театру. Надання організаціям на основі договорів постановочних послуг, 
сценічних постановочних засобів для проведення вистав, концертів, тощо. 
Виготовлення на замовлення юридичних і фізичних осіб предметів художнього 
оформлення театральних постановок і концертів. Надання у тимчасове користування 
підприємствам, установам, організаціям (театрам, школам, громадським об’єднанням) 
та окремим громадянам власної сцени (за наявністю) для проведення гастрольних 
заходів, спільних хореографічних проектів, балетних програм, танцювальних вистав та 
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інших заходів [442].  
Підготовка, тиражування і реалізація інформаційно-довідкових рекламних 

матеріалів, копій відеоматеріалів і фонограм, пов’язаних з діяльністю неокласичного 
балетного театру, з додержанням прав авторів та виконавців відповідно до 
законодавства про авторське право та суміжні права. Організація платних курсів 
(хореографічної чи балетної студії при театрі), навчання. 

Предметом міжнародного співробітництва неокласичного балетного театру є 
демонстрування власних хореографічних творів за кордоном. Здійснення взаємного 
обміну інформацією, вивчення міжнародного досвіду організації хореографічної 
справи. Проведення міжнародних конференцій, конгресів, симпозіумів. Організація 
спільної підготовки хореографічних працівників. 

Правом і обов’язком неокласичного балетного театру є: право в межах своєї 
компетенції здійснювати всі необхідні заходи, спрямовані на реалізацію мети і 
предмета діяльності, передбачених статутом неокласичного балетного театру. 
Відповідно до чинного законодавства та в межах повноважень, встановлених статутом, 
визначати напрями подальшого розвитку і розширення матеріальної бази 
неокласичного балетного театру; укладати договори та угоди, що не суперечать 
чинному законодавству держави, з державними установами, громадськими, 
кооперативними та іншими підприємствами і організаціями, окремими громадянами і 
творчими колективами; брати участь у роботі асоціацій, громадських об’єднань щодо 
виконання завдань і цілей хореографічної та сценічної діяльності.  

Здійснювати роботу як у межах міста, області, держави, так і за її межами, 
одержувати і наймати необхідне для своєї діяльності рухоме і нерухоме майно, від 
свого імені одержувати немайнові права та нести зобов’язання; самостійно 
здійснювати розрахунки за своїми зобов’язаннями перед бюджетами всіх рівнів і 
державними цільовими фондами, підприємствами, установами та організаціями 
незалежно від форм власності. 

Захищати свої права та інтереси у відповідних державних установах і закладах у 
міжнародних організаціях, а також у судах. Володіти, користуватися і розпоряджатися 
закріпленим за ним рухомим і нерухомим майном, фінансовими ресурсами та іншими 
цінностями, в тому числі інтелектуальними.  

У межах, визначених чинним законодавством і статутом неокласичного 
балетного театру, мати службове житло, за необхідності гуртожиток. Створювати 
студії та окремі підрозділи, що діють на підставі затверджених положень 
неокласичного балетного театру. Утримувати або орендувати рухоме і нерухоме 
майно, необхідне для своєї діяльності [442].   

Планувати відповідно до чинного законодавства свою діяльність. За 
погодженням із органом управління визначати пріоритетні перспективні напрями 
діяльності для забезпечення соціального розвитку неокласичного балетного театру, 
підвищення добробуту його працівників. Використовувати договірні ціни у 
встановленому порядку при виконанні робіт, залучати при необхідності інші 
підприємства, організації та окремих спеціалістів для виконання робіт. 

Брати участь у творчих проектах – фестивалях, конкурсах, концертах, 
урочистостях, презентаціях (хореографічного і художнього профілю), у тому числі й 
міжнародних, а також отримувати наукову, методичну і технічну допомогу для 
проведення комплексу робіт, передбачених статутом неокласичного балетного театру.  
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Направляти працівників неокласичного балетного театру за рахунок власних та 
інших коштів на навчання, стажування і перепідготовку, науково-практичні 
конференції, семінари й майстер-класи, здійснювати підготовку хореографічних кадрів 
шляхом рекомендації до підвищення кваліфікації працівників неокласичного 
балетного театру, надавати систематичну допомогу молодим спеціалістам.  

Бути навчальною базою для проходження студентами практики і проведення 
заходів щодо підвищення кваліфікації працівників балетних театрів. Пропонувати 
засновникові внести зміни і доповнення до статуту театру. Надавати в оренду 
нерухоме майно, що належить неокласичному балетному театру на праві оперативного 
управління та перебуває на його балансі у порядку, встановленому засновником. 

Неокласичний балетний театр зобов’язаний − гарантувати своєчасну сплату 
податків і зборів (обов’язкових платежів) до бюджетів і державних цільових фондів 
згідно з чинним законодавством. Також, забезпечувати цільове використовування 
комунального майна і коштів, а також створювати належні умови для 
високопродуктивної праці своїх працівників, додержуватися вимог чинного 
законодавства про працю, соціальне страхування, правил і норм охорони праці й 
техніки безпеки.  

Забезпечувати здійснення робіт, виконання доручень засновника та суб’єктів 
управління неокласичним балетним театром у межах їхніх повноважень, надавати 
послуги згідно з предметом діяльності. Здійснювати заходи для матеріальної 
зацікавленості працівників як за результатами особистої праці, так і у загальних 
підсумках роботи неокласичного балетного театру; здійснювати бухгалтерський облік 
і ведення статистичної звітності згідно з чинним законодавством. 
 
 

5.1.2. Матеріально-технічна база неокласичного балетного театру 
 

Матеріально-технічна база неокласичного балетного театру може мати певну 
загороджену земельну ділянку, будівлю зі спеціальними блоками. 

Земельна ділянка − прибудинкова територія: загорожа, доріжки, газони, клумби, 
дерева, кущі, місце для паркування  автомобілів, будівель. Земельні ділянки, інші 
природні ресурси, необхідні для будівництва та експлуатації театральних будівель 
(споруд, приміщень), надаються у користування у встановленому законом порядку.  

Загорожа земельної ділянки має бути з цегляних блоків не менш як 3-и з 
половиною  метри, щоб захищати від вуличного шуму і пилу, а також створювати 
безпечну огорожу. Зелені насадження на території земельної ділянки, мають бути в 

доглянутому вигляді: квіти, газони, трава і кущі. З  дерев  краще  висаджувати хвойні 
(сосни, ялини, ялівець), а також липи, каштани, клени. З кущів бажано висаджувати 
бузок, шипшину. Саме така рекомендація не є випадковою, чисте повітря серед 
зелених насаджень стимулюватимуть працівників неокласичного балетного театру на 
позитивну роботу. 

Будівля неокласичного балетного театру складатиметься з одного 
одноповерхового приміщення (для тренувального блоку, адміністративно-
господарського блоку), двоповерхового приміщення (для концертного блоку). Будівля 
має бути теплою з усіма сучасними комунікаціями, устаткуванням і обладнанням – 
електрика, вікна «МТП», водопостачання і водовідведення, санвузли, опалювання, 
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спліт система. Інтер’єри приміщення, мають бути добре оформлені, створювати 
затишок і комфорт.  

Тренувальний блок – це два балетні зали – один площею, не менше 75 
квадратних метрів, другий  – не менше 45 квадратних метрів. Балетні зали повинні 
мати певне устаткування − спеціальне покриття – ламінат чи лінолеум для балетних 
занять, балетні верстати (палиці) завдовжки не менше 25 погонних метрів уздовж 
трьох стін, дзеркала розміром 7 метрів на 2 метри на одній стіні, кабінетний рояль  чи 
фортепіано, може заміняти електронне піаніно «Yamaha» (за необхідністю),  
звуковідтворювальна техніка (аудіопрогравачі СD, MP3).  

Поряд з балетними залами, обов’язково мають бути, чоловічі і жіночі 
роздягальні, з переходом до вбиральних кімнат і душові. Для додаткового тренування 
артистів балету має бути тренажерний зал, для фітнес-занять устаткований 
шведською стінкою, турніками – для підтягувань і віджимань. Два тренажери для 
«жим штанги», тренажер «французький жим штанги», тренажер «тяга блока за голову 
чи до грудей», тренажер «тяга блока» (на біцепс і трицепс), тренажер «гіперекстензія» 
(качання спини), тренажери для качання м’язів преса, а також гантелі, різних видів і 
ваги.  

Бажано  для кращого самопочуття і здоров’я артистів мати невеликий басейн – 
75 квадратних метрів. Обов’язково має бути масажний кабінет. У тренувальному блоці 
повинен має бути кімната відпочинку з належним устаткуванням – меблі, ліжка, столи, 
стільці.  

Адміністративно-господарський блок неокласичного балетного театру повинен 
мати: обладнані приміщення керівництва й адміністрації неокласичного балетного 
театру – кабінет директора і  секретаря з меблями, аудіо і відео апаратурою (СD, DVD, 
MP3), приміщення бухгалтерії й каси.  

Кабінети для заступника директора з господарської частини, балетмейстера-
постановника і репетитора  балету, наукового співробітника з бібліотечного фонду 
хореографічної літератури, художника, адміністратора театру, менеджерів з реклами і 
PR, відділ костюмерної, де зберігаються костюми для навчальних занять, 
репетиційного процесу, сценічних виступів з необхідним реквізитом. До 
адміністративно-господарського блоку входить гардеробне приміщення, хол з 
головним входом, «буфет-кафе» та господарські кімнати прибиральниць, охорони, 
приміщення для транспорту, а також пожежні виходи. 

Мультимедійний центр повинен мати відеотеку, яка містить відеофільми і 
відеозаписи клас-уроків,  відкритих показів, вистав, фрагментів класичного і сучасного 
репертуару вітчизняних і зарубіжних хореографічних труп, відеоматеріали із записом 
видатних творів хореографічного, театрального, образотворчого і кіномистецтва (при 
цьому частка відеозаписів хореографічних творів XX століття повинна становити не 
менше 40 відсотків загального фонду творів хореографії); фонотеку з аудіозаписами 
видатних творів музичного мистецтва, балетної музики, що використовується для 
музичного супроводу репетиційного процесу і сценічних виступів, з можливістю 
здійснювати запис і комп’ютерну обробку музики (при цьому частка аудіозаписів 
музичних творів XX століття повинна становити не менше 40 відсотків фонду); малий 
комп’ютерний клас з не менш як 3 робочими місцями з можливістю виходу в мережу 
Інтернет.  

Концертний блок неокласичного балетного театру складається з концертного 
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залу і сцени, площею не менше 110 квадратних метрів.  
Сцена неокласичного балетного театру зі  спеціальним покриттям, додатковим 

устаткуванням у вигляді обертальних приладів на сцені, машини піротехніки – лазерні, 
світлові й димові прилади. Устаткування для робітників сцени, світлові прилади: 
бокові світлові башти в кулісах, бокові світлові башти в залі, світло авансцени, верхнє 
світло; куліси і задник – з чорним і білим кольорами тканини; завіса  фіолетового 
кольору, інтермедійна завіса – прозора сітка. Гримубиральні-роздягальні для артистів з 
убиральнею і душем. Підсобні господарські кімнати для сценічного устаткування і 
робітників сцени.  

Концертна зала неокласичного балетного театру в один ярус: амфітеатр не менш 
як на 500 місць. Крісла мають бути зручними й м’якими. В залі необхідно мати три 
проходи. На другому поверсі поряд зі балконом − приміщення звукорежисера і 
оператора з спеціальним устаткуванням, відео - і аудіоапаратурою. Концертна зала 
має хол, приміщення охорони поряд з центральним входом, гардероб, убиральні й 
технічні приміщення, з обов’язковими пожежними виходами. 
 
 

5.1.3. Структурні підрозділи театру і посадовий склад неокласичного  
балетного театру 

 
Структурні підрозділи неокласичного балетного театру складаються з 

керівництва, адміністративної частини, господарської частини, художньо-
постановочної частини та професійних виконавців.  

Художнє спрямування і репертуар неокласичного балетного театру визначає 
виключно директор. Він приймає рішення після засідання художньої ради 
неокласичного балетного театру, яка складається з директора, балетмейстера-
постановника, заступника директора господарської частини, бухгалтера (у разі 
необхідності), адміністратора, менеджера з реклами і зв’язків з громадськістю, 
наукового співробітника, художника, звукорежисера, звукооператора, освітлювача, 
відео оператора та фотографа. 

Керівництво неокласичного балетного театру складається з директора і 
художнього керівника, заступника директора з господарської частини, бухгалтера.  

Адміністративна частина складається з адміністратора і менеджера з 
персоналу, менеджера з реклами та зв’язків з громадськістю.   

Господарська частина складається з заступника директора з господарської 
частини, охорони, масажиста та інструктора тренажерного залу, тренера басейну, 
завідувача буфету-кафе, технічних працівників сцени, прибиральниць, водіїв.  

Художньо-постановочна частина складається з балетмейстера-постановника, 
репетитора з балету, художника по костюмам, художника-гримера, звукооператора, 
оператора-постановника, освітлювача, художника-фотографа, костюмера, а також 
наукового співробітника та  концертмейстера (у разі необхідністю).  

Професійні виконавці – артисти балету (балерини, танцівники), артисти балету 
солісти, можливі, актори театру і кіно, артисти цирку, в даному випадку – акробати, 
жонглери (небагато). 

Можливі запрошення до творчої роботи в неокласичний балетний театр окремих  
балетмейстерів чи викладачів хореографічних дисциплін − для особливих чи 
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специфічних постановок, режисерів-постановників, а також для підвищення 
виконавської майстерності артистів – викладачів хореографічних дисциплін 
(класичного, історико-побутового, характерного, народно-сценічного, дуетно-
сценічного, сучасного, бального і популярного танців, джаз-танцю, теп-танцю, 
контактної імпровізації); викладачів з циркових дисциплін (акробатики, 
еквілібристики, жонглювання).  

Запрошенням балетмейстерів, режисерів-постановників, викладачів 
хореографічних і циркових дисциплін займається, виключно директор, а також окремі 
пропозиції з приводу запрошуваних кадрів, може подавати адміністратор і менеджер з 
персоналу [441]. 

Перейдемо до розгляду посадового складу неокласичного балетного театру і 
проаналізуємо виконавчі функції та посадові інструкції деяких працівників 
неокласичного балетного театру – директора і художнього керівника, адміністратора і 
менеджера з персоналу, менеджера з реклами і зв’язків з громадськістю, 
балетмейстера-постановника, репетитора з балету, артистів балету.  

Директор і художній керівник (Director & Art-manager) неокласичного 
балетного театру належать до категоріальної групи «керівництво». Призначення на 
посаду генерального директора неокласичного балетного театру та звільнення з неї 
здійснюють загальні збори трудового колективу з дотримуванням вимог (кодексу 
законів про працю держави) чинного законодавства про працю.  

Поєднання посадових обов’язків директора неокласичного балетного театру і 
його художнього керівника є саме тим, що найчастіше ці дві посади займає одна 
людина, яка і керує, і спрямовує, і визначає репертуар. Поєднання цих посад має ще й 
економічний сенс для організації. 

Як директор він створює концепцію розвитку закладу у галузі науки і творчості, 
у вирішенні питань удосконалення його діяльності. Представляє закладу    на 
міжнародних заходах, в державних і громадських організаціях за попередньо 
узгодженими питаннями, пов’язаними з розвитком культури і мистецтва, 
популяризацією об'єктів культурної спадщини. Представляє неокласичний балетний 
театр культури і мистецтва в стосунках з державними органами, місцевого 
самоврядування, громадськими та іншими закладами.  

Бере участь у концертній діяльності, конференціях, семінарах, творчих 
зустрічах, фестивалях. Контролює і координує забезпечення виконання неокласичним 
балетним театром усіх зобов’язань перед глядачами, працівниками організації, 
авторами і виконавцями творів, державним, регіональним і місцевим бюджетами, 
державними позабюджетними соціальними фондами, постачальниками і замовниками. 
Керує науковою, творчою, виробничою і фінансово-економічною діяльністю 
неокласичного балетного театру.  

Організовує роботу і взаємодію керівництва і адміністрації, художньо-
постановочної та виконавчої частин неокласичного балетного театру, спрямовує їхню 
діяльність на розвиток і вдосконалення творчо-виробничого процесу з метою надання 
найсприятливіших умов для колективної творчості з урахуванням конкретних 
художніх і соціальних завдань. Вживає заходів щодо забезпечення  кваліфікованими 
кадрами, раціонального використовування працівників неокласичного балетного 
театру, розвитку їхніх професійних знань і умінь, створення безпечних і сприятливих 
для життя і здоров’я умов праці, дотримування вимог трудового законодавства.  
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Сприяє підвищенню ефективності творчо-виробничої діяльності, 
застосовуванню принципу матеріальної зацікавленості й відповідальності кожного 
працівника за доручену йому справу і результати роботи всього колективу, виплату 
заробітної плати в установлені строки. Разом з трудовим колективом, 
представницьким органом працівників забезпечує на основі принципів соціального 
партнерства розроблення, укладання і виконання колективного договору, 
дотримування трудової, творчої та виробничої дисципліни.  

Приймає рішення з питань, що стосуються фінансово-економічної, творчої та 
виробничої діяльності неокласичного балетного театру, несучи відповідальність за 
наслідки прийнятих рішень. Забезпечує дотримування законності в діяльності 
неокласичного балетного театру і здійсненні ним господарсько-економічних зв’язків, 
використання правових засобів для фінансового управління та функціонування у 
ринкових умовах, зміцнення договірної та фінансової дисципліни, регулювання 
соціально-трудових відносин. Захищає майнові інтереси неокласичного балетного 
театру в суді, органах державної влади і місцевого самоврядування. 

Як художній керівник він організовує роботу і взаємодію художньо-
постановочної та виконавчої частин неокласичного балетного театру. Спрямовує їхню 
діяльність на розвиток і вдосконалення творчо-виробничого процесу з метою 
створення найсприятливіших умов для колективної творчості з урахуванням 
конкретних художніх і соціальних завдань.  

Визначає репертуар та забезпечує його художню якість серед художньо-
постановочної та виконавчої частин неокласичного балетного театру, визначає 
готовність вистав і приймає рішення про їхнє публічне виконання.  

Вживає заходів щодо забезпечення неокласичного балетного театру 
кваліфікованими творчими кадрами (балетмейстери, репетитори з балету, артисти, 
звукооператори, освітлювачі, художники), раціонального використання і розвитку 
їхніх професійних знань і умінь, створення безпечних і сприятливих умов праці для 
їхнього життя і здоров’я, дотримування вимог законодавства про працю.  

Бере участь з боку роботодавця художньо-постановочної та виконавчої частин, 
неокласичного балетного театру в розроблянні, укладанні та виконанні колективного 
договору. Забезпечує і контролює дотримування трудової і творчої дисципліни 
працівників художньо-творчого складу організації. Доручає ведення окремих напрямів 
творчої діяльності іншим працівникам художньо-постановочної частини.  

Як директор він повинен знати: закони та інші нормативні правові державні 
акти, що регламентують виробничу і фінансово-економічну діяльність організації 
виконавських мистецтв; методичні і нормативні документи, що стосуються діяльності 
організацій культури і мистецтва; технологію творчо-виробничого процесу, підготовки 
нового і прокату поточного репертуару.  

Також, порядок складання та узгодження перспективних репертуарних, 
виробничо-фінансових планів, а також планів підготовки нових постановок, прокату 
поточного репертуару; перспективи технічного, економічного і соціального розвитку 
організації; ринкові методи господарювання та управління; порядок укладання і 
виконання договорів; художньо-творчі й науково-технічні досягнення і передовий 
досвід у сфері культури і мистецтва; порядок розробляння та укладання галузевих 
тарифних угод, колективних договорів та регулювання соціально-трудових відносин; 
теорію і практику менеджменту, психологію управління, соціологію мистецтва, 
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сценічну технологію, трудове і цивільне законодавство, авторське право; правила з 
охорони праці й пожежної безпеки. 

Як художній керівник, він повинен знати: основи режисури і акторської 
майстерності, сценічного і музичного оформлення постановок, театрального, 
хореографічного, музичного, естрадно-циркового та образотворчого мистецтва; 
історію вітчизняного і світового театрального, хореографічного, музичного, 
образотворчого, естрадно-циркового мистецтва, кіномистецтва і літератури.  

Також, стан сучасного вітчизняного і зарубіжного хореографічного мистецтва та 
інших видів виконавських мистецтв. Сучасну і класичну драматургію, а також порядок 
розробляння і узгодження планів творчо-виробничої діяльності й перспективних 
планів розвитку в сфері виконавських мистецтв.  

Вимогами до кваліфікації директора і художнього керівника неокласичного 
балетного театру є повна вища освіта (спеціаліст, магістр) відповідного профілю 
(культури і мистецтва, педагогічна) та обов’язковий науковий ступінь у художній 
сфері (кандидат мистецтвознавства, доктор філософії «Ph.D Study of Arts»), стаж 
роботи на керівних та управлінських посадах, досвід роботи на посаді керівника 
художнього колективу, режисера, балетмейстера; загальний трудовий стаж за 
спеціальністю, не менше 5 років. 

Адміністратор і менеджер з персоналу (Admіnіstrator personnel) неокласичного 
балетного театру належить до категоріальної групи «адміністративна частина». 
Призначення на посаду адміністратора і менеджера з персоналу та звільнення з неї 
здійснюється наказом директора неокласичного балетного театру з дотримуванням 
вимог Кодексу державних законів та чинного законодавства про працю. Організовує 
роботу з підготовки глядацьких приміщень до прийому та обслуговування глядачів.  

Як адміністратор здійснює керівництво адміністративною і художньо-
постановочною частинами, а також професійними виконавцями.  

Організовує планування діяльності адміністративної частиною художньо-
постановочною частинами, облік і подання звітності, впровадження прогресивних 
форм організації праці. Забезпечує технічно правильну експлуатацію устаткування. 
Дбає про чистоту і порядок у цих приміщеннях і на прилеглих до будівлі територіях. 
Організовує своєчасне розповсюдження реклами. Стежить за утримуванням у 
належному стані світлової реклами, фотореклами та інших засобів оповіщування 
глядачів і вживає заходів щодо усунення у них технічних дефектів.  

Під час проведення вистав і заходів забезпечує високу культуру обслуговування 
глядачів, у тому числі на виїздах і гастролях. Контролює стан оформлення фасаду 
будівлі, належний стан входів у зал для глядачів і службових входів. Організовує та 
контролює роботу кас з продажу квитків, своєчасне оповіщення глядачів про час 
роботи каси, кількість і ціни продажу квитків.  

Чергуючи на спектаклях, контролює стан залу для глядачів, вестибюлів і фойє 
перед прийомом глядачів; розглядає і виконує у межах своєї компетенції прохання 
глядачів; контролює роботу глядацького гардероба; стежить за продажем глядачам 
програм, буклетів перед початком вистави і в антрактах; забезпечує своєчасне 
розміщення глядачів у залі для глядачів; організовує прибирання вестибюлів, фойє і 
інших приміщень після антракту, а також для підготовки їх до антракту; перевіряє 
справність запасних виходів і чергового освітлення; контролює роботу буфетів, які 
обслуговують глядачів, працівників театру, інших торгових точок у фойє і 
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вестибюлях; проводить відповідну роботу з глядачами − порушниками громадського 
порядку, залучаючи в разі потреби представників правоохоронних органів; забезпечує 
при потребі медичне обслуговування глядачів і працівників театру під час проведення 
заходів; після закінчення вистави перевіряє всі приміщення та здає їх працівникові 
пожежної охорони.  

Проводить за дорученням керівництва виїзні вистави і концерти, забезпечує 
їхню рекламу; організовує перевезення працівників і майна; готує вироблення і 
розповсюдження друкованих програм. Бере участь у підготовці й проведенні 
гастролей: зокрема у перевезенні майна та переїзду працівників, замовляє, викуповує і 
видає проїзні документи;  зустрічає працівників, які прибули на гастролі, і розміщує їх 
у готелях і на приватних квартирах, дбає про їхнє харчування і переїзди. Забезпечує 
надання працівникам театру необхідного інвентарю і матеріалів. 

Як менеджер з персоналу організовує роботу по забезпеченню колективу 
відповідно до загальних цілей розвитку неокласичного балетного театру та конкретних 
напрямів кадрової політики з метою найефективнішого використовування, оновлення і 
поповнення персоналу. Забезпечує роботу по укомплектуванню неокласичного 
балетного театру працівниками потрібних професій і спеціальностей згідно з 
кваліфікаційними рівнями і профілем одержаної ними підготовки та діловими 
якостями з урахуванням можливостей максимальної реалізації трудового потенціалу 
кожного працівника.  

Безпосередньо бере участь у розроблянні бізнес-планів для забезпечення 
трудовими ресурсами зважаючи на перспективи розвитку закладу, зміни у складі 
працівників через впровадження нової техніки і технології. Вивчає ринок праці з 
метою визначення можливих джерел забезпечення потрібними кадрами.  

Здійснює набір кадрів, а також веде кадрову документацію. Організовує 
підвищення кваліфікації працівників, контролює дотримування ними правил охорони 
праці й пожежної безпеки, внутрішнього трудового розпорядку. Вносить пропозиції 
про тарифікацію, заохочення і накладання стягнень на працівників, організовує облік 
їхнього робочого часу. Складає  графік і веде табель обліку роботи персоналу. 

Повинен знати як адміністратор: закони та інші нормативні правові державні 
акти, що стосуються діяльності організацій виконавських мистецтв; особливості 
структури організацій виконавських мистецтв; технологію сценічного виробництва, 
організації прокату поточного репертуару; художньо-творчі й науково-технічні 
досягнення і передовий досвід у сфері виконавських мистецтв; основи менеджменту, 
психології управління, соціології мистецтва, сценічної технології, економіки і 
управління у сфері виконавських мистецтв. 

Як менеджер з персоналу повинен знати організацію управлінню персоналом; 
цілі й стратегію розвитку та бізнес-план закладу; трудове законодавство; основи 
ринкової економіки, підприємництва та ведення шоу-бізнесу; кон’юнктуру ринку 
праці й освітніх послуг. Також повинен знати методику планування і прогнозування 
потреби персоналу; методи аналізу кількісного та якісного складу працівників, а 
також, сучасні концепції управління персоналом.  

Знати систему стандартів по праці, трудових і соціальних нормативів; основи 
технології виробництва та перспективи розвитку, структуру управління та кадровий 
склад; основи соціології та психології праці, етику ділового спілкування; передові 
технології кадрової роботи, стандарти і уніфіковані форми кадрової документації; 
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методи обробляння інформації із застосуванням сучасних технічних засобів 
комунікацій та зв’язку, обчислювальної техніки.  

Знати правила та норми охорони праці, пожежної безпеки та виробничої 
санітарії; нормативні й методичні документи, що регламентують виробничу і 
фінансово-економічну діяльність культурно-дозвільних організацій; структуру 
культурно-дозвільних організації; основи історії та теорії мистецтва, методику роботи 
з творчими колективами.  

Вимогами до кваліфікації адміністратора і менеджера з персоналу є  вища 
професійна освіта (економічна − «менеджер шоу-бізнесу», «менеджер соціокультурної 
сфери», «менеджер культурно-дозвільної діяльності»; культури і мистецтва, 
педагогічна) та стаж роботи за напрямом професійної діяльності не менше 3 років. 

Менеджер з реклами і зв’язків з громадськістю (Manager of Advertising & 
Public Relations Manager) неокласичного балетного театру належить до категоріальної 
групи «адміністративна частина». Призначення на посаду менеджера з реклами і 
зв’язків з громадськістю і звільнення з неї здійснюється наказом директора 
неокласичного балетного театру з дотримуванням вимог Кодексу державних законів і 
чинного законодавства про працю.  

Менеджер з реклами і зв’язків з громадськістю неокласичного балетного театру 
повинен знати: законодавчі й нормативно-правові акти, що регламентують 
підприємницьку, комерційну і рекламну діяльність; основи ринкової економіки, 
підприємництва і ведення бізнесу та шоу-бізнесу; кон’юнктуру ринку в сфері культури 
і мистецтва, особливо хореографії; порядок ціноутворення і оподатковування; теорію і 
практику менеджменту; організацію рекламної справи; засоби і носії реклами; основи 
ділового адміністрування, маркетингу; форми і методи ведення рекламних кампаній; 
порядок розробляння договорів і контрактів щодо організації та проведення рекламних 
кампаній; етику ділового спілкування; основи соціології, загальну та соціальну 
психологію; основи технології виробництва, структуру управління підприємством, 
установою, організацією, перспективи інноваційної та інвестиційної діяльності; 
сучасні засоби збирання та обробляння інформації; засоби обчислювальної техніки, 
комунікацій та зв’язку; форми і методи роботи з персоналом, мотивації праці; основи 
трудового законодавства; передовий вітчизняний і зарубіжний досвід ведення 
рекламної справи.  

Також повинен знати як менеджер зв’язків з громадськістю (PR-менеджер): 
загальну методологію PR; місце PR-менеджера в структурі установи; методи 
визначення цільових аудиторій; також, основні PR-засоби роботи (засоби масової 
інформації, корпоративний бюлетень, асоціації, антураж, інформація; принципи 
планування PR, PR-кампаній; методи організації та проведення PR-кампаній; 
структуру і функції засобів масової інформації; методику роботи з засобами масової 
інформації. Знати порядок організації та підготовки прес-релізів, інформаційних 
повідомлень, проведення брифінгів, прес-конференцій, медіа-китів, бекграундів; 
основні принципи клієнтського PR, внутрішнього корпоративного PR, кризового PR, 
інших видів PR; основні принципи роботи з конкурентним середовищем.  

Завданнями та обов’язками менеджера з реклами і зв’язків з громадськістю 
неокласичного балетного театру є організовувати роботу з рекламування 
неокласичного балетного театру, його репертуару і рекламної продукції, що надаються 
з метою просування їх на хореографічний ринок в шоу-бізнесі, інформуючи 
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споживачів про переваги якості й відмінні властивості даної структури та її послуг, що 
рекламуються. 

Розробляння планів рекламних заходів, концертів, виступів, визначати витрати 
на  проведення їх; здійснювати керівництво, планування і координацію робіт з 
проведення рекламних кампаній. Брати участь у формуванні рекламної стратегії, що 
базується на перспективних напрямах подальшого організаційного розвитку, 
інноваційній та інвестиційній діяльності; добирати форми і методи реклами в засобах 
масової інформації, текстове, кольорове і музичне оформлення їх визначати 
конкретних носіїв реклами (газети, журнали, рекламні ролики тощо) та оптимальне 
поєднання їх; вивчати ринок у галузі шоу-бізнесу і хореографії в окремо взятому 
регіоні та інших регіонах з метою визначення найкращого часу і місця розміщення 
реклами, масштабів і термінів проведення рекламних кампаній, кола осіб, на яких слід 
спрямовувати рекламу, орієнтуючи її на цільові групи за професією, віком, 
купівельною спроможністю, статтю; організовувати розробляння рекламних текстів, 
плакатів, проектів, каталогів, буклетів, контролювати їхню якість, забезпечуючи 
наочність і доступність реклами, додержання норм громадської моралі, не допускаючи 
порушень правил конкурентної боротьби;  

Менеджер з реклами і зв’язків з громадськістю здійснює контроль за 
розробленням і реалізацією договорів і контактів по рекламуванню продукції та 
послуг; організовує зв’язки з діловими партнерами, систему збирання потрібної 
інформації та розширення зовнішніх зв’язків з метою вдосконалення рекламної 
діяльності; аналізує мотивацію попиту на продукцію, в даному випадку концертну, 
гастрольну діяльність неокласичного балетного театру, що виробляється, або послуги, 
що надаються, організовує вивчення потреби споживачів і визначає спрямованість 
проведення рекламних кампаній. 

Як PR-менеджер: організовує роботу по зв’язках з громадськістю і засобами 
масової інформації; розробляє стратегію спілкування з представниками громадськості 
й засобами масової інформації, розробляє загальні контури фірмового стилю 
неокласичного балетного театру. Складає також план заходів щодо формування чи 
корегування іміджу корпоративної культури неокласичного балетного театру; готує 
проект тематико-фінансового плану роботи PR-фахівців. Планує проведення PR-
кампаній, складає прогнози впливу на імідж підприємства тих чи інших запланованих 
акцій, визначає бюджет PR-кампаній.  

Визначає відносини неокласичного балетного театру до економічних, 
політичних, екологічних і соціальних питань. Складає інформацію про основні 
напрями розвитку неокласичного балетного театру, соціально-економічний стан в 
цілому, досягнення в наукових дослідженнях; організовує прес-конференції, брифінги, 
медіа-хіти, бекграунди, інтерв’ю керівників неокласичного балетного театру в засобах 
масової інформації; готує прес-релізи про діяльність неокласичного балетного театру, 
корпоративні бюлетені, інші інформаційні матеріали про діяльність неокласичного 
балетного театру для засобів масової інформації, аудиторій «фахівців» і 
«спостерігачів», складає публічну звітну документацію неокласичного балетного 
театру.  

Також аналізує зовнішнє середовище для вивчення ставлення до діяльності 
неокласичного балетного театру, організовує опитування, анкетування і інтерв’ювання 
громадськості з метою виявлення реального відношення до іміджу і політики 
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неокласичного балетного театру; організовує взаємодію з центрами вивчення 
громадської думки і як власні програми по вивченню і визначенню думки 
громадськості про діяльність неокласичного балетного театру. Інформує керівництво 
неокласичного балетного театру про результати опитувань громадської думки 
споживачів, засобів масової інформації, представників владних структур, партнерів і 
клієнтів неокласичного балетного театру.  

PR-менеджер аналізує соціальні, економічні й  політичні аспекти життя 
суспільства, розробляє прогнози на майбутнє і завчасне виявлення несприятливих 
тенденцій; аналізує запити засобів масової інформації та інших представників 
громадськості про заклад, дає рекомендації РR-фахівцям по висвітленню й 
інтерпретації тих чи інших подій на підприємстві; використовує інформаційні приводи 
(виставки, презентації, події), щоб одержати користь для іміджу неокласичного 
балетного театру від залучення суспільної уваги через пресу без прямої реклами. 
Аналізує пропозиції щодо участі неокласичного балетного театру в організації 
різноманітних акцій (виставок, прес-конференцій, презентацій, «круглих столів», 
фестивалів, благодійних акцій), а також робить висновок про можливість спільної 
участі в PR-акціях, проведених сторонніми організаціями. 

PR-менеджер організовує  тренінги керівництва неокласичного балетного театру 
по взаємодії із засобами масової інформації, представниками громадськості; аналізує 
PR-стратегії конкурентів, виявляє їхні сильні й слабкі сторони; організовує опитування 
серед працівників неокласичного балетного театру для одержання матеріалів,  
необхідних для проведення внутрішніх корпоративних PR-акцій (для удосконалення 
кадрової політики закладу, запобігання внутрішніх конфліктів); виробляє пропозиції 
щодо вдосконалення структури взаємодії PR-персоналу з іншими структурними 
підрозділами закладу. 

Кваліфікаційні вимоги до менеджера з реклами і зв’язків з громадськістю 
неокласичного балетного театру: повна вища освіта у напрямі підготовки 
«менеджмент» (магістр, спеціаліст) зі стажем роботи за фахом  не менше двох  років. 

Балетмейстер-постановник  (Choreographer) неокласичного балетного театру 
відноситься до категорії «художньо-постановочної частини». На посаду можна 
приймати особу, яка має вищу хореографічну освіту – спеціаліст, магістр, за 
кваліфікацією «балетмейстер», з вимогою до стажу роботи балетмейстера-
постановника, хореографа, з представленням як документального, так і відеоматеріалу 
власних постановок, або стажу не менше 5−7 років на посаді балетмейстера-
постановника.  

Балетмейстер-постановник неокласичного балетного театру повинен знати: 
закони та інші нормативні правові державні акти, що стосуються діяльності 
організацій виконавських мистецтв; структуру установи, організації культури чи 
мистецтв та основні функції її підрозділів; основний склад глядацької аудиторії; 
положення про основи господарської діяльності та фінансування організацій культури 
і мистецтва. Знати положення про театр, історію вітчизняного і світового балету, 
музичного, театрального, циркового мистецтва та літератури; теорію хореографічного 
мистецтва (хореографічну термінологію, методику викладання хореографії, методику 
балетмейстерського мистецтва; класичний і сучасний балетний репертуар, класичну і 
сучасну хореографію.  

Знати стан сучасної вітчизняної та зарубіжної хореографії, інших видів 
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виконавських мистецтв (театр, кіно); традиційні танцювальні техніки (класичний, 
характерний, народно-сценічний, історичний, дуетний, бальний, джазовий, 
популярний танець, модерн джаз танець і contemporary dance, пантоміму в балетному 
театрі, основні принципи техніки сучасного танцю, прийоми і принципи, базові рухи, 
варіанти складання комбінацій.  

Добре  володіти акторською майстерністю у хореографії (створення сценічного 
образу специфічними засобами балетного танцю, техніка акторської гри і основи 
виконавської виразності, прийоми акторської техніки); основи сценічного оформлення 
постановок, музичного мистецтва; основи балетмейстерського аналізу балетів 
класичної спадщини і сучасних постановок; прийоми і концепції художнього 
оформлення балетного спектаклю (сценографія, костюми, взуття, побутові аксесуари, 
сучасні технології); теорію драми і закони режисури в застосовуванні у балетному 
театрі; основи сценарної драматургії; основи звукорежисури, та музичного монтажу; 
за можливістю, принципи роботи з партитурою і клавіром музично-сценічного твору; 
анатомію, фізіологію і основи балетної медицини; комп’ютерні та мультимедійні 
технології у балетному мистецтві; основи менеджменту соціально-культурної сфери та 
шоу-бізнесу, психологію управління, соціологію мистецтва, сценічні технології, 
економіку і управління у сфері виконавських мистецтв; основи цивільного 
законодавства (регулювання питань авторського права); основи трудового 
законодавства; правила внутрішнього трудового розпорядку; правила і норми охорони 
праці й техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту. 

Балетмейстер-постановник неокласичного балетного театру підпорядковується 
безпосередньо директору театру балету. Але найчастіше в авторських балетних 
театрах балетмейстер-постановник є директором і художнім керівником Під час 
відсутності балетмейстера-постановника  через відпустку, хворобу тощо його 
обов’язки виконує репетитор з балету, призначений в установленому порядку, який 
набуває відповідних прав і відповідає за невиконання або неналежне виконання 
обов’язків, покладених на нього у зв’язку з заміщенням.  

Функціями балетмейстера-постановника неокласичного балетного театру є 
випуск балетних вистав, концертів, шоу програм, забезпечення високого художнього 
рівня творів хореографічного мистецтва. Участь у формуванні балетного репертуару 
театру чи іншої хореографічної установи.  

Посадовими обов’язками балетмейстера-постановника є створення авторських 
творів хореографічного мистецтва, випуск нових і повністю поновлених балетних 
вистав, хореографічних сцен в постановках інших жанрів у кількості, визначеній 
трудовим договором, що забезпечує їхніх художній рівень. Представляє керівництву 
організації виконавських мистецтв пропозиції про склад  постановочних груп у 
здійснюваних ним постановках.  

Подає разом з художником на затвердження керівництву або художній раді 
організації ескізи і макети сценічного оформлення своєї постановки. Проводить 
репетиції, керує роботою постановочної групи і працівниками художньо-
постановочної частини, які беруть участь у репетиціях.  

За необхідності й підвищення професійності виконавців може проводити тренаж 
з балетною трупою (класичний, характерний, сучасний чи популярний, а також 
тренінги з хореотерапії та акторської майстерності).  

Здійснює планові, строкові й екстрені введення нових виконавців у поставлені 
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раніше балетні вистави (номера).  
Забезпечує дотримування виробничої і творчої дисципліни під час балетних 

вистав, репетицій, занять. У порядку, встановленому в закладі, чергує на спектаклях 
(концертах, виставах). Бере безпосередню участь в організації та проведенні заходів по 
підвищенню професійної майстерності творчих працівників закладу, в роботі по 
пропаганді хореографічного і виконавського мистецтва, спрямованої на розширення 
глядацької аудиторії. 

Репетитор з балету (Assistant of choreographer ballet tutor) неокласичного 
балетного театру відноситься до категорії «художньо-постановочної частини». На 
посаду репетитора з балету приймають особу, яка має вищу хореографічну освіту 
(бакалавр, спеціаліст, магістр) і стаж роботи якого не менше 3−5 років як репетитора з 
балету, викладача хореографічних дисциплін (бажано – класичний, характерний, 
сучасний танець).  

Репетитор з балету повинен знати: основи законодавства держави про культуру, 
інші державні закони з питань культури і мистецтва; розпорядження та інші 
нормативні державні документи органів управління освітою з питань культури і 
мистецтва; основи цивільного законодавства (регулювання питань авторського права); 
історію балету, музики, театру; основи акторської майстерності; класичний і сучасний 
вітчизняний і зарубіжний балетний репертуар; класичну, народну, бальну, сучасну 
хореографію; методи педагогічної, тренажної і репетиторської роботи; хореографічну 
драматургію балетного спектаклю; анатомію, фізіологію і основи балетної медицини; 
теорію і практику акторської майстерності в балетному театрі; художнє оформлення 
балетного театру; танцювальну лексику хореографічного твору; композицію 
(класичного, народно-сценічного, історико-побутового, дуетно-сценічного, бального, 
сучасного, джазового, популярного танцю).  

Знати правила виконання і методику вивчення рухів танцю в усіх формах і 
комбінаціях; основи роботи над сценарієм і сценарний план хореографічного твору; 
основи економіки та управління у сфері виконавських мистецтв; правила і норми 
охорони праці й техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.  

Репетитор з балету неокласичного балетного театру підпорядковується 
безпосередньо балетмейстеру-постановнику.  

Репетитор з балету виконує такі обов’язки: здійснює щоденний тренаж з 
балетною трупою (класичний, у разі необхідності − характерний, сучасний чи 
популярний); проводить індивідуальні і групові заняття з артистами балету для 
підвищення їхньої кваліфікації; розучує з артистами балету партії у нових або 
поновлюваних постановках, працює з новими виконавцями в поточному репертуарі; 
контролює на спектаклях (концертах, виставах) якість виконання артистами балету 
сольних партій, групових і масових сцен; працює з молоддю балетної трупи над 
підвищенням професійної майстерності. 
       Художник-постановник (Production Designer) неокласичного балетного театру 
має такі посадові обов’язки: створювати за погодженням з директором і художнім 
керівником та балетмейстером-постановником авторські художні проекти сценічного 
оформлення нових (поновлюваних) балетів (програм, концертів, вистав, шоу). 
Представляти на затвердження керівництву або художній раді неокласичного 
балетного театру художній проект детального сценічного оформлення балету або 
інших хореографічних видів (концерти, дивертисменти, хореографічні мініатюри, 
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танці, шоу, хореографічні сцени) в тому числі ескізи костюмів з обробкою; ескізи 
декорацій, креслення фронтальних проекцій і планів; робочі макети, ескізи бутафорії, 
меблів і реквізиту з вифарбовуванням і фактурою, види матеріалів; ескізи гриму і 
особливо складного гриму; світлову партитуру з урахуванням можливості реалізації 
проекту в межах встановлених термінів і витрат.  

Здійснює авторський контроль і авторське керівництво, особисто відповідає за 
виконання роботи групи художників (художники по костюмах, художники по 
декораціях, освітлювач, художник-технолог сцени при постановці спектаклю (балету, 
концерту, вистави). Проводить монтувальні й світлові репетиції. Впроваджує при 
оформленні вистав (концертів) нові матеріали, новітні досягнення у галузі сценічно-
постановочної техніки і технології, а також здійснює авторський контроль під час 
показу вистав (концертів).  

Контролює своєчасність ремонту сценічного оформлення і світлової апаратури. 
Готує ескізи реклами (постери, банери, візитки, флаери). Організовує вивчення і 
впровадження у виробництво новітніх досягнень у галузі сценічно-постановочної 
техніки, технології та нових матеріалів. 

Художник-постановник неокласичного балетного театру повинен знати: закони 
та інші нормативні правові державні акти, що стосуються діяльності організацій 
виконавських мистецтв; технологію виготовлення сценічного оформлення; технічні 
особливості сцени; мальовничі системи і стилі, правила, методи і способи їхньої 
імітації у сценічному оформленні вистави; історію театрально-декораційного 
мистецтва; досягнення вітчизняних і зарубіжних фахівців у галузі сценографії, 
сценічної техніки і технології; історію літератури, театру, музики, балету; правила 
світлового рішення вистави (концерту); види, призначення і пристрої світлової 
апаратури і правила її експлуатації; основи менеджменту, психології управління, 
соціології мистецтва, сценічної технології, економіки і управління у сфері 
виконавських мистецтв, трудового законодавства; авторське право; правила 
внутрішнього трудового розпорядку; правила з охорони праці й пожежної безпеки. 

Вимоги до кваліфікації художника-постановника − вища професійна освіта 
(театрально-декораційна, художня) та стаж роботи за фахом не менше трьох років. 

Художник-гример (Makeup artist) неокласичного балетного театру має такі 
посадові обов’язки: створює оригінальний грим відповідно до задуму балетмейстера-
постановника, запрошеного балетмейстера, художника-постановника.  

Художник-гример використовує різні прийоми художнього гриму і візажу, 
обладнання, інструменти, матеріали, що застосовуються у гримерній практиці (глина, 
латекс, затвердувачі, барвники, револьтекс, пап’є-маше); створює портретний грим 
підвищеної складності; забезпечує збереження художнього гриму в спектаклях 
(балетах, концертах, виставах) поточного репертуару на рівні первісного задуму.  

Художник-гример неокласичного балетного театру повинен знати: закони та 
інші нормативні правові державні акти, що стосуються діяльності організацій 
виконавських мистецтв; технологію процесів гримерного мистецтва; способи 
виготовлення аксесуарів  та їхньої обробки (оформлення); досвід роботи організацій 
виконавських мистецтв  у галузі гриму і візажу; історію матеріальної культури; основи 
економіки та управління в сфері виконавських мистецтв, трудового законодавства; 
правила внутрішнього трудового розпорядку; правила з охорони праці та пожежної 
безпеки.  
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Вимоги до кваліфікації художника-гримера вищої категорії − вища професійна 
освіта (культури і мистецтва) та стаж роботи не менше трьох років на посаді 
художника-гримера. 

Оператор-постановник неокласичного балетного театру має такі посадові 
обов’язки: здійснює засобами операторського мистецтва задум балетмейстера-
постановника.  

Оператор-постановник забезпечує спільно високий рівень зйомки 
хореографічних вистав (балетів, концертів, шоу) і його образотворче трактування 
(точні портретні характеристики всіх артистів, задіяних у подаванні, особливості 
художнього оформлення сцени, світлотональна єдність відзнятого матеріалу, а також 
колористичне рішення зйомки в цілому, фотографічну і технічну якість зображення), 
раціональне використовування операторської техніки.  

Оператор-постановник проводить роботу з удосконалення технології зйомки 
фільму і запобіганню операторського браку. Бере участь у розроблянні 
постановочного проекту зйомки в частині творчих, організаційних і технічних питань; 
затверджує разом з балетмейстером-постановником і художником-постановником 
ескізи декорацій, костюмів, реквізиту.  

Оператор-постановник складає перелік необхідних для кінозйомок апаратури, 
оптики, матеріалів, світлотехнічних пристроїв; проводить відеомонтаж знятого, 
консультуючись з балетмейстером-постановником, представляє готовий відеоматеріал 
(фільм), записаний на DVD носій.  

Оператор-постановник  неокласичного балетного театру повинен знати: закони 
та інші нормативні правові державні акти в галузі кінематографії та телебачення; 
теорію і практику операторської майстерності; методи художнього кіноосвітлення і 
кінокомпозиціі; методи комбінованих і спеціальних видів кінозйомок; 
кольорознавство і експонометрію; властивості, характеристики і технологію обробки 
кіно матеріалів; види, пристрій і правила експлуатації кінознімальної апаратури, 
світлотехнічних засобів, операторського транспорту, допоміжної техніки; чинні 
державні стандарти і технічні умови проведення кінозйомок; історію образотворчого 
мистецтва; основи кінодраматургії, кінорежисури і майстерності художників кіно; 
новітні досягнення вітчизняного і зарубіжного кіномистецтва і кінотехніки; основи 
трудового законодавства; правила внутрішнього трудового розпорядку; правила з 
охорони праці й пожежної безпеки.  

Вимогами до кваліфікації оператора-постановника неокласичного балетного 
театру є  повна вища освіта за спеціальністю «кінооператорство», стаж роботи на 
посаді оператора-постановника не менше трьох років. 

Звукооператор неокласичного балетного театру підпорядковується 
балетмейстеру-постановнику і має такі посадові обов’язки: забезпечує технічну якість 
звуку, бере участь у створенні режисерського сценарію.  

Звукооператор працює разом з балетмейстером-постановником над звуковим 
рішенням вистав; здійснює звукове та шумове оформлення вистав. Звукооператор бере 
участь у переглядах, акторських здачах, застільних репетиціях, спільно з 
балетмейстером-постановником розробляє мізансцени залежно від акустичних 
особливостей сценічної площі.  

Він визначає звукотехнічні кошти, необхідні для проведення репетицій, записів; 
керує розміщенням мікрофонів, звукоустановчих приладів; проводить пробні записи 
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особливих звукових ефектів та спеціальні записи для використовування їх у 
спектаклях, а також для створення спеціальних звукових ефектів; керує процесом 
монтажу звукових записів, поповнює шумотеку.  

Звукооператор неокласичного балетного театру повинен знати: закони та інші 
нормативні правові державні акти з питань культури і мистецтва, що стосуються 
діяльності організацій виконавських мистецтв; досягнення у галузі акустики і звукової 
техніки; пристрої і правила експлуатації звукозаписуючої і звуковідтворювальної 
апаратури, яку застосовують у закладах виконавських мистецтв; акустичні особливості 
театральних і концертних залів; основи трудового законодавства; правила 
внутрішнього трудового розпорядку; правила з охорони праці та пожежної безпеки. 
Вимоги до кваліфікації звукооператора неокласичного балетного театру − вища або 
середньо-спеціальна професійна освіта, стаж роботи не менше двох років на посаді 
звукооператора. 

Освітлювач неокласичного балетного театру підпорядкований балетмейстеру-
постановнику. Його посадові обов’язки: повинен знати основи побудови світлового 
простору; світлові й кольорові параметри освітлювальної апаратури; спеціальні 
програми освітлення; принцип дії освітлювальних приладів з цифровим програмним 
управлінням; правила користування персональним комп’ютером і світловими 
комп’ютерними пультами; основи електроніки; правила експлуатації 
вантажопідйомних механізмів; сучасні технології управління світлом; правила 
внутрішнього трудового розпорядку; правила техніки безпеки.  

Освітлювач неокласичного балетного театру має певні функціональні обов’язки і 
здійснює наступне: обслуговує покази балетних вистав, танцювальних програм, 
зйомок, телепрограм,  концертів і шоу-програм, фестивалів, конкурсів, які вимагають у 
висвітлюванні об’єктів дуже складних світлових і кольорових рішень. 

Освітлювач створює особливо складні світлові ефекти із застосовуванням 
освітлювальних приладів з цифровим програмним управлінням; бере участь у 
створенні й запису світлових партитур на комп’ютерних пультах або персональному 
комп’ютері. Він контролює параметри роботи комплексу освітлювального обладнання, 
проводить діагностику неполадок і усуває причини порушень роботи комплексу 
освітлювального обладнання.  

Освітлювач бере участь у проведенні робіт по впровадженню нових видів 
освітлювальної техніки: освітлювальне обладнання з цифровим програмним 
управлінням − комутація; світлові партитури − покроковий запис на світлових 
комп’ютерних пультах або персональному комп’ютері й  відтворення.  

Вимоги до кваліфікації освітлювача неокласичного балетного театру − вища або 
середньо-спеціальна професійна освіта і стаж роботи не менше двох років на посаді 
освітлювача. 

Художник-фотограф неокласичного балетного театру підпорядкований 
балетмейстеру-постановнику. Його посадові обов’язки: виконує художні фотороботи 
згідно з творчими планами неокласичного балетного театру, розробляє методику 
проведення художніх фоторобіт. Він вирішує питання світлового оформлення 
фотокомпозицій, підбирає матеріали для їхнього виконання; забезпечує 
документування проведених художніх фоторобіт.  

Художник-фотограф виконує високохудожню зйомку під час вистав і концертів; 
забезпечує високу якість чорно-білих і кольорових знімків, ретушування негативів з 
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м’якими градаційними переходами тону при виготовленні репродукцій для 
вітчизняних і зарубіжних видавництв.  

Художник-фотограф неокласичного балетного театру повинен знати: структуру 
особливостей художньої організації; специфіку і основні художні методи; правила 
застосовування сучасної вітчизняної та зарубіжної техніки, підтримування її в 
експлуатаційному стані; спектральну характеристику застосовуваних вітчизняних і 
зарубіжних світлофільтрів і негативних матеріалів; правила використовування різних  
насадок і дифузорів, оптичних засобів усунення недоліків при зйомці; види освітлення 
у спеціальній і художній фотографії.  

Вимоги до кваліфікації художника-фотографа неокласичного балетного театру − 
вища чи середньо-спеціальна професійна освіта, стаж роботи на посаді художника-
фотографа не менше двох років. 

Завідувач костюмерною неокласичного балетного театру підпорядкований 
балетмейстеру-постановник. Його посадові обов’язки: здійснює керівництво роботою 
костюмерної; організовує забезпечення артистів на репетиціях і спектаклях 
(концертах, виставах) необхідними костюмами, включаючи взуття та інші необхідні 
аксесуари, підбирає костюми з запасного гардероба для нових і поновлюваних 
постановок, а також для вистав (концертів) поточного репертуару під час введення 
нових виконавців; також проводить в установленому порядку списування костюмів, 
визначає їхнє зношення або втрати.  

Завідувач костюмерною неокласичного балетного театру, повинен знати і мати 
вміння і навички: основи організації творчо-виробничого процесу в закладі культури і 
мистецтва; технологію обробляння (прання, хімчистка, прасування), зберігання і 
транспортування костюмів, взуття, аксесуарів і деталей костюмів (головні убори, 
пояси, сережки, брошки); гардероб костюмів і його розподіл; особливості фігур і 
індивідуальність акторів закладу виконавських мистецтв; основи менеджменту, 
трудового законодавства; правила внутрішнього трудового розпорядку; правила з 
охорони праці та пожежної безпеки.  

Вимогами до кваліфікації завідувача костюмерною неокласичного балетного 
театру є  вища чи середня професійна освіта (культури і мистецтва), а також стаж 
роботи не менше трьох  років за напрямом професійної діяльності. 

Артист балету неокласичного балетного театру (солісти, кордебалет, 
танцівники і балерини) відноситься до категорії «виконавча частина». Артист балету 
готує під керівництвом балетмейстера-постановника доручені йому, відповідно до 
кваліфікації, партії, варіації у нових постановках, або в порядку введення у спектаклі 
поточного репертуару, а в разі виробничої необхідності − в порядку термінового 
введення. Виконує в балетних спектаклях, концертах, шоу, інших виставах театру 
доручені йому партії на гастролях і виїздах.  

Вільно володіє хореографічними лексиками – класичною, народно-сценічною, 
сучасними і популярними. На репетиції має бути творчо підготовленим. Постійно 
відвідує уроки класичного танцю і заняття з репетитором і концертмейстером, 
удосконалюючи свою майстерність.  

Зберігає і підтримує зовнішню форму (фізичне здоров’я, зовнішній вигляд), 
відповідну особливостям виконуваних партій. Відвідує обговорення задуму 
постановки, в якій бере безпосередню участь. На репетиції з’являється  вчасно, охайно 
одягнений, у доброму настрої, фізично здоровим і творчо підготовленим до роботи – 
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балетний тренаж, репетиції, вивчення нового матеріалу.  
Дотримується гігієни, заздалегідь дбає про своє самопочуття і проводить 

своєчасну профілактику здоров’я (крепатура, розтягування, простудні захворювання). 
Проводить профілактику організму в мокру і холодну пору року. Дотримується норм 
харчування і відпочинку. Перебуває у тверезому стані на роботі. Помірно 
використовує  тютюнові вироби, без надмірностей. Перебуває на роботі в бадьорому 
стані (виспався і помірноситий). Визначає заздалегідь і своєчасно вирішує 
психологічні, емоційні й особисті питання. 

Артист балету неокласичного балетного театру повинен знати: закони та інші 
нормативні правові державні акти, що стосуються діяльності театру; теорію і практику 
майстерності артиста балету; історію театру, балету, інших видів мистецтв; класичний 
і сучасний вітчизняний і зарубіжний репертуар балетного театру; основи музичної 
грамоти; методи тренажу і самостійної роботи над партією; поточний репертуар 
театру; основи організації театральної справи, трудового законодавства; правила 
внутрішнього трудового розпорядку; правила з охорони праці та пожежної безпеки.  

Вимоги до кваліфікації артиста балету вищої категорії неокласичного балетного 
театру − вища професійна освіта (хореографічне) і стаж роботи в професійному театрі 
(колективі) не менше двох років, або середня професійна освіта (хореографічна) і стаж 
роботи в професійному театрі чи колективі не менше п’яти років на посаді артиста 
балету. Мати відмінні хореографічні та сценічні дані, яскраву творчу індивідуальність; 
високу професійну майстерність при виконанні партій в балетах, танців у ансамблевих 
композиціях, визнання глядачів і громадськості.  

Артист балету 1-ї категорії повинен мати вищу професійну освіту 
(хореографічну) без вимог до стажу роботи, або середню професійну освіту 
(хореографічну) і стаж роботи в професійному театрі не менше двох років на посаді 
артиста балету. Мати відмінні хореографічні та сценічні дані, яскраву творчу 
індивідуальність; високу професійну майстерність при виконанні партій в балетах, 
танців у ансамблевих композиціях.  

Важливим у функціонуванні неокласичного балетного театру сьогодення є те, 
що можна запрошувати до основного складу чи за договором на деякий час інших 
фахівців і виконавців. Це пов’язане з тим, що сучасний стан хореографії дуже часто, 
навіть у неокласичних постановках, вимагає певного синтезу мистецтв і задіювання 
інших художніх фахівців у галузі театрального та естрадно-циркового мистецтва. 

Отже, можливе запрошування додаткового балетмейстера, художника-технолога 
сцени, а також артистів театру, цирку та естради. Запрошення їх вирішує директор і 
художній керівник неокласичного балетного театру. Рекомендувати  запрошувати їх, 
можуть балетмейстер-постановник, адміністратор і менеджер з персоналу.  

Проаналізуємо функціональні обов’язки  балетмейстера, художника-технолога 
сцени, акторів театру і кіно, артистів цирку. 

Балетмейстер у неокласичному балетному театрі як запрошений постановник 
бере участь у створенні нових балетних вистав (номерів, танців, програм). За 
дорученням балетмейстера-постановника готує нову постановку, збираючи та 
аналізуючи необхідний хореографічний, музичний та іконографічний матеріал; 
проводить окремі репетиції або бере в них участь як асистент; вводить нових 
виконавців у балетні вистави (номери). Бере участь у плануванні й забезпеченні 
репетиційного процесу. В порядку, встановленому в організації виконавських 
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мистецтв, чергує на спектаклях (концертах, виставах). Бере безпосередню участь у 
підготовці заходів щодо підвищення професійної майстерності творчих працівників 
закладу виконавських мистецтв, у роботі по пропаганді хореографічного 
виконавського мистецтва, спрямованої на розширення глядацької аудиторії.  

Балетмейстер повинен знати: закони та інші нормативні правові акти держави 
що стосуються діяльності організацій виконавських мистецтв; теорію і практику 
хореографічного мистецтва; основи сценічного оформлення постановок, музичного 
мистецтва; історію вітчизняного і світового балету, музичного, театрального, 
циркового та інших видів мистецтв і літератури; стан сучасної вітчизняної і зарубіжної 
хореографії та інших видів виконавських мистецтв; основи менеджменту, психології 
управління, соціології мистецтва, сценічної технології, економіки і управління у сфері 
виконавських мистецтв, трудового законодавства; авторське право; правила 
внутрішнього трудового розпорядку; правила з охорони праці та пожежної безпеки.  

Вимоги до кваліфікації балетмейстера − вища професійна освіта (хореографічна) 
і стаж роботи не менше трьох років на посаді балетмейстера або хореографа-
постановника. 

Художник-технолог сцени в неокласичному балетному театрі може мати такі 
посадові обов’язки: розробляти самостійно або із залученням фахівців (консультантів) 
комплекс документації технічного проекту сценічного втілення задуму балетмейстера-
постановника, балетмейстера, художника-постановника (монтувальні описи, 
планування, фронтальні проекції та розрізи сцени); створювати проекти гастрольних 
варіантів оформлення вистав поточного репертуару, стежити за відповідністю втілення 
постановки вистави (концерту) задумам художника-постановника, а також художника 
по світлу; використовувати при оформленні вистав (балетів, концертів) новітні 
досягнення у галузі театрально-постановочної техніки, технології та  нових матеріалів; 
проводити монтувальні репетиції.  

Художник-технолог сцени здійснює контроль стану художнього оформлення 
вистав поточного репертуару, вносить пропозиції щодо своєчасного ремонту 
сценічного оформлення; приймає рішення по проектуванню і виготовленню декорацій 
разом з керівниками підрозділів художньо-постановочної частини; також проводить 
експериментальну діяльність у сфері технології виготовлення декорацій; вносить 
пропозиції щодо вдосконалення старих технологій. бере участь у прийманні макетів і 
ескізів декорацій, у роботі технічних рад по визначенню технологічних прийомів і 
засобів втілення ідей постановників.  

Художник-технолог сцени в неокласичному балетному театрі повинен знати: 
закони та інші нормативні правові державні акти, що стосуються діяльності 
організацій виконавських мистецтв; технологію виготовлення компонентів сценічного 
оформлення; технічні можливості сцени; мальовані системи і стилі, правила їхньої 
імітації у сценічному оформленні; історію театрально-декораційного мистецтва; досвід 
роботи  зарубіжних фахівців у галузі сценографії, сценічної техніки і технології; 
історію матеріальної культури і сценографії; сценічну техніку і технологію; технічні 
параметри і можливості сценічного майданчика; основи трудового законодавства; 
правила внутрішнього трудового розпорядку; правила з охорони праці та пожежної 
безпеки.  

Вимоги до кваліфікації художника-технолога сцени в неокласичному балетному 
театрі − вища професійна освіта (театрально-декораційна, художня) і стаж роботи не 
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менше трьох років на посаді художника-технолога сцени. 
Актор театру і кіно в неокласичному балетному театрі може мати такі 

посадові обов’язки: готувати під керівництвом постановника (художнього керівника 
чи балетмейстера-постановника) пластично-розмовні ролі в нових постановках, або в 
порядку введення в спектаклі поточного репертуару, а в разі виробничої необхідності 
− в порядку термінового введення.  

Він виконує в спектаклях, концертах театру доручені йому евретмічно-пластичні 
ролі у штаті, гастролях і виїздах у кількості, визначеній трудовим договором, постійно 
удосконалюючи свою майстерність, самостійно займається тренажем (сценічна мова, 
вокал, хореографія), чи звертається до керівництва неокласичного балетного театру, з 
приводу долучення репетиторів з сценічної мови та вокалу.  

Актор театру і кіно в неокласичному балетному театрі має такі посадові 
обов’язки: зберігає і підтримує зовнішню форму (фізичний і зовнішній вигляд): 
відповідає характерові виконуваних ролей; бере участь у обговоренні задуму 
постановки; вільно володіє акторською технікою, сценічною мовою, а також має 
хороші  вміння і навички з пантоміми та хореографії. Він володіє основами музичної 
грамоти, а також вокалом; володіє спеціальними навичками сценічного руху 
(фехтування, сценічний бій, історичний етикет), виконує завдання постановника.  

На репетиції завжди творчо підготовлений (сценічний текст, спів, за 
необхідності − пластичні зв’язки, сцени, танцювальні фрагменти і особливості ролі). 
Дотримується гігієни і заздалегідь вирішує питання свого самопочуття, проводить 
своєчасну профілактику здоров’я (крепатура, розтягування, простудні захворювання). 
Здійснює профілактику організму в мокру і холодну пору року, дотримується норм 
харчування і відпочинку, перебуває у тверезому стані на роботі, помірно використовує 
тютюнові вироби. Він визначає заздалегідь і своєчасно вирішує психологічні, емоційні 
і особисті  питання.  

Актор театру і кіно в неокласичному балетному театрі повинен знати: закони та 
інші нормативні правові державні акти, що стосуються діяльності театру; теорію і 
практику майстерності актора; історію театру, акторського мистецтва, інших видів 
мистецтв; класичну і сучасну драматургію; досягнення сучасного драматичного 
театру; основи сценічної мови, сценічного руху, бою, фехтування, музичної грамоти, 
вокалу, пантоміми і хореографії; методи тренажу і самостійної роботи над роллю; 
поточний репертуар театру; основи організації театральної справи, трудового 
законодавства; правила внутрішнього трудового розпорядку; правила з охорони праці 
та пожежної безпеки.  

Вимоги до кваліфікації актора театру і кіно в неокласичному балетному театрі − 
вища чи середня театральна освіта (молодший спеціаліст, бакалавр, спеціаліст) і стаж 
роботи в професійному театрі не менше одного-двух  років на посаді артиста драми, 
відмінні сценічні дані: високу професійну майстерність при виконанні значних і 
відповідальних ролей; визнання публіки.  

Артист циркового жанру «акробатичного» «еквілібристика (ручний)». 
«жонглювання»  у неокласичному балетному театрі може мати такі посадові 
обов’язки: виконувати на концертах, у програмах організації трюковий репертуар 
(акробатика стрибкова, ручне еквілібрування, трюки жонглювання), дотримуючись 
правил з охорони праці й взаємного страхування; беруть участь у балетах, концертах, 
шоу, феєрії, парадах-прологах і епілогах, в інтермедіях, групових антре відповідно до 
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сценарію вистави; також брати участь у всіх роботах по упакуванню та розпакуванню 
майна підчас переїздів.  

Має бути присутнім на репетиції, творчо підготовленим (пластичні зв’язки, 
циркові та танцювальні фрагменти); дотримується гігієни і заздалегідь вирішувати 
питання свого самопочуття, проводити своєчасну профілактику здоров’я (крепатура, 
розтягування, простудні захворювання); дотримуватися норму харчування і 
відпочинку,  перебувають у  тверезому вигляді на роботі. Помірно використовує в 
вживання тютюнових виробів, без надмірностей. Заздалегідь і своєчасно вирішувати 
питання психологічні, емоційні і особисті  питання. 

Артист цирку неокласичного балетного театру повинен знати: закони та інші 
нормативні правові державні акти, що стосуються діяльності цирку; історію розвитку 
циркового мистецтва і спортивно-акробатичного жанру; методику професійної 
підготовки і тренування; циркову термінологію; основи акторської майстерності, 
сценічного руху; засоби страховки і пасерування; основи організації циркового справи, 
трудового законодавства, авторських і суміжних прав; правила внутрішнього 
трудового розпорядку; правила з охорони праці та пожежної безпеки. 

Вимоги до артиста циркового жанру «акробатичного» «еквілібристика (ручний)». 
«жонглювання» у неокласичному балетному театрі − вища чи середня театральна 
освіта (молодший спеціаліст, бакалавр, спеціаліст) і стаж роботи в професійному 
театрі не менше одного-двух років на посаді артиста драми, відмінні сценічні дані: 
високу професійну майстерність при виконанні значних і відповідальних ролей; 
визнання публіки.  

Артист цирку неокласичного балетного театру повинен знати: закони та інші 
нормативні правові державні акти, що стосуються діяльності цирку; історію розвитку 
циркового мистецтва і спортивно-акробатичного жанру; методику професійної 
підготовки і тренування; циркову термінологію; основи акторської майстерності й 
сценічного руху; засоби страхування і пасерування; основи організації циркового 
справи, трудового законодавства, авторських і суміжних прав; правила внутрішнього 
трудового розпорядку; правила з охорони праці та пожежної безпеки. 
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5.2. Репертуар і тренаж неокласичного балетного театру 
 

У даному підрозділі буде проаналізовано досить складну специфіку 
виражальних, формально-технічних, жанрово-стилістичних засобів репрезентації 
хореографічного образу неокласичного балетного театру, а також проведено 
типологічний аналіз спеціальних термінів, що вживаються у неокласичному балетному 
театрі.  

Буде детально уточнено дефініцію поняття «хореографічна культура» через 
специфіку роботи неокласичного театру сьогодення (синтез мистецтв) та її 
особливості в комунікації з іншими соціально-гуманітарними і мистецькими 
дисциплінами, а також дефініцію таких понять як «хореографічний вид», який 
представлений класичною і сучасно хореографією у неокласичному балетному театрі, 
«хореографічний тип», «хореографічний напрям», «хореографічний стиль», 
«хореографічна система і методи», «класичний танець», «хореографічна форма», 
«хореографічний жанр». 

Такий аналіз термінів не є випадковим, оскільки у вітчизняному 
мистецтвознавстві (хореологія, балетознавство) досі не вироблені естетично-
онтологічні дефініції багатьох термінів і жанрів, категорій сучасного і частково 
класичного балету. В сучасній вітчизняній хореографічній науці є багато 
неузгодженостей стосовно багатьох хореографічних термів. На відміну від цього, у 
народній хореографії, зокрема у народно-сценічному й українському танці, вироблена 
сучасна термінологічна база й надані детальні онтологічні характеристики понятійно-
категоріального апарату завдяки вагомій праці − Василенко К. Ю. Лексика 
українського народно-сценічного танцю. – К. : Мистецтво, 1971. – 563 с.  

Буде проаналізовано і особливість тематики неокласичного балетного театру, 
визначивши різновиди − безсюжетної й сюжетної неокласики, за тематикою й 
сюжетністю, а саме: античні, біблійні й казкові сюжети; фольклорна стилізація; 
сюжети комедії «dell’arte»; абстрактно-асоціативний балет; сюжетний 
хореодраматичний, літературний і авторський; нова редакція академічних балетів, а 
також форми неокласичного перформансу. 

Буде запропонований художній репертуар неокласичного балетного театру який 
визначається за принципами зразків неокласичної хореографії та нових редакцій 
окремих зразків академічного балету, сучасних балетних постановок, естрадних 
концертних постановок як дивертисментних танців, новітніх форм балетного 
перформансу. 

Професійний балетний тренаж як форма підвищення виконавства у 
неокласичному балетному театрі буде визначено за характеристикою специфіки 
фізичного навантаження професійних виконавців, а також враховуючи особливості 
художнього репертуару, а саме, загально-універсальний, окремо для жінок і чоловіків 
та інші тренажі й екзерсиси, які сприяють специфічним особливостям підтримування 
виконавського складу в належній професійній формі, покращують віртуозну техніку і 
акторську майстерність, запобігає професійним травмам і фізичним ускладненням 
здоров’я і самопочуття через (можливу) перевантаженість. 

 Буде висвітлено в деталях виконання професійного тренажу за рівнями 
складності й стилістичним насиченням екзерсису; буде наведено детальний приклад 
«унікального неокласичного уроку» з власного авторського архіву (нотатків і записів) 
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з усіма особливостями частин уроку, комбінацій, рухів.  
Запропоновано варіативний розклад функціонування неокласичного балетного 

театру на певні тижні й театральний сезон (рік) з усіма складовими характеристиками 
робочого часу, тренажних уроків, репетицій хореографічних постановок, вільного 
часу, додаткових репетицій, вечірніх виступів. 

 
 

5.2.1. Типологічний аналіз понять і термінів, вживаних у контексті за специфікою 
неокласичного балетного театру 

 
До аналізу поняття «хореографічна культура» звертались вітчизняні 

мистецтвознавці С. А. Легка і П. І. Фриз.  
С. А. Легка визначила, що термін «хореографічна культура» − комплекс, 

пов’язаний з танцем: танцювальне мистецтво, наука запису танцю, творчість 
постановників, наукове осмислення мистецтва танцю, система хореографічної освіти 
[164, с. 4].  

П. І. Фриз, у праці «Хореографічна культура як чинник творчого розвитку 
особистості дитини» визначив шляхи розв’язування суперечностей між потребами 
сучасного розвитку хореографії та традиційною системою методів, що забезпечують 
формування хореографічної культури. Він виділив хореографічну культуру як 
соціокультурний чинник творчої діяльності й розвитку особистості дитини. Вперше 
висвітлив соціальний потенціал хореографічної культури через визначення двох 
аспектів художнього твору − наявного, актуалізованого у відтворюванні, й 
потенційного, що розкривається у ході сприйняття глядачем. Їхня єдність забезпечує 
художньо-естетичний зміст твору [294, с. 12]. 

Аналіз і дефініція даного поняття була викладена автором у таких публікаціях: 
«Мистецтвознавчі дисципліни в науково-дослідному процесі в Україні» [334, с. 
175−183]; «Балетний понятійно-категоріальний апарат хореографічної культури» [317, 
с. 88−93]; «Дефініція хореографічної культури: функції і система закономірностей» 
[319]; «Edukacji akademickiej na uniwersytetach w kulturze choreograficznej: geneza i 
twórcze światowych ośrodków naukowych» [424, s. 218−224]; «Мистецтвознавча 
дисципліна хореологія як феномен художньої культури. Типологія хореографії: 
монографія» [332]. 

Отже, хореографічна культура – узагальнене поняття у художній культурі для 
позначення об’єднаних між собою термінів єдиними репрезентативними, емоційно-
символічними, аудіовізуальними, ритмопластичними і семіотичними, формально-
технічними і виражальними принципами існування, а саме: хореографія, або 
хореографічне мистецтво, балет, танцювальне мистецтво.  

Як поняття «хореографічна культура» ширше, ніж термін «хореографічне 
мистецтво» і «хореографія», бо деякі форми і стилі  танцю нині виходять за межі як 
загальної характеристики мистецтва взагалі, так і хореографії зокрема, головним 
чинником яких є художня форма і принцип.  

Нині наукові й навчально-методичні дослідження з культурології, педагогіки та 
мистецтвознавства в галузі хореографічної культури є досить розрізненими, 
несистематизовані, але вони є цікавим матеріалом наукового аналізу з 
соціокультурного та історичного процесів, виразних і експериментальних форм танцю. 
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Для узагальнення виключної особливості комунікації хореографічної культури з 
іншими соціально-гуманітарними та мистецькими дисциплінами проаналізуємо їхній 
взаємозв’язок і вплив такими дисциплінами, як математика, філософія, культурологія, 
історія, педагогіка, психологія, фізична культура і спорт, а також мистецтво − 
архітектура, скульптура, живопис, дизайн, декор, література і театр, кіно, музика, цирк 
та естрада [319, с. 129−136]. 

Слід додати, що аналіз комунікації хореографічної культури з іншими соціально-
гуманітарними та мистецькими дисциплінами не є випадковим. Неокласичний балет, 
який є однією з форм хореографічного мистецтва, має певні впливи і комунікацію з 
мистецькими дисциплінами (акторська майстерність, сценічний рух, акробатика, 
живопис, дизайн, кіно), а також пов’язаний з іншими гуманітарними дисциплінами 
(філософія, естетика, культурологія, історія, психологія, педагогіка), вибудовує власне 
спрямування і естетику.  

Отже, у галузі математики − раціонально побудована система аналізу 
класичного танцю, з розподілом на складові частини принципів уроку та окремих 
вправ і рухів. Математичний принцип «опису і рішення рівняння, символу» у 
хореографії − визначення послідовності й правил виконання руху для репрезентації 
його тілом, руками і ногами. Геометричний принцип «використовування площин,  
фігур та їхньої побудови» в хореографії вживається для визначення площини тіла в 
просторі (рівні горизонталі, вертикалі, перпендикуляр),  для побудови фігур танцю і 
балету з кола, овалу, трикутників, квадратів, прямокутників, п’ятикутників, ромбів, 
трапецій, еліпса. Важливість математичної системи в хореографії − поведінкова 
модель, яку записують математичною мовою − обчислення часу, градуси, положення, 
рисочки, крапки, об’єкт, процес в цілому і окремо взятих частин. За аналогією в 
хореографії – кількість тактів, градус підйому ноги, оберт на чверть, половину, 
повний. 

У галузі філософії вивчає філософські ідеї та течії у теорії танцю, напрямів і 
стилів балету в хореографії (Піфагор, Сократ, Платон, Аристотель; гуманізм, 
просвітництво, психоаналіз, інтуїтивізм, екзистенціалізм, космізм, постмодерн). 
Індійська і китайська філософія − індійський класичний танець і китайські театрально-
танцювальні традиції: онтології (теорія, походження, сутність і буття танцю); 
антропософії (асоціювання теорії руху і танцю з релігійно-містичним світоглядом − 
гностицизм, теорія Рудольфа Штайнера, езотерика, теософія);  етики, моральні норми 
й критерії різних верст у соціумі: для елітарного суспільства кінця ХІХ − першої 
половини ХХ століть − академічні балетні канони і естетика, суворий етикет 
придворних бальних танців; до 60-х років ХХ століття − емоційно-розважальна 
джазова музика елітарно-молодіжної аудиторії − блюз, фокстрот, чарльстон, твіст, рок-
н-рол; пристрасна поведінка в латиноамериканських танцях − танго, румба, самба; рок 
і популярна молодіжна музика кінця ХХ − початку XXI століть в афро-американських 
і європейських клубних і вуличних різновидах танцю − соул, реггі, фанк, диско, техно, 
хаус, саунд, чорний поп; естетики (категорії краси і відмінності в балетному 
мистецтві − академічний, неокласичний, сучасний, джазовий, соцреалістичний, 
постмодерністський балет); характеристика виразних засобів − «краси заради краси» 
або «краси у потворності» в танцювальних і балетних формах. 

 У галузі культурології − теорія та історія хореографічної культури в контексті 
світової художньої культури; субкультурні побутові практики молодіжних популярних 
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форм танцю (хіп-хоп, фанк, джаз фанк, електрик-бугі, брейк данс, електро, техно хаус) 
і соціальних форм танцю (соціальний танець – сальса, аргентиське танго, мамбо, 
бачата, хастл). 

У галузі історії, як і в інших науках, історичне формування, хронологія, історія 
хореографічного мистецтва та історія балету: археологія у хореографії − вивчає побут, 
танцювальну і балетну матеріальну культуру людей минулих епох за артефактами 
(скельні малюнки, вазопис, фрески, мозаїки, костюми і взуття); архівознавство в 
хореографії − вивчає історичні документи, «трактати або книги про танець» 
античності, Середньовіччя, Ренесансу, XVI−XX століть. 

У галузі педагогіки − педагогічне формування людини, в даному випадку 
хореографа, зміст, форми та методи виховання, освіта і навчання: виконавця (артиста), 
викладача (репетитора, вчителя), постановника (балетмейстера), науковця (хореолога, 
балетознавця), менеджера (арт-директора, художнього керівника, імпресаріо); у 
вихованні − формування цілісної, освіченої, художньо-творчої особистості в галузі 
хореографічного мистецтва; в освіті − створення процесу і результату засвоєння 
системи знань, вироблення вмінь і навичок  у галузі хореографії (дошкільна, середня, 
вища); у навчанні − організація форм: групова (академічний хореографічний клас − 
дошкільнята, школярі, студенти), індивідуальна (навчання з репетитором школяра, 
студента, слухача), колективна (навчання у структурі хореографічного колективу − 
театр, студія, ансамбль, гурток). 

У галузі психології − вивчення та репрезентація психічних явищ (мислення, 
почуття, воля) та поведінка людини, пояснення якій знаходимо в цих явищах: в 
академічному балеті (сентименталізм, романтизм, реалізм) − опис і репрезентація 
характеру героїв; у сучасному балеті (імпресіоністичні танцювальні форми в балеті, 
модерн балет, радянська соцреалістична хореодрама, джаз балет, балетна неокласика, 
балетний постмодерн) − дослідження і репрезентація психологічних відносин і 
людської психіки героїв. 

У галузі фізичної культури і спорту − вивчає фізичне виховання в естетичному 
ракурсі завдяки спортивному танцю, організацію професійних змагань з танцювальної 
аеробіки, спортивного рок-н-ролу, спортивно-бального танцю. Дослідження у галузі 
танцювальної біомеханіки рухів, технічних засобів для виконання рухів − стрейчинг 
(вправи і тренінги на розтяжку і гнучкість); атлетика і фітнес (силові вправи для тіла, 
рук, плечей): особиста гігієна і раціональне харчування.  

Основними показниками комунікації та взаємовпливу фізичної культури і 
спорту з хореографією є: танцювальний фітнес, пілатес, де фізичний і естетичний 
розвиток відбувається в процесі оздоровлення серед різних верств населення (молоді, 
зрілі й літні люди). 

У галузі образотворчого, декоративно-прикладного мистецтва і дизайну 
хореографічна культура має вплив і використовує їхні особливості в художньому 
оформленні: архітектура − побудова сценічних декорацій у вигляді споруд у певному 
архітектурному стилі залежно від балетного сюжету. Скульптура − побудова 
скульптури, рельєфних композицій в певному художньому стилі залежно від 
балетного сюжету. Живопис − розпис і картини в інтер’єрі сцени, розпис інтермедійної 
завіси, куліс, полотна ар’єр сцени, додаткових ескізів костюмів і декорацій. 

 Дизайн − сучасні особливості репрезентації художнього оформлення у 
системному контексті всього балетного твору: новітні моделювання оформлення 
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сцени, особливі сучасні промислові прилади художнього оформлення; 
використовування веб-продукції (розповсюдження рекламної продукції, плакатів, 
флаерів, візиток); показ природного ландшафту (великі рослини – кущі, дерева, 
водойми, фонтани, струмок) залежно від задуму балету. 

Декоративно-прикладне мистецтво − застосовування художнього текстилю, 
художньої обробки дерева і металу, ювелірного мистецтва, кераміки в оформленні 
балетного твору. 

У галузі літератури і театрального мистецтва − написання сценарію і лібрето 
на певний твір: драма − балет-трагедія, балет-комедія. За законами побудови 
театральної драми (метод Костянтина Станіславського, Всеволода Мейєрхольда, Леся 
Курбаса), створення балетного твору в певному вигляді або наповнення театральної 
постановки хореографією і танцями у фарсі, водевілі, мелодрамі, трагікомедії, 
інтермедії, романтичній комедії, опереті, опері, пантомімі, сучасній соціально-
психологічній драмі. Також іноді залучення режисера-постановника до роботи з 
хореодрамою або тотальним балетом. 

У галузі музичного мистецтва − майже повна залежність від музичного твору, 
особливостей побудови за музичними законами композиції, наприклад, як в 
абстрактно-асоціативному або танцсимфонічному балеті. У жанрово-родовій 
специфіці музики сучасне використовування музичного твору в постмодерному балеті 
− звернення до вокальної музики − романсу, опери, пісні, фольклорного співу, джазу, 
року та популярної музики, а також сучасних музичних аудіоексперементів; у 
неокласичному балеті − використовування інструментальної музики − камерної, 
симфонічної, сонати, сюїти, симфонії, фуги, прелюдії, ноктюрна, варіації, симфонічної 
фантазії, концерту, а також сучасних музичних аудіоекспериментів зі звуками. 

В сфері кіно і телебачення – необхідність роботи оператора для створення 
фільмів-балетів; сучасних відеокліпів для танцювальних форм; використовування 
фільму, відеослайдів, відеокліпу під час репрезентації сучасного балету, 
танцювального перформансу. Робота освітлювача − для особливих світлових 
оформлень, піротехнічних прийомів, складних освітлювальних робіт під час 
хореографічної репрезентації. 

У галузі естрадно-циркового мистецтва − демонстрація ексцентричного, 
веселого, розважального та дивовижного дійства з застосовуванням хореографії − 
акробатики, жонглювання, антипода, каучуку, трансформ еру, еквілібристики 
(танцювальне оформлення циркових номерів), а також естрадний вокал (спеціально 
оформлена хореографічна постановка); конферанс (проведення концерту чи іншої 
розважального дії); естрадний танець − використовування сучасної хореографії у 
вар’єте, кіно і шоу-програмах. 

Окремі новітні форми і стилі танців сьогодення через синтез та інтеграцію з 
масово-популярним молодіжним середовищем утворили соціальні танці − танго, 
сальса, вуличні й клубні танці, танцювальний перформанс; спорт − спортивно-
акробатичний і спортивно-бальний танці, танцювально-спортивну аеробіку і 
танцювальний фітнес); психологія і медицина − хореотерапія, соматик-техніку, 
імпровізацію звільнення, контактну імпровізацію. Маючи танцювальну основу чи 
елементи танцювальних форм, вище вказані форми танців  стають новими 
формоутвореннями у хореографічній культурі, які через стрімкі соціокультурні 
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процеси перебувають у постійному русі, синтезації та інтеграції з іншими галузями 
суспільства.    

Дослідженням і вивченням теорії, історії та практики хореографічної культури 
займається мистецтвознавча наука – хореологія. Хореографічна культура також 
містить у собі загальні принципи зображально-виражальних чинників культури 
сценічної, пластичної та побутової [332, с. 24].  

Хореографічний вид – це структурна одиниця у хореографічній  культурі й 
мистецтві, сукупність танцювальних технік і методів, зображально-виражальних 
засобів, формально технічних чинників, естетичної репрезентації. Хореографічними 
видами є народна, класична, бальна, сучасна хореографія.  

Класична хореографія – це академічний вид хореографічного мистецтва, 
сформований під впливом класичних чинників художньої культури – класики, 
еллінізму, Ренесансу, бароко, класицизму, романтизму, а також виражальних засобів і 
форм народного та історичного танців XV–XIX століття, що обумовили в танці 
класичний конон і естетичний зразок виражальних форм і техніки, а також створення 
універсальної системи навчання і викладання танцю.  

Сучасна хореографія – це новітній вид хореографічного мистецтва і культури 
сьогодення, сформований під впливом соціально-політичних, філософських, 
технологічних, стилістичних чинників культури ХХ століття, що виявили в танці 
імпровізаційність та індивідуальність, а також стабілізували його синтезовану 
структуру [332, с. 24−28].  

Хореографічний тип – це структурна одиниця у хореографічній  культурі, яка 
базується за історичними принципами й ознакою. Типами в хореографії є первісний 
танець, давньосхідний танець, античний танець, середньовічний танець, академічний 
танець і балет, сучасний танець і балет.  

Первісний танець (тотемні танці – людини-лева, кота, вовка, ведмедя, змії, 
крокодила, птаха; чоловічі обрядово-побутові танці – тваринні, мисливські, військові; 
жіночі обрядово-побутові танці – плодючості, військові, тваринні).  

Давньосхідний танець: давньоєгипетський − храмові й релегійно-святкові танці, 
побутові танці; давньоперський − театралізовано-танцювальні містерії, ритуальні 
танці, розважальні танці, конкурсні танці; давньоіндійський − храмові, розважальні, 
побутові танці; давньокитайський − обрядово-побутові танці.  

Античний танець: давньоеллінський танець − священні (культові) танці, 
культово-помірні, військові, побутові, домашні, театральні танці; давньоримський 
танець: італічний танець − пантомімічні дійства. 

Середньовічний танець − (варварський танець галів, саксів, франків, бургундів, 
тюригів; візантійський танець гістріонів, російський танець скоморохів, готичний 
танець жонглерів.  

Академічний танець і балет: ренесансний, бароковий, класицистичний, 
сентименталістський, романтичний балети, класичний і характерний танець, 
танцювальна пантоміма, бальний танець.  

Сучасний танець і балет: дунканізм, фулеризм, фокінізм у танці, джаз-танець, 
теп-танець, модерн-танець, балетна неокласика, хореодраматичний класичний 
соцреалізм і естрадний танець, балетний постмодерн, бутто-танець, танцювальні 
перформанси, бально-спортивний танець, сучасна стилізація долька [332, с. 28].  
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Хореографічний напрям – це сукупність найпоказовіших стильових 
характеристик певного художнього явища в хореографічному мистецтві. Основу 
напряму становлять певні філософські ідеї, або чітка концепція сприйняття світу і 
людини. В часових і хронологічних рамках може тривати  як від десятків, так і до 
декількох століть. Серед напрямів у хореографії виділяються класицизм, 
сентименталізм, романтизм, імпресіонізм, модернізм (авангардні течії – футуризм, 
дадаїзм, експресіонізм, абстрактний конструктивізм, кубічний конструктивізм, 
сюрреалізм), неокласицизм, постмодернізм.  

Хореографічний стиль – це стійка система художньо-образних засобів, 
прийомів танцювальної творчості, характерна для певного історичного періоду та 
авторського стилю. Нині серед стилістики  у балетному мистецтві виділяють – 
давньоєгипетську, давньогрецьку і давньоримську, візантизм, давньоруську і готичну. 
Серед балетних стилів − ренесансний, бароковий, джазовий, модерний, неокласичний, 
соцреалістичний, естрадний, постмодерний, бутто. 

Стилістичні форми в балеті: давньоєгипетська (храмові танці – святкові, 
урочисті, релігійні, містичні; побутові – аристократичні розважальні, селянські 
обрядові й розважальні); давньогрецька і давньоримська (акробатичні танці з биком, 
священні й культово-помірні, військові, побутові, театральні, італічний танець і 
танцювальні пантомімічні дійства); візантійська (військова пантоміма, обрядові й 
театральні танці); давньоруська (танці скоморохів, народно-обрядові танці); готична – 
західноєвропейський танець жонглерів (танцювально-релегійні містерії, танці 
жонглерів і менестрелів, морескерів, світські, народно-обрядові й побутові танці).  

Балетні стилі: ренесансний (танці морескерів, театрально-танцювальні дійства, 
бали, маскаради, танці комедії дель арте, балети на античний сюжет, балети-
маскаради, кінські балети); бароковий (балети-маскаради, балети-мелодрами, балети-
виходи, балети-комедії, балети-опери, балети-пасторалі); джазовий (сюжетний афро-
американський балет, мюзикли, теп, шоу); модерний (сюжетний і безсюжетний 
абстрактний балет); неокласичний (сюжетна, хореодрама, танцсимфонія, абстрактно-
асоціативний балет, постнеокласичний синтезований балет); соцреалістичний стиль 
(безсюжетний симфонічний балет і хореодрама); естрадний чи «сучасний естрадний» 
(ансамблеві композиції, хореографічні мініатюри, стилізація народного і джазового 
танців, демікласика); постмодерний (сюжетний драматичний і абстрактно-
асоціативний балет, де поєднується синтез мистецтв – музика і спів, балет і кіно, 
конферанс і акробатика, художній текстиль та естрадне мистецтво тощо); бутто 
(японський постмодерністський танець з потворним і еротичним сюжетом) [332, с. 
42−43]. 

Хореографічною системою прийнято вважати класичний танець як 
універсальну, головну і базову структуру хореографічної культури, основа якої є 
прикладом навчання, виховання і сценічної творчості в інших методах і формах танцю. 
Методами в хореографічній культурі прийнято вважати школи і техніки академічних і 
сучасних танцювальних дисциплін – історико-побутовий танець, характерний танець, 
народно-сценічний танець, дуетно-сценічний танець, європейський стандартний 
танець, латиноамериканський танець, джаз-танець, модерн джаз танець, теп данс, 
контемпорарі данс, популярний (хіп-хоп) танець, імпровізація і контактна 
імпровізація. 

Класичний танець (від латин. classicus – зразковий, також має назви academique 
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danse – академічний танець,  danse e’cole – шкільний танець, ballet – професійна 
балетна техніка і хореографічний тренаж) – хореографічна танцювальна система, 
сформована в європейському балетному театрі в 1554−1934 рр., майже чотириста років 
тому. Витоки деяких форм класичного танцю сягають доби античності в Давній Елладі  
− період класики і еллінізму 500–30 рр. до н. е. П’ять позицій рук і ніг (positions des 
bras et des pied), правильне переведення рук і нахили корпуса (cambre et port de bras), 
стрибки і оберти (sauté, pas echappé, pas assemblé, pas jeté et grand jeté, cabriole, 
pirouette, tour en l’air) [326, с. 162−163].  

Як професійна академічна танцювальна система формувалась у період 
італійського Ренесансу 1430–1610 рр., у період французького бароко, класицизму, 
романтизму 1660−1880 рр., у період російського академізму 1860−1910 рр. Класичний 
танець вийшов з історико-побутового танцю як його академічна форма. Фундаментом 
балетної техніки є його академічні школи класичного танцю – італійська (1554 р.), 
французька (1661 р.), російська (1738 р.). 

Італійська академічна школа класичного танцю має певні періоди розвитку: 
ранньоіталійський (1554–1661 рр.) − професійна техніка і термінологія виконання 
танців і рухів Фабріціо Каррозо, Чезаре Негрі; староіталійський (1730–1780 рр.) − 
трюкацтво і акробатизм Ринальдо Фузано, Гаетано Вестріса; новоіталійський (1820–
1930 рр.) − геометричність і віртуозна техніка Карла Блазиса, Джованні Лепрі, Енріко 
Чеккетті. Італійська школа танцю вирізняється швидкістю, динамізмом, віртуозністю.  

Французька академічна школа класичного танцю має певні періоди розвитку: 
раньофранцузький (1661–1780 рр.) − академізація теорії, термінології, методики 
виконання танцювальних рухів, танців, запис танцю, методика побудови композиції 
танцю (П’єр Бошан, Луї Пекур, Луї Дюпре); старофранцузький (1780–1880 рр.); 
ампірність (1780−1840 рр.) − геометричність і віртуозна техніка (Максиміліан і П’єр 
Гарделі); тальйонізм (1830−1880 рр.) – пастельність, сильний апломб, граціозні port de 
bras cambre, довгі затримки в позі на одній нозі, великі й легкі стрибки, танець на 
півпальцях, домінування жіночого танцю над чоловічим (Філіппо і Марія Тальйоні); 
шляхетність (1780−1880 рр.) − домінуючий міцний чоловічий шляхетний танець, 
віртуозна техніка стрибків, обертів, академічність у позиціях рух і ніг, вільне 
володіння port de bras (Огюст Вестріс, Жюль Жозеф Перро, Август Бурнонвіль, Маріус 
Петіпа, Крістіан Йогансон). Французька школа танцю вирізняється апломбом, 
широкою амплітудою, легкістю, шляхетністю.  

Російська академічна школа класичного танцю має певні періоди розвитку: 
ранньоросійська перша (1738−1810 рр.) − трюкацтво і акробатизм – Жан Батист Ланде, 
Ринальдо Фузано, Франц Гельфердінг, Гаспаро Анджоліні; ранньоросійська друга 
(1810−1870 рр.) − геометричність і віртуозна техніка, тальонізм − Шарль Дідло, 
Філіппо і Марія Тальоні, Олена Андріянова); староросійська (1870−1930 рр.) − 
шляхетність, уміле володіння руками і корпусом, геометричність і віртуозна техніка − 
Крістіан Йогансон, Енріко Чеккетті, Микола Легат, Михайло Фокін, Ольга 
Преображенська. Російська академічна школа класичного танцю вирізняється 
гармонійним поєднанням  італійської та французької шкіл.  

У класичному танці протягом 1920−1960 рр. затвердились так звані методи 
навчання і викладання: метод Енріко Чеккетті – Італія (1920−1970 рр.); метод 
Агрипини Ваганової − Росія, СНД, Японія, Китай, Прибалтика, Ізраїль, Туреччина, 
ПАР, Куба (1930−1990 рр.); метод Ольги Преображенської – Франція (1920−1960 рр.); 
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метод Миколи Легата, Анни Павлової, Тамари Карсавіної − Велика Британія 
(1920−1980 рр.); метод Михайла Мордкіна, Джорджа Баланчина – США (1920−1980 
рр.) [332, с. 29−31]. 

Класичний танець – універсальна світова, головна, базова навчальна 
хореографічна дисципліна та предмет у професійних середніх і вищих навчальних 
закладах культури і мистецтв у галузі хореографії. Провідним принципом у 
класичному танці є виворітність (en dehors) і стрибок (sauté). Термінологія 
класичного танцю − французькі й італійські музичні назви. Урок класичного танцю 
(exercicese) поділяється на три частини: вправи біля станка (exerciсеs sur le barre), 
вправи на середині (exercice danse le centre), швидка частина – стрибки і оберти 
(allegro). На основі  виворітності в класичному танці розроблено техніку: закриті 
(fermès) і відкриті (ouverts) положення; схрещені (croises), несхрещені (effaces), 
розвернуті (ecartes) позиції; рухи назовні (en dehors)  і рухи всередину (en dedans); рухи 
вперед (en avant), назад (en arriere), убік (en coté) [329, с. 159−169]. 

Хореографічні форми − засоби, якими хореограф користується при 
відтворюванні танцем явищ дійсності. Хореографічні форми поділені на вищу (балет), 
малу (хореографічна мініатюра) і велику (ансамблевий танець), музично-танцювальні, 
розважальні й джазові [332, с. 44−46].  

Балет – вища форма хореографії, сформована у європейському театрі впродовж 
другої половини XVI та початку XVIII століть, відокремившись у 1708 році від театру 
і музики в окремий вид сценічного мистецтва. Зміст балету розкривається у 
танцювально-музичному образі. Балет сьогодення представлений чотирма типами – 
академічний (за напрямами – сентименталізм, романтизм, соцреалістичний 
радянський); сучасний  (за напрямами – імпресіонізм; за стилями – модерн, джаз, 
неокласика, соцреалізм, постмодерн); народно-сценічний (академічні професійні 
колективи та ансамблі народного танцю з авторською програмою − Росія, Україна, 
Білорусь, Іспанія, Угорщина, Молдова, Латвія, Польща, Грузія, Казахстан, Ізраїль, 
Узбекистан, Єгипет, Мексика, а також класичні народні театри Китаю, Японії, Індії, 
Таїланду); бальний (театри та ансамблі бального танцю з формейшн та шоу програмою 
з ST, LA).  

Музично-танцювальні форми − variation, pas de deux, pas de trois, pas de quatre, 
pas de cinque, danse d’action, grand pas, сюїта, дивертисмент, балет, мініатюра, концерт. 
Pas de deux, pas de trois, pas de quatre, pas de cinque характеризуються лише 
репрезентацією виконавцями балетної майстерності й танцювальної техніки без 
наявності сюжету і змістовного навантаження. Мають один загальний принцип – 
antreé (вихід), adagio (повільна частина в дуеті), variations le dame et le cavaliere 
(демонстрація віртуозної техніки танцю артистом балету чи балериною), сode 
(закінчення, найчастіше манежна частина), manege – по колу tombé coupé grand jeté en 
tournent для чоловіків; по колу tour pique en dedans для жінок; наприкінці найчастіше 
по центру в чоловіків – grand pirouette, у жінок – tour foueté.  

Розважальні форми (шоу-програма) призначені лише для розважального 
видовища, головним сенсом якого є приголомшувати, здивовувати, емоційно-
пристрастно впливати на глядача – мюзик-хол, вар’єте, шоу. Ці форми мають 
передусім, комерційну мету, танцювальні форми і танці. Вони лише слугують 
головним виражальним і розважальними чинником, спрямованим на емоційне 
враження глядача завдяки цікавої й неординарної хореографічної та режисерської 
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постановки дійства.  
Джазові форми (джаз танець як метод і дисципліна) − система професійного 

навчання, екзерсис у джазовому стилі – вправи біля станка, ізоляція,вправи на 
середині, сценічні комбінації, етюди; афро-джаз танець як сценічно-побутова форма 
втілення художнього образу чи стилізацію африканських форм; фольк-джаз танець  − 
сучасна стилізація народних форм через музичний супровід та репрезентацію 
сучасними технічними засобами танцю – контемпорарі, модерн джаз, контактна 
імпровізація та акробатика), фанк-джаз танець чи джаз-фанк − побутові й сценічні 
форми «street» та «club» dance сьогодення; теп-танець, чарльстон, твіст, які виконують 
під різну джазову музику чи використовують джазові рухи на національний сюжет.  

Хореографічний жанр (від франц. genre − манера, різновид) у хореографії та 
балеті − вид твору, що характеризується сукупністю формальних і змістовних 
особливостей. У хореографії взагалі і в балеті, зокрема, наявні такі жанри за аналогією 
до літератури і музики, а також до сучасних ринкових відносин: епічні й драматичні 
жанри, безсюжетний танцсимфонічний балет, балет-феєрія, тотальний балет [332, с. 
47].  

Епічні жанри – балет-казка («Лускунчик», «Жар-птиця» Льва Іванова, Михайла 
Фокіна), балет-легенда («Сильфіда» Августа Бурнонвіля, Юрія Григоровича), балет-
роман − сюжет за літературним романом («Онєгін», «Манон», «Карамазови» Джона 
Кранка, Кеннета Макміллана, Бориса Ейфмана).  

Драматичні жанри – балет-трагедія («Ромео і Джульєтта» − Леоніда 
Лавровського), балет-комедія, хореодрама чи хореодраматичний балет 
(«Бахчисарайський фонтан» − Ростислава Захарова).  

Безсюжетний жанр чи танцсимфонічний балет (сюжет викладений 
абстрактною асоціацією за допомогою відтворення музики танцем), балет-симфонія 
(«Коштовності» Джорджа Баланчина; «Маленька смерть» Іржі Кіліана; «Болеро» 
Аніко Рехвіашвілі; «В ім’я життя» − Моріса Бежара).  

Балет-феєрія (академічний балет «Спляча красуня» − Маріуса Петіпа).  
Тотальний балет − обов’язково постмодерний хореодраматичний балет з 

літературним сюжетом, відтвореним за допомогою синтезу інших видів культури 
суспільства – живопису, кіно та відеотрансляції, вокалу, романсу, естрадного вокалу та 
популярної музики, акробатики, жонглювання, пантоміми. 

Модерн джаз танець – сучасна танцювальна дисципліна американо-
європейського походження, що сформувалася з певних форм і технік джаз-танцю та 
модерн-танцю в 1930–1970 рр. У ній поєднуються авторські сучасні техніки: Марти 
Грем – стиснення і розширення (contraction & release); Доріс Гемфрі та Хосе Ліона – 
піднімання і падіння, викидів корпуса (suspend & recovery); Мерса Каннінгема − 
спіралі й штопорні обертання (spiral, corkscrew turn); техніка Кетрін Данхем, Гос 
Джордано, Мета Меттокса, Ріка Одумса, Бенджаміна Феліксдала – застосовування 
пози «колапсу», «ізоляція і поліцентрія», поліритмія, мультиплікація, координація, 
імпульс і управління. Побудова уроку з модерн-джазу включає розігрівання (warm-up), 
ізоляцію (isolation), партер (par terre), адажіо (adagio), крос (cross-moverments, jumps, 
turn), комбінації та імпровізації (combination & improvisation). При цьому переважає 
термінологія англійська, почасти французька.  

Контемпорарі данс (контампорен, контемп) − сукупність авторських 
неокласичних, модерних і джазових технік, а також авторських танцювальних 
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перформансів, контактної імпровізації, модифікацій японського танцю – бутто. Вони 
зародились і формувались упродовж 1960−1990 рр., в особливості у сценічній 
неокласичній балетній техніці (авторських та академічних театрах Франції, 
Люксембургу, Великої Британії, Німеччини, Нідерландів, Словенії, України); в 
експериментальних лабораторіях і студіях танцю Франції, Німеччини, Польщі, Росії, 
України.  

Для прикладу урок неокласичного варіанта авторської техніки контемпорарі 
складається з розігрівання (warm-up), вправ біля станка (exercìсes sur la barre), вправ на 
середині (exercìces danse le centre), швидкої частини і стрибків (allegro & sauter), 
комбінацій (combinations). Важливим чинником у цьому виді є часте поєднання вправ 
на дрібну техніку та велику амплітуду, поєднання рухів par terre із стрибками (petit et 
grand saute) [332, с. 38−39]. 
 
 

5.2.2. Репертуар неокласичного балетного театру 
 

Проаналізувавши всі найважливіші складові щодо понятійно-категоріального 
апарату неокласичного балетного театру, а також схарактеризувавши певні терміни, 
можна чітко побудувати його модель і визначити жанрово-стилістичний, виражальний, 
формально-технічний і сюжетний аспекти репертуару неокласичного балетного 
театру. Однак треба чітко встановити саме неокласичний напрям і стилістику, які 
мають формоутворюючий та репрезентативний аспекти у художньому репертуарі 
неокласичного балетного театру. 

Напрям і стилістика неокласичного балетного театру в хореографічній 
культурі сьогодення має свої специфічні риси, характеристики і особливості 
існування. Неокласичний балетний театр є типом хореографічної культури 
сьогодення, генеза якого розвивалась протягом ХХ століття. Неокласичний балетний 
театр рівномірно і гармонійно співіснує з видами хореографічної культури – 
класичною та сучасною хореографією.  

Напрямом є неокласицизм як сукупність найпоказовіших стильових 
характеристик певного художнього явища в хореографічній культурі, зокрема, 
головним фундаментом є класицизм як метод художнього мислення, естетична 
система в основу якої покладено античність, а також виражально-репрезентативні 
засоби Ренесансу, бароко, романтизму, стилізації фольклору, сюрреалізму, кубізму, 
абстракціонізму, модерну, джазу. Все вище назване торкається лише балетного 
мистецтва і  формально-технічних рис: представників фокінізму (Михайло Фокін, 
Федір Лопухов, Касьян Галейзовський, Леонід Якобсон, Вацлав і Броніслава 
Ніжинські, Леонід Мясін); представників імпресіонізму в хореографії (Лої Фулер, 
Айседора Дункан, Михайло Фокін); представників балетної неокласики середини ХХ 
– початку ХХI століть (Джорджа Баланчина, Антоні Тюдор, Серж Лифар, Ролан Пті, 
Марі Рамбе, Нінет Валуа, Фредерік Аштон, Кеннет Макміллан, Джон Кранко, Іржи 
Кіліан, Джон Ноймайєр, Едвард Клюг, Аніко Рехвіашвілі) [321, с. 118−127].  

Теоретичну основу напряму в хореографічній культурі становлять певні 
філософські ідеї та чітка концепція сприйняття світу і людини, зокрема філософські 
ідеї − космізм (Володимир Соловйов, Павло Флоренський, музика й живопис 
Мікалоюса Чюрльоніса); естетика психоаналізу (Зигмунд Фрейд, Карл Юнг); естетика 
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інтуїтивізму (Анрі Бергсон); естетика екзистенціалізму (Мішель Гайдеггер). 
Доречним зазначити, що неокласицизм як напрям у хореографічній культурі в 

даному випадку стосується лише неокласичного балетного театру. І в жодному разі не 
торкається за своїми характеристиками проявів неокласицизму в художній культурі, 
наприклад, в образотворчому мистецтві, театрі й музиці.  

Стилем є неокласика як стійка система художньо-образних засобів, прийомів 
балетної творчості, характерна для певного історичного періоду та авторського стилю. 
Неокласичний стиль у сучасному балеті представлений певними  різновидами − 
безсюжетним і сюжетним. Слід чітко їх класифікувати та виявити специфічні 
стилістичні характеристики.  

Античний сюжет і стилізація форм давньогрецького танцю. Балети, 
поставлені за мотивами чи сюжетом з давньогрецької міфології, найчастіше одноактні. 
Особливістю є дотримування давньогрецької стилістики костюмів виконавців – туніка, 
можливе виконання босоніж, стилізовані під давньогрецькі сандалях, балетках і 
пуантах. Художнє оформлення сцени можливо лише за допомогою світлової заливки, 
або з  мінімальними  декораціями, які не повинні відволікати глядача від сюжету 
балетного дійства. Хореографічна лексика, маючи класичну основу, деякими формами 
утилізується під давньогрецький танець у позах і положеннях. Найчастіше наявні 
кутові позиції у кистях і стопах. 

Серед балетмейстерів, які ставили балети на сюжети античних міфів і 
використовували стилізацію форм давньогрецького танцю, виділяємо Михайла Фокіна 
− «Ацис і Галатея» (1905 р.), «Нарцис» (1911 р.), «Дафніс і Хлоя» (1912 р.), «Мідас» 
(1914 р.); Вацлава Ніжинського − «Післяполудневий відпочинок фавна» (1912 р.); 
Касьяна Голейзовського − «Танець німф і козлоногих» (1918 р.), «Фавн» (1922 р.), 
«Діоніс» (1933 р.); Леоніда Мясіна − «Зефір і Флора» (1925 р.), «Меркурій» (1927 р.); 
Антоні Тюдора − «Суд Паріса» (1938 р.); Сержа Лифаря «Ікар» (1935 р.); Леоніда 
Якобсона − «Мінотавр і німфа» (1971 р.). 

Біблійний сюжет. Балети поставлені за мотивами чи сюжетом зі Старого Завіту 
чи Євангелія. Художнє оформлення і костюми були визначені сюжетом і 
персонажами. Серед балетмейстерів, які ставили балети на біблійні сюжети, − 
Михайло Фокін − «Легенда про Йосипа» (1914 р.); Касьян Голейзовський − «Йосип 
прекрасний» (1926 р.); Джордж Баланчин − «Блудний син» (1929 р.); Джон Ноймайєр 
− «Легенда про Йосипа» (1991 р.); Кеннет Макміллан − «Іудине дерево» (1992 р.). 

Казковий сюжет. Балети поставлені за мотивами чи сюжетами народних казок 
російської, арабської, східної, шотландської, французької. Серед балетмейстерів, які 
ставили балети на казковий сюжет: Михайло Фокін − «Жар-птиця», «Шехерезада» 
(1910 р.), «Петрушка» (1911р.), «Золотий півник» (1914 р.); Леонід Мясін − «Північне 
сяйво» (1915 р.), «Мара» (1916 р.); Броніслава Ніжинська − «Розповідь про Лисицю, 
Півня, Кота і Барана» (1922 р.); Федір Лопухов − «Весняна казка» (1947); Фредерік 
Аштон − «Попелюшка» (1948 р.), «Ундина» (1958 р.); Леонід Якобсон − «Баба-Яга», 
«Матрьошки» (1965 р.); Кеннет Макміллан − «Принц пагод» (1989 р.).  

Стилізація ренесансного танцю на сюжет комедії «dell’arte». Балети, 
поставлені за сюжетом комедії «Дель Арте» чи «Арлекінада», де і використано 
стилізацію форм ренесансного танцю «комедії маски». Серед балетмейстерів, які 
ставили балети на вищевказану тематику: Михайло Фокін − «Карнавал» (1910 р.); 
Касьян Голейзовський − «Арлекінада» (1919 р.), «П’єро і Коломбіна» (1920 р.), 
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«Трагедія масок» (1922 р.); Федір Лопухов − «Пульчинела» (1926 р.). 
Стилізація народно-сценічного, характерного, східного, фольклорного і 

середньовічного танців – дивертисментні безсюжетні балетні постановки, де 
головним виражальним засобом був саме характерний чи народно-сценічний танець. 
Серед балетмейстерів виділяємо Михайла Фокіна − «Половецькі танці», «Клеопатра» 
(1909 р.), «Орієнталії» (1910 р.), «Арагонська хота» (1916 р.); Касьяна Голейзовського 
− «Іспанські танці» (1923 р.), «Половецькі танці» (1955 р.), «Смерть Ізольди» (1924 р.); 
Леоніда Якобсона − «Іспанське каприччіо» (1944 р.). 

Безсюжетний танцсимфонічний абстрактно-асоціативний балет на 
музику бароко і класицизму. Балети поставлені за принципом абстрактної асоціації, 
майже завжди на симфонічну, класицистичну музику, або хореографія на музичну 
форму – симфонії. Головним був принцип танцсимфонізму, репрезентація музики 
шляхом класичного танцю. Повне підпорядкування рухів і комбінацій танцю всім 
аспектам музичного супроводу. Розкриття особливості музичної партитури завдяки 
певній побудові віртуозних класичних рухів танцю, які мають проминаючий принцип 
при багатогранній імпровізації та високому технічному виконанні.  

Слід зазначити, що до безсюжетної танцсимфонічної абстрактно-асоціативної 
балетної хореографії входили постановки музично-танцювальної форми – pas de deux, 
в якій, на відміну від академічної форми, було важливим не тільки танець заради 
танцю, а створювались психологічні взаємини під час виконання складних, віртуозних 
танцювальних рухів класичної хореографії, поєднуючи широку амплітуду руху з 
дрібною технікою – double pirouette en dehors et en dedans, grand battement jeté 
developpé, grand jeté en attitude, grand jeté en tournent, grand revoltade, grand cabriole, 
grand pirouette en arabesque et en attitude, tour en l’air, entrechat – trios, quatre, cinque, six, 
sept, а також часте застосовування танцювального сценічного бігу – pas couru, 
переступаючих та проминаючих кроків – pas de bourré. 

Серед балетмейстерів, які орієнтувались на дану тематику, виділяємо  Федора 
Лопухова − «Велич всесвіту» (1923 р.); Джорджа Баланчина − «Серенада» (1934 р.), 
«Кончерто бароко»  (1949 р.), «Агон»  (1950 р.), «Коштовності» (1967р.), «Чакона» 
(1976 р.); Фредеріка Аштона − «Симфонічні варіації» (1952 р.); Леоніда Якобсона − 
«Політ Тальйоні», «Pas de quatre» (1971 р.), «Екзерсис XX століття» (1971р.), 
«Симфонія безсмертя» (1972 р.), «Романтичне pas de deux» (1973 р.), «Моцартіана», 
«Шість pas de deux» (1974 р.); Джона Ноймайєра − «Третя симфонія Малера» (1975 р.) 
«Ноктюрн» (1994 р.); Іржи Кіліана − «Симфонія D-dur» (1976 р.), «Симфонієта» (1978 
р.), «Шість танців» (1986 р.), «Сарабанда» (1990 р.); Кеннета Макміллана − «Реквієм» 
(1976 р.), «Gala Pas de deux» (1990 р.); Аніко Рехвіашвілі − «Пори року» (1998 р.). 

Безсюжетний балет за стилістикою,  формоутворенням і виражальними 
засобами злиття імпресіонізму з експресіонізмом. Балети поставлені за ознаками 
передавання принципів імпресіонізму − мить фіксації сильного враження, відтворення 
миттєвості, свіжості, вібрації світла і повітря при багатогранній імпровізації, ніжні 
переливання пастельних прозорих кольорів. Імпресіоністські балети представлені 
постановками Михайла Фокіна − «Шопеніана або Сильфіди», хореографічна 
мініатюра «Вмираючий лебідь» (1907 р.), «Видіння троянди» (1911 р); Фредеріка 
Аштона − «Гороскоп» (1938 р.); Антоні Тюдора − «Бузковий сад» (1936 р.), «Темні 
елегії» (1937 р.), «Гра тіней» (1968 р.), «В’яле листя» (1975 р.); Сержа Лифаря − 
«Сюїта в білому» (1943 р.); Кеннета Макміллана − «Ізидора» (1981 р.); Іржи Кіліана − 
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«Маленька смерть» (1991 р.); Аніко Рехвіашвілі − «Італійський альбом» (1996 р.), 
«Болеро» (1997 р.); Едварда Клюга − «Quarto» (2011 р.). 

Сюжетні хореодраматичні та літературні балети-хореодрами за сюжетом 
драматичних творів, п’єс, трагедій, комедій, які становлять класичний спадок 
театральної драматургії. Важливим є масштабна картина балетного дійства «danse 
d’action», передавання психології характеру та образів головних персонажів, активне 
використовування характерних танців і дуже виражальна танцювальна пантоміма при 
збереженні віртуозної неокласичної техніки: оберти − double pirouette en dehors et en 
dedans, grand pirouette en arabesque et en attitude; стрибки − grand battement jeté 
developpé, grand jeté en attitude, grand jeté en tournent, grand revoltade, grand cabriole, tour 
en l’air, entrechat – trios, quatre, cinque, six, sept. Сюжетні неокласичні балети, окрім 
драматичних, мають літературні сюжети, за жанрами – романи, повісті, оповідання, де 
сюжетом для балетмейстера є конкретний задум письменника.  

Представниками неокласичного сюжетного хореодраматичного і літературного 
балету є Броніслава Ніжинська − «Ромео і Джульєтта» (1926 р.), «Надокучливі» (1924 
р.). «Ромео і Джульєтта» у постановці – Фредеріка Аштона, (1955 р.,  Копенгаген),  
Сержа Лифаря (1955 р., Париж), Джона Кранка (1958 р., Мілан; 1962 р., Штутгарт; 
1963 р., Монреаль; 1969 р., Лондон), Кеннета Макміллана (1965 р., Лондон; 1968 р., 
Стокгольм, Швеція; 1985 р., Нью-Йорк), Джона Ноймайєра (1971 р., Франкфурт-на-
Майні; 1974 р., Гамбург). Також балет за п’єсою Вільяма Шекспіра, у постановці 
Джона Кранко «Приборкання норовливої» (1969 р.). Балети на літературний сюжет у 
постановці Джона Кранка − «Дама і блазень» (1954 р.), «Онєгін» (1965 р.);  Леоніда 
Якобсона − «Спартак» (1956 р.); Ролана Пті − «Собор Паризької Богоматері» (1965 р.); 
Кеннета Макміллана − «Манон» (1974 р.), «Майєрлінг» (1978 р.); Джона Ноймайєра − 
«Дама з камеліями» (1987 р.) 

Сюжетний авторський та побутовий балети поставлені за авторським 
задумом, за мотивами чи сучасним сюжетом. У балеті можуть бути синтез форм та 
жанрів. Головним залишається неокласична техніка танцю − double pirouette en dehors 
et en dedans, grand pirouette en arabesque et en attitude, grand battement jeté developpé, 
grand jeté en attitude, grand jeté en tournent, grand revoltade, grand cabriole, tour en l’air, 
entrechat – trios, quatre, cinque, six.  

Обов’язково наявна психологічна насиченість художнього образу, експресивна 
виражальність, а також можливий, у дуже малій пропорції, double pirouette en dehors et 
en dedans, grand pirouette en arabesque et en attitude grand battement jeté developpé, grand 
jeté en attitude, grand jeté en tournent, grand revoltade, grand cabriole, tour en l’air, 
entrechat – trios, quatre, cinque, six синтез мистецтв задля посилення враження та 
сприйняття глядача.  

Постановки на авторський і побутовий сюжети є у творчості балетмейстерів 
Вацлава Ніжинського − «Весна священна» (1913 р.); Леоніда Мясіна − «Жінки в 
гарному настрої» (1917 р.); Фредеріка Аштона − «Трагедія моди» (1926 р.); Ролана Пті 
− «Юнак і смерть» (1946 р.), «Кармен» (1949 р.); Кеннета Макміллана − «Анастасія» 
(1971 р.); Едварда Клюга − «Вавилон» (1996 р.), «Танго» (1998 р.); Джона Ноймайєра − 
«Ілюзії як Лебедине озеро» (2001 р.), «Смерть у Венеції» (2003 р.); Аніко Рехвіашвілі − 
«Ненаписаний альбом» (1999−2000 р.), «Віденський вальс» (2001 р.), «Даніела» (2005 
р.). 

Нова редакція академічних балетів. Відновлення академічних балетів Філіппо 
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Тальйоні, Жюля Жозефа Перо, Маріуса Петіпа у власній редакції, лібрето, сценарії та 
хореографічній лексиці, але з ускладненими підтримками в pas de deux, ускладненими 
та більш виражальними дивертисментними характерними танцями, а також 
ускладненою класичною лексикою, танцювальною пантомімою та неокласичними 
прийомами (психологічний танець, танцсимфонізм).  

Серед таких з представників слід виділити Олександра Горського − «Дон Кіхот» 
(1900 р.), «Марна пересторога» (1903 р.), «Жізель» (1907 р., 1911 р., 1922 р.), 
«Лебедине озеро» (1901 р., 1912 р., 1922 р.), «Корсар» (1912 р.); Михайла Фокіна − 
«Жізель» (1910 р.); Федора Лопухова у 1922−1923 роках, відновлення балетів у 
власній редакції за сценаріями Маріуса Петіпа − «Есмеральда», «Корсар», «Дон 
Кіхот», «Баядерка» «Спляча красуня» (1922 р.), «Лускунчик», «Лебедине озеро», 
«Раймонда», «Марна пересторога» (1944 р.); Сержа Лифаря − «Жізель» (1938 р.); 
Михайла Мордкіна − «Марна пересторога» (1937 р.), у 30-х роках ХХ століття 
відновлення балетів у власній редакції − «Дон Кіхот», «Лебедине озеро», 
«Лускунчик», «Спляча красуня»; Фредеріка Аштона − «Марна пересторога» (1960 р.); 
Кеннета Макміллана − «Спляча красуня» (1967 р.), «Лебедине озеро» (1967 р.). 

У сучасній хореології і балетознавстві, на жаль, відсутня єдина універсальна 
класифікація та визначення танцювальних репрезентацій, які подібні до синтезу 
мистецтв і неокласичної хореографії. Такі неокласичні форми побудовано на 
танцювально-пластичній основі, де у єдиному змісті репрезентації художнього образу 
постають декілька видів чи виражальних форм мистецтва – архітектура, живопис, 
скульптура, хореографія; поезія, література, конферанс, кіно та веб-дизайн, музика 
«new age, enigmatic» чи абстрактні звуки та аудіоефекти, техніка акторської 
майстерності, сценічного руху, сценічного бою, пантоміми, маніпуляції зі світлом.  

Ці неокласичні форми через їхню візуальну репрезентацію з провідною роллю 
імпровізації, визначено як – «неокласичний перформанс» [327].   

Він відрізняється від традиційного постмодерністського перформансу (акція 
заради акції, найчастіше естетично-потворна, примітивна форма, контактна 
імпровізація, застосовування будь-якої форми аматорського мистецтва чи побуту). 
Форми неокласичного перформансу мають, по-перше, імпровізацію у форматі певної 
конструкційної неокласичної побудови, а не хаотичне відображення будь-чого; по-
друге, образотворчий чи поетичний сюжет, який трансформується у пластично-
танцювальній репрезентації. 

Отже, неокласична форма, яка активно пов’язана з образотворчим мистецтвом 
(архітектура, скульптура, живопис), вперше визначено як неокласичний перформанс 
живого мистецтва чи картини. Живого, тобто миттєва візуальна репрезентація та 
імпровізація на певні твори архітектури, скульптури, живопису (пам’ятки 
давньосхідні, античності, Середньовіччя, Ренесансу, нового часу). 

Естетична репрезентація неокласичного перформансу живого мистецтва чи 
картини відображається шляхом побудови положень тіл, поз і позицій виконавців, які 
створюють дану конструкцію, під огляд відеоряду слайдів чи кіноогляду певної 
пам’ятки архітектури, скульптури, живопису, за допомогою музичного супроводу, 
світловими ефектами. Даний жанр може відбуватись як на традиційній сцені (сцена 
коробка), так і на арені, стадіоні, взагалі на природному майданчику. 

Форму пов’язану з літературою (поезія), визначаємо як неокласичний 
поетичний перформанс. Поетичний, тобто миттєва евритмічна візуальна 
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репрезентація та імпровізація на певні поетичні твори зарубіжних  чи вітчизняних 
письменників (Олександр Пушкін, Федір Тютчев, Сергій Єсенін, Карен Самунджян, 
Володимир Сосюра), де через слово та спеціально визначений музичний супровід, 
пластикою і танцювальною формою репрезентується і ширше розкривається зміст чи 
підтекст головного сюжету твору.  

Як і в попередній формі, неокласичною вважається через естетичну 
репрезентацію. Паралельно використовуються світлові ефекти, огляд відеоряду 
слайдів чи кінофрагментів. Акцентують увагу на костюмах виконавців, які обов’язково 
мають бути з шовкової тканини. Необхідне застосовування додаткової тканини у 
вигляді широкого плаща чи тканини у руках, складки якої спеціально драпірують під 
давньогрецьку туніку, пеплос, хламиду тощо. Обличчя виконавців обов’язково мають 
бути загримеровані (щоб не було видно рис обличчя, будь-якого кольору залежно від 
костюма), або виконавець має бути в масці [326, с. 143−146].  

Форми і жанри в неокласичному балетному театрі поділені на балет, 
хореографічну мініатюру, ансамблевий танець, музично-танцювальні форми. Тобто 
балет може бути одноактним, двоактним, триактним. Балетна архітектоніка може 
включати академічну основу побудови – епілог, антре, акти (сцени, картини, танці), pas 
de deux, devertisment de caractére (народно-сценічні танці), danse d’action.  

Може бути і сучасна модель побудови, наприклад, гармонійний синтез з 
хореографічних мініатюр і ансамблевого танцю, а також змішаний варіант, де у 
сучасній моделі з хореографічних мініатюр і ансамблевого танцю є окремий акт 
балету, асоціативно-змістовно пов’язаний з ними. В неокласичному балетному театрі 
балет може бути побудований жанрами музики і літератури (див. 5.2.1. 
«Хореографічний жанр»). 

Отже, проаналізувавши різновиди безсюжетної і сюжетної неокласики за 
тематикою і сюжетністю, спробуємо визначити особливість художнього репертуару 
неокласичного балетного театру. Щоб запобігти плутанині серед багатьох різновидів, 
типів і форм, класифікуємо художній репертуар за таким принципом: академічний 
дивертисмент, «зразки неокласичного спадку», хореодраматичні й сюжетні балети, 
танцсимфонічні балети (форми бароко, імпресіонізму з експресіонізмом), балети-
перформанси. 

Академічний дивертисмент – балет-дивертисмент з хореографічних номерів і 
танців з академічних балетів. Дуже важливий в репертуарі неокласичного балетного 
театру, де, постійне дотримування естетики, культури виконання академічних канонів 
і зразків, а також ретельне і досконале відпрацьовування танцівниками техніки та 
форм класичного танцю. Наведемо приклад академічного дивертисменту в 
художньому репертуарі неокласичного балетного театру.  

«Академічний дивертисмент» за стилем – класичний балет, за темою − варіації 
та pas de deux. Наприклад варіація Лізи з балету «Марна пересторога»; варіація Жізелі 
з балету «Жізель»; entreé et adagio, чоловіча варіація з балету «Фестиваль квітів у 
Дженцано»; pas de trois, полонез-мазурка з балету «Пахіта», варіація Солора з балету 
«Баядерка»; варіація Марії (Феї Драже), варіація Лускунчика, вальс-квітів, 
дивертисмент з характерних танців (російський трепак, східний, іспанський, 
китайський, варіація двох флейт) з балету «Лускунчик»; варіація Одилії, дивертисмент 
з характерних танців (іспанський, угорський, польський, неаполітанський) з балету 
«Лебедине озеро»; іспанський танець з балету «Раймонда». 
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«Зразки неокласичного спадку» − неокласичні балети ХХ століття,  поставлені в 
новій редакції та з новим художнім оформленням зі збереженням основних принципів 
у лібрето, сюжеті й основного хореографічного тексту в неокласичному балетному 
театрі. Однак з особливостями авторської репрезентації у хореографічному тексті, 
сценарії, лібрето і художньому оформленні, можливі відступи чи власна редакція 
певних сцен і форм. З adagio з балетів Михайла Фокіна «Шопеніана», «Дафніс і Хлоя»; 
adagio et variations  з балету Джорджа Баланчина «Чакона», «Аполлон Мусагет». 

 Хореодраматичні й сюжетні балети неокласичного балетного театру, 
поставлені виключно за сюжетами чи за мотивами драматичних творів та літературних 
сюжетів, а також власного авторського сюжету. Наприклад, п’єси Вільяма Шекспіра 
«Макбет» і «Гамлет», роман Михайла Булгакова  «Майстер і Маргарита». Авторські 
балети на єгипетську та космічну тематику на музику сучасних композиторів. Також 
інші сюжети, які залежать від напряму керівництва у художньому репертуарі 
неокласичного балетного театру. 

Танцсимфонічні балети (форми Ренесансу, бароко, імпресіонізму з 
експресіонізмом) – безсюжетні абстрактно-асоціативні балети, де головними є 
передавання психології відносин, абстрактні малюнки, асоціації емоцій, почуттів без 
конкретизації, а також застосовування принципів і виражальних засобів імпресіонізму, 
найчастіше для посилення динаміки і сприйняття, з експресіонізмом (з 
використовуванням допоміжних приладів, наприклад, великий плащ, великий шматок 
тканини чи великий прозорий шарф).  

Використовування сюжетних архетипів Ренесансу, образи героїв «комедії дель 
арте» (Арлекін, Скарамуш, Коломбіна, П’єро і П’єретта, Пульчинело і Пульчінелла). 
Балетні постановки на музику композиторів бароко Жана Батиста Люллі − балети 
«Ніч», увертюра до опери «Ізіда»; концерти Антоніо Вівальді, твори для органа і 
клавесина з оркестром Йоганна Себастьяна Баха, «Канон» Жана Пашельбеля, твори 
Георга Фрідріха Генделя, Жана Філіппа Рамо, а також інших композиторів. Головними 
в балеті є досконала танцювальна неокласична техніка виконання, принцип 
танцсимфонізму, де всі складні особливості музики репрезентуються шляхом 
хореографічного тексту.  

Важливим є не просто інтерпретація музики, а передавання психологічних 
відтінків, почуттів, асоціацій. Художнє оформлення орієнтується на нескладні 
костюми виконавців, де чітко можна бачити фігуру виконавця чи виконавців, а також 
багато змістових рішень у режисурі балету виконує поставлене спеціальне освітлення. 

Балети-перформанси − це балети, які за естетикою, манерою і технікою, 
відносяться до неокласичних перформансів (живого мистецтва чи поетичного). У 
балеті обов’язковим є великий екран, де паралельно з хореографічним дійством 
відбувається відеопоказ. Використовуються новітні технологічні пристрої та 
спецефекти – лазерні світлові прилади, димові машини.  

Наприклад, балет-перформанс (за формою − неокласичний перформанс живого 
мистецтва чи живої картини) з імпресіоністичною стилістикою, за формою триптих 
«Чую, відчуваю, виражаю» хореографія Надії Кіптілової, на музику Клода Дебюссі, 
Моріса Ревеля, картиною Клода Моне та скульптурою Огюста Родена. Балет-
перформанс (за формою − неокласичний поетичний перформанс) − триптих «Печаль 
сховалася убранням» на музику Вангеліса, «Сімург» на музику Гаррі Барлоу (The 
Flood instrumental − Thake That), «Поцілунки з Божою ласкою» на музику Едуарда 
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Елгара «Німрод» № 9 з варіацій «Enigma» на вірші Карена Самунджяна, у виконанні 
конферанса Володимира Паляниці, у постановці автора дисертації.  
 
 
5.2.3. Тренаж як форма підвищення виконавської професійності у неокласичному 

балетному театрі 
 

Неокласичний балетний театр проводить концертні виступи, прем’єри балетів, 
гастрольну діяльність, а також постановчі репетиції, відновлення старих постановок, 
репетиції на відпрацьовування репертуару, репетиції з солістами та кордебалетом. 
Отже, у професійній балетній трупі, обов’язково повинен бути хореографічний тренаж 
для підвищення професійності виконавського складу. 

Тренаж може бути: загальним − для балерин і танцівників, для підтримування 
професійної балетної форми; жіночим – виключно, для балерин і пуантової техніки; 
чоловічий – виключно для танцівників, екзерсиси на силові вправи, широку амплітуду 
та великі стрибки і віртуозні оберти; розігрівальний – невеликий екзерсис, перед 
початком нової складної постановки, а також перед виставою; розтягувальним – з 
виконанням вправ на широку амплітуду руху і вправами на розтяжку та гнучкість; 
віртуозним – побудова екзерсису на віртуозну техніку рухів танцю; академічним − 
побудова екзерсису на класичне виконання вправ і рухів, стежачи за досконалістю 
[426].  

Тренаж може бути за специфікою – неокласичний, характерний, модерн джаз 
танець чи contemporary dance, а також для підвищення кваліфікації виконавців і 
універсальності професійної форми – тренінг з хореотерапії, фрагмент уроку з 
пантоміми і пластики, популярного, соціального та бального танцю. 

Розглянемо окремо вищезгадані тренажі та екзерсиси, для розуміння фахового 
підвищення професійності у неокласичному балетному театрі. 

Загальний тренаж рекомендований балеринам та танцівникам, для 
підтримування професійної балетної форми. Весь екзерсис має бути універсальним за 
структурою, оскільки він призначений як для чоловічих, так і для жіночих м’язів, 
зв’язок, і суглобів.  

Екзерсис повинен максимально розігрівати м’язи виконавців, спрямовувати їх на 
чітке і точне виконання exercice а lа barre (cтанок), з поступовим переходом на 
середину, де виконується небагато рухів для зміцнення м’язів і вироблення стійкості в 
просторі. Стрибкова частина і оберти складаються з малих, середніх та великих 
стрибків, великих стрибкових комбінацій, а також окремо виконуються чоловічі й 
жіночі оберти. За потребою жінки працюють у пуантах в окремих частинах уроку.  

Тренаж побудований таким чином: розігрівання, станок, середина, стрибки та 
оберти, пальцева техніка, фітнес і розтяжки.  

Warm-up (розігрівання). Призначений для того, щоб максимально розігріти 
м’язи та зв’язки, тіло, суглоби танцівників для наступного тренажу біля станка на 
середині, стрибках і обертах.  

Партерна частина (par terre) – grand rond en dehors (колові рухи ногою), стопа 
flex (напівлежачи на спині, спираючись на лікті), спочатку з правої, потім з лівої ноги – 
16 разів. Grand rond en dehors  двома ногами, стопа point (лежачи на спині). Leg contr 
hend (розтяжка − рука протилежна нозі), рукою за п’яту протилежної ноги, 
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вирівнюючи ногу в коліні, яке підтримувати другою рукою, як підпора – 16 разів з 
правої та з лівої ноги. Розтяжка в grand ecart (шпагат лежачи на спині) з 
пасуваннями, тримаючи руками ноги біля колін. Rond de pied en dehors et en dedans 
(обертання стопою), сидячи з прямою спиною. Гнучкість – складка вперед, кошик – 
витягнутись на руках, корпус назад. Міст, жабка, нахили вбік, сидячи у 
напівпоперечному шпагаті.  

Фітнес частина (fithness) – віджимання від підлоги press jeam: жінкам − 
звичайним упором на руки, чоловікам − широким упором. Терна частина (terre-â-terre) 
− біг з pas couru по колу та перехід до станка.  

Станкова частина (barre) – port de bras cambre (назад, убік, уперед). Battement 
tendus simple a la primiere position de pied (виконуються cпокійно, повільно, після 8-го 
разу змінюється темпоритм на трохи швидше виконання) − 16 разів з правої та лівої 
ноги. Plié-relevé − a la primiere position de pied – 16 разів.  

Слід зазначити, що під час описування екзерсисів будуть часто 
використовуватись синонімічні терміни «Tour», «Pirouette» − оберти. Однак у 
жіночому екзерсисі, техніці чи комбінації у професійній балетній традиції прийнято 
вживати tour чи tours (якщо обертів багато чи частина уроку «оберти»). Вживання 
pirouette чи pirouettes у професійній балетній традиції прийнято виключно у 
чоловічому екзерсисі, техніці чи комбінації. Tour також вживається, але визначає 
повітряні оберти у чоловіків.   

Еxercice а lа barre (cтанок –  виконання певних вправ біля станка). Призначена 
для підготовки танцівника до роботи на середині й стрибків, обертів і віртуозних 
комбінацій. Складається з певних комбінацій з допоміжними рухами. Починаючи з 
battement fondu, всі рухи виконуються на demi pointé (півпальцях).  

Plié-battements (присідання і батмани на виведення та кидання натягнутої ноги) 
demi et grand plié за 1-ю, 2-ю, 4-ю, 5-ю позиціями, розтяжки назад і вперед, port de bras 
cambre (назад, убік, вперед);  battement tendus en avant  et en arriere simple з переходом 
degagé a la quatrieme position de pied en demi plié, з переходом a la seconde position de 
pied en demi plié з правої та лівої ноги вперед, назад; battement jeté на 25° et battement 
jeté piqué 15° з правої та лівої ноги.  

Rond de jambe par terre en dehors et en dedans, grand rond de jambe jeté port de bras 
cambre (коло ногою по підлозі всередину і назовні), з кидковими рондами, розтяжками 
вперед і назад, перегинаннями корпуса з роботою руки.  

Battement fondu et battement soutenu на 45° et petit adagio et stretch  et rond de 
jambe en l’air на 90° (танучі й підтягуючі батмани з прийомом plié-relevé з правої та 
лівої ноги вперед, назад і вбік), а також з малим адажіо з розтяжками в шпагат – grand 
ecart, нахилами корпуса в складку, міст. Коло ногою у повітрі обличчям до станка з 
правої та лівої ноги.  

Battement frappé et petit battement et battement battu (вдаряючи батмани на 15°) 
батмани на sur le cou-de-pied з правої та лівої ноги, з нахилами у малій позі назад та 
вперед у зв’язці з battu.  

Adagio – battement developpé et passé, battement relevé lents на 90° (повільна 
частина з піднімаючих і виймаючих батманів), з використовуванням pirouette en dehors 
et en dedans, grand pose arabesque, attitude, effacé et ecarté вперед, назад.  

Grand battement jeté на 90° (великі швидкі батмани, махові й виймаючі батмани), 
з правої та лівої ноги вперед, назад, убік, а також з використанням grand pose 
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arabesque, attitude, effacé et ecarté вперед, назад.  
Centre practice − exercices au milieu (середина – виконання певних вправ на 

середині). Призначена для підготовки танцівника до стрибків, обертів і віртуозних 
комбінацій. Починаючи з battement fondu, всі рухи виконуються на demi pointé 
(півпальцях).  

Temps lié et battements. Використовування  різних форм temps lié et port de bras, 
battement tendus en avant et en arriere simple з переходом a la quatrieme position de pied 
en demi plié, з переходом a la seconde position de pied en demi plié з правої та лівої ноги 
вперед, назад; battement jeté на 25°.  

Rond de jambe par terre en tourment en dehors et en dedans, grand  de jambe jeté port 
de bras cambre з розтяжками вперед, назад, перегинаннями корпуса з роботою руки, 
застосовування різних форм port de bras, pas de bourré, grand pose arabesque, attitude.  

Battement fondu en tourment rond de jambe en l’air 90° (залучаючи прийом plié-
relevé) з правої та лівої ноги вперед, назад і вбік; rond de jambe en l’air на 90° en dehors 
et en dedans з правої та лівої ноги з en tourment.  

Battement frappé en tourment et battement pour battereis − батмани на sur le co-de-
pied з правої та лівої ноги, з нахилами у малі пози назад і вперед у зв’язці з батманами-
заносами.   

Adagio – battements divises en quarts developpé et passé, на 90° − з 
застосовуванням grand pirouette en dehors et en dedans, grand pose arabesque, attitude, 
effacé et ecarté вперед, назад з правої та лівої ноги.  

Grand battement jeté на 90° − з правої та лівої ноги вперед, назад і вбік, а також з 
використовуванням pas de bourré, pas balancé, grand pose arabesque, attitude, effacé et 
ecarté,  вперед, назад.  

Temps pose arabesque grand pose attitude через прийом plié-relevé з переходом 
через tour renvercé через pas de bourré з правої та лівої ноги.  

Tours et pirouettes (оберти). Напрацьовування досконалого виконання обертів. 
Виконання pirouette et double pirouette en dehors et en dedans танцівниками за a la 
seconde et a la quatrieme position de pied. Tombé pas de bourré grand pirouette en dehors et 
en dedans, grand pose arabesque, attitude, effacé et ecarté вперед, назад з правої та лівої 
ноги.  

Sauters (стрибкова частина). Напрацьовування досконалого виконання стрибків 
– малих, середніх і великих. Petit sauters − малі й середні стрибки.   

Temps levé sauté (звичайний стрибок із обох ніг на дві) за 1-ю, 2-ю, 4-ю, 5-ю 
позиціями. З переходами – pas chassé, temps levé sauté en tournent.  

Pas echappé − стрибок із обох ніг на дві з переміною в позиціях через 2-у, 4-у, 5-
у позиції. Виконується з battu, з приземленням на одну ногу, з pas de bourré en tournent.  

Pas assemblé − стрибок із обох ніг на дві з правої та лівої ноги з battu, вперед і 
назад у позах arabesque, croisé та вбік, preparation pas glissade.  

Pas jeté − стрибок із обох ніг на одну ногу з правої та лівої ноги з temps levé, 
battu, вперед і назад preparation pas glissade, pas tombé.  

Pas ballonné з правої та лівої ноги, вперед, назад і вбік preparation pas tombé-
coupé.  

Sissonne fermé et sissonne ouvert (сісони з закриванням ноги та з переходом на 
одну ногу) з правої та лівої ноги у позах arabesque, croisé та вбік, sissonne ouvert з 
прийомом  − jeté, developpé.  



203 
 

Grand sauters – великі стрибки. Grand sissonne ouvert через ногу з grand 
changement (changement de pied  для жінок). Різноманітні складні стрибкові форми 
grand sissisоnne cabriole, revoltade, grand jeté – en pose arabesque, croisé, effacé; tombé 
coupé en tournent; entrelancé en pose arabesque et croisé, effacé en avant.  

Entrechat форми – trois, cinque, six. Brise dessous-dessus. Tombé-assemblé entrechat 
quatre  у формі temps lié. Entrechat quatre roile.  

Manege (для жінок) – tour piqué (en dehors et en dedans), tour piqué soutenu et tour 
chainé. Manege (для чоловіків) − grand jeté tombé coupé en tournent sautbasque з правої 
та лівої ноги.  

Жінки розігрів для пуантів − plié-relevé, pas echappé, pas de bourré souivi et port 
de bras з правої та лівої ноги.  

Tours et Pirouettes (оберти) з правої та лівої ноги. Tour en l’air (для чоловіків) 
через tombé pas de bourré (для чоловіків) з правої та лівої ноги. Tour foueté (для жінок) 
en dehors з правої та лівої ноги  з переходом en dedans.  

Grand pirouette a la seconde з виходом у tour attitude en dehors (для чоловіків) з 
правої та лівої ноги. Foueté-rotation d’italin (для жінок) з правої та лівої ноги.  

Важливо зазначити, що при детальному описі жіночого і чоловічого, 
розігрівального, комбінованого, віртуозного, академічного тренажів, розігрів 
додатково описуватись не буде, оскільки він був проаналізований і не потребує 
додаткової уваги. Він може бути застосований у всіх видах хореографічного тренажу, 
що пояснює його універсальність для розігрівання м’язів і зв’язок, тіла і суглобів 
професійних виконавців. 

Жіночий тренаж – передусім звертає увагу на ретельне і особливе 
навантаження м’язів і зв’язок тіла і суглобів саме у жінок, тому тренаж має певні 
відмінності від загального та чоловічого. Середина і частина стрибків у жіночому 
тренажі виконується виключно на пуантах.  

За своїми комбінаціями і вправами, він повинен орієнтуватись на жіночий 
естетичний ідеал у роботі корпуса, дрібній віртуозній техніці ніг, роботи рук, 
положення голови. Тренаж має випрацьовувати в танцівниць витонченість, ніжність, 
повітряність, а також романтичність і динамізм.  

Еxercice а lа barre. Складається з певних комбінацій з допоміжними рухами – 
tour, en tourment, port de bras cambre. Починаючи з battement fondu всі рухи 
виконуються на demi pointé (півпальцях).  

Plié − demi et grand plié за 1-ю, 2-ю, 4-ю, 5-ю позиціями, розтяжки назад і вперед, 
port de bras cambre (назад, убік і вперед). 

Battements − tendus en avant et en arriere simple з переходом a la quatrieme position 
de pied en demi plié, з переходом a la seconde position de pied en demi plié з правої та 
лівої ноги вперед, назад; battement jeté на 25° et battement jeté piqué 15° з правої та лівої 
ноги. Застосовування tour en dehors et en dedans у battement tendus та tour fli-flac en 
dehors et en dedans у battement jeté.  

Rond de jambe par terre en dehors et en dedans, grand rond de jambe jeté, port de bras 
cambre. Застосовування rond de jambe par terre en dehors et en dedans en tournent зі 
зміною темпоритму, а також застосовування foueté.  

Battement fondu et battement soutenu на 45° et petit adagio et stretch et battement 
frappé – з правої та лівої ноги вперед, назад і вбік, у малих позах, а також з малим 
адажіо з розтяжками в шпагат – grand ecart, нахилами корпуса в складку, міст. 
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Застосовування у комбінації double fondu, plié-relevé tour en dehors et en dedans, на ¼ 
залишаючи робочу ногу devant чи derriere, а також – plié-relevé foueté. 
Використовування у frappé – double, pirouette flic-flac en dehors et en dedans за 5-ю 
позицією.   

Rond de jambe en l’air на 90° et petit battement sur le cou-de-pied – з правої та лівої 
ноги, з нахилами у petit pose effacé en avant et arabesque у зв’язці з battu. Обов’язкове 
включення у комбінацію rond de jambe en l’air − temps relevé en dehors et en dedans, 
soutenu en tournent, також tour foueté. Petit battement sur le cou-de-pied et battu. 

Adagio – battement developpé et passé, battement relevé lents на 90° − з 
використовуванням grand tour en dehors et en dedans, port de bras cambre grand pose 
arabesque, attitude, effacé et ecarté вперед і назад.  

Grand battement jeté на 90° − з правої та лівої ноги вперед, назад і вбік, а також з 
використовуванням grand pose arabesque, attitude, effacé et ecarté вперед, назад. 
Застосовування tour en dehors et en dedans за 5-ю позицією, а також grand battement jeté 
pointe en demi pointé.  

Centre practice − exercices au milieu (у тренажі застосовуються пуанти). 
Починаючи з battement fondu, бажано всі рухи виконувати на півпальцях.  

Temps lié et battements. Використовування  різних форм temps lié et port de bras, 
battement tendus en avant et en arriere simple з переходом a la quatrieme position de pied 
en demi plié, з переходом a la seconde position de pied en demi plié з правої та лівої ноги 
вперед і назад; battement jeté на 25°. Також використовування tour en dehors et en 
dedans.  

Rond de jambe par terre en tourment en dehors et en dedans, grand rond de jambe jeté 
port de bras cambre – з використовуванням різних форм port de bras, pas de bourré, grand 
pose arabesque, attitude.  

Battement fondu en tourment et rond de jambe en l’air на en dehors et en dedans 90° – 
(таючі батмани з прийомом plié-relevé з правої та лівої ноги вперед і назад, убік, коло 
ногою у повітрі з обертом) rond de jambe en l’air на 90° en dehors et en dedans з правої 
та лівої ноги en tourment, tour en dehors et en dedans.  

Battement frappé en tourment et battement pour battereis – батмани на sur le cou-de-
pied з правої та лівої ноги, з нахилами у малі пози назад та вперед у зв’язці з 
батманами-заносами, tour en dehors et en dedans.   

Adagio – з використовуванням battements et passé, grand tour en dehors et en 
dedans, grand pose arabesque, attitude, effacé et ecarté вперед і назад з правої та лівої 
ноги.  

Grand battement jeté на 90° з правої та лівої ноги вперед, назад, вбік, а також з 
використовуванням, pas de bourré, pas balancé, grand pose arabesque, attitude, effacé et 
ecarté, вперед, назад. Tombé pas de bourré grand tour en dehors et en dedans, grand pose 
arabesque, attitude, effacé et ecarté вперед і назад з правої та лівої ноги.  

Вправи на середині для пуантів – relevé demi pointé-demi plié  за 1-ю, 2-ю, 4-ю, 5-
ю позиціями, перевіряючи баланс. Проковзуючи рухи за діагоналлю pas de bourré 
souivi et port de bras з правої та лівої ноги.  

Temps arabesque et attitude з переходом через tour renvercé з правої та лівої ноги. 
Tours − досконале відпрацьовування обертів. Виконання tour et double tour en 

dehors et en dedans танцівниками за a la quatrieme position de pied. Grand tour en dehors 
et en dedans, grand pose arabesque, attitude, effacé et ecarté вперед і назад з правої та лівої 
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ноги.  
Sauters (стрибкова частина).  
Temps levé sauté за 1-ю, 2-ю, 4-ю, 5-ю позиціями. З переходами – pas chassé, 

temps levé sauté en tournent.  
Pas echappé з переміною в позиціях за 2-ю, 4-ю, 5-ю. Виконується з battu, з 

приземленням на одну ногу, з pas de bourré en tournent.  
Pas assemblé. З правої та лівої ноги з battu,  вперед і назад – у позах arabesque, 

croisé та вбік, preparation pas glissade.  
Pas jeté. З правої та лівої ноги з jeté levé, battu,  вперед і назад preparation pas 

glissade, pas tombé.  
Pas ballonné з правої та лівої ноги,  вперед, назад і вбік preparation pas tombé-

coupé.  
Sissonne fermé et sissonne ouvert. З правої та лівої ноги у позах arabesque, croisé та 

вбік. Pas de chat et pas de bourré.  
Різноманітні складні стрибкові форми grand sissisоnne cabriole, grand jeté – en 

pose arabesque, croisé, effacé; grand jeté: en tournent; jeté entrelancé en pose arabesque.  
Entrechat форми – trois, cinque, six. Brise dessous-dessus. Tombé-assemblé entrechat 

quatre  у формі temps lié. Entrechat quatre roile (рухаючись назад спиною).  
Manege – tour piqué (en dehors et en dedans), tour piqué soutenu et tour chainé.  
Tours − tour en dehors et en dedans з правої та лівої ноги за 5-ю позицією. Pas de 

bourré en tournent dessus-dessous – переступаючи кроки в оберті на demi pointé. Tour 
foueté en dehors з правої та лівої ноги з переходом tour foueté en dedans. Foueté-rotation 
d’italin з правої та лівої ноги. Tour chainé − комбінування за діагоналлю з preparation a 
la quatrieme position з переходом через 1-й чи 4-й arabesque, з використовуванням у 
руках 1-го port de bras. 

Чоловічий тренаж. Передусім звертаємо увагу на ретельне та особливе 
навантаження на м’язи і зв’язки тіла і суглобів саме у чоловіків, тому тренаж має певні 
відмінності від жіночого. За своїми комбінаціями і вправами, він повинен 
орієнтуватись на чоловічий естетичний ідеал − у роботі корпуса, техніці ніг, чіткість і 
міць роботи рук, положення голови. Звертати увагу на більш широкі preparations et 
plié, широку амплітуду руху. Тренаж повинен виробляти мужність, міць, 
експресивність, а також шляхетність і романтизм. 

Еxercice а lа barre. Складається з певних комбінацій з допоміжними рухами. 
Починаючи з battement fondu – всі рухи виконується на demi pointé (півпальцях).  

Plié-battements − demi et grand plié за 1-ю, 2-ю, 4-ю, 5-ю позиціями, розтяжки 
назад і вперед, port de bras cambre (назад, убік і вперед), pirouette en dehors et en dedans 
за 4-ю і 5-ю позиціями; battement tendus en avant et en arriere simple з переходом a la 
quatrieme position de pied en demi plié foueté-rotation, з переходом a la seconde position 
de pied en demi plié з правої та лівої ноги вперед, назад, pirouette en dehors et en dedans 
за 2−4-ю позиціями; battement jeté на 25° et battement jeté piqué 15° з правої та лівої 
ноги, pirouette flic-flac en dehors et en dedans за 5-ю позицією.  

Rond de jambe par terre en dehors et en dedans, grand rond de jambe jeté, port de bras 
cambre. Застосовування rond de jambe en tournent et rond de jambe en 90°, soutenu en 
tournent en dehors et en dedans.  

Battement fondu et battement soutenu на 45° et petit adagio et stretch  et rond de 
jambe en l’air на 90°,  battement frappé на 15° et petit battement sur le cou-de-pied – з 
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малим адажіо з розтяжками в шпагат – grand ecart, нахилами корпуса в складку, міст. З 
обов’язковим включенням у комбінацію: double fondu, plié-relevé tour en dehors et en 
dedans на ½ кола, залишаючи робочу ногу devant чи derriere, а також прийом – plié-
relevé foueté. Обов’язкове включення у комбінацію rond de jambe en l’air (обличчям до 
станка з правої та лівої ноги) − прийом temps relevé soutenu en tournent. Battement 
double frappé на 15° et petit battement sur le cou-de-pied et battu – з правої та лівої ноги, з 
нахилами у малі пози назад і вперед у зв’язці. Обов’язкове використовування у rond de 
jambe en l’air, складки і міст.   

Adagio et grand battement jeté 90°. Battement developpé et passé, battement relevé 
lents, з використовуванням pirouette en dehors et en dedans, grand pose arabesque, attitude, 
effacé et ecarté вперед, назад.  

Grand battement jeté з правої та лівої ноги вперед, назад і вбік, а також з 
використанням, grand pose arabesque, attitude, effacé et ecarté вперед і назад. 
Обов’язкове використовування pirouette en dehors et en dedans за 2−4-ю позиціями, а 
також grand battement jeté pointe en demi pointé, grand battement jeté developpé, grand 
battement jeté ballotte (махові батмани з нахиляннями корпуса вперед і назад). 

Centre practice − exercices au milieu. Призначена для підготовки танцівника до 
стрибків, обертів і віртуозних комбінацій. В деяких комбінаціях і вправах можливі 
додавання малих стрибків. Починаючи з fondu всі рухи на demi pointé. 

Petit adagio et battements. Використовування  grand plié pirouette − temps lié et 
port de bras, battement tendus en avant  et en arriere simple з переходом a la quatrieme 
position de pied en demi plié, з переходом a la seconde position de pied en demi plié з 
правої та лівої ноги вперед і назад; battement jeté на 25°, pirouette en dehors et en dedans 
за 2−4-ю позиціями.  

Rond de jambe par terre en tourment en dehors et en dedans, grand rond de jambe jeté 
port de bras cambre – з кидковими рондами, розтяжками вперед і назад, перегинаннями 
корпуса з роботою руки. Використовування різних форм port de bras, pas de bourré, 
grand pose arabesque, attitude.  

Battement fondu en tourment rond de jambe en l’air на en dehors et en dedans 90° – з 
прийомом plié-relevé з правої та лівої ноги вперед, назад і вбік, коло ногою у повітрі з 
обертом, rond de jambe en l’air на 90° en dehors et en dedans з правої та лівої ноги з en 
tourment.  

Battement frappé 15°en tourment et battement pour battereis – батмани на sur le cou-
de-pied з правої та лівої ноги, з нахилами у малі пози назад і вперед у зв’язці з 
батманами-заносами.   

Grand adagio – battements divises en quarts developpé et passé, на 90°, на 120° 
(повільна частина з виймаючих батманів і foueté), з використовуванням grand pirouette 
en dehors et en dedans, grand pose arabesque, attitude, effacé et ecarté вперед і назад з 
правої та лівої ноги.  

Grand battement jeté на 90° et tombé pas de bourré grand pirouette −  з правої та 
лівої ноги вперед, назад і вбік, а також з використовуванням pas de bourré, pas balancé, 
grand pose arabesque, attitude, effacé et ecarté, вперед і назад.  

Tombé pas de bourré grand pirouette en dehors et en dedans, grand pose arabesque, 
attitude, effacé et ecarté вперед і назад з правої та лівої ноги.  

Temps arabesque, attitude з переходом через pas de bourré tour renvercé sauté з 
правої та лівої ноги.  
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Sauters (стрибкова частина). Напрацьовування досконалого виконання стрибків – 
малих, середніх і великих.  

Temps levé sauté (звичайний стрибок з двох ніг на дві) за 1-ю, 2-ю, 4-ю, 5-ю 
позиціями. З переходами – pas chassé, temps levé sauté en tournent. У чоловіків можливі 
варіації у темпоритмі. 

Pas echappé (стрибок з двох ніг на дві з переміною в позиціях за 2-ю, 4-ю, 5-ю). 
Виконується з battu, з приземленням на одну ногу, з pas de bourré en tournent.  

Pas assemblé. Виконується з правої та лівої ноги з battu,  вперед і назад – у позах 
arabesque, croisé та вбік, preparation pas glissade.  

Pas jeté. Виконується з правої та лівої ноги з battu,  вперед і назад preparation pas 
glissade, pas tombé.  

Sissonne fermé et sissonne ouvert. Виконується з правої та лівої ноги у позах 
arabesque, croisé та вбік.  

Grand sissonne ouvert  через ногу з grand changement. Різноманітні складні 
стрибкові форми grand sissisоnne cabriole, revoltade, grand jeté – en pose arabesque, 
croisé, effacé; tombé coupé en tournent; entrelancé en pose arabesque et croisé, effacé en 
avant.  

Entrechat форми – trois, cinque, six. Brise dessous-dessus. Entrechat quatre roile. 
Manege  − grand jeté tombé coupé en tournent sautbasque з правої та лівої ноги.  
Pirouettes (оберти) з правої та лівої ноги. Tour en l’air через tombé pas de bourré  з 

правої та лівої ноги. Pirouettes − максимальна кількість піруетів з 2-ї−4-ї позицій з 
переходом у tour en l’air. Grand pirouette a la seconde з виходом у tour attitude en dehors 
з правої та лівої ноги.  

Manege − tour chainé з правої та з лівої ноги, grand tombé coupé en tournent jeté-
foueté en attitude. 

Розігрівальний тренаж передусім призначений для швидкої підготовки 
танцівників перед виставою, на гастролях, а також  для швидкого «входження у 
форму», насамперед звертаючи увагу на особливе навантаження м’язів і зв’язок тіла і 
суглобів виконавців, тому не є повним за окремими вправами і рухами як для 
чоловіків, так і жінок. 

Plié-battements – demi et grand plié за 1-ю, 2-ю, 4-ю, 5-ю позиціями, розтяжки 
назад і вперед, port de bras cambre (назад, вбік і вперед);  battement tendus en avant  et en 
arriere simple з переходом a la quatrieme position de pied en demi plié, з переходом a la 
seconde position de pied en demi plié з правої та лівої ноги вперед і назад; battement jeté 
на 25° et battement jeté piqué 15° з правої та лівої ноги.  

Rond de jambe par terre en dehors et en dedans, grand rond de jambe jeté port de 
bras cambre – з кидковими рондами, розтяжками вперед і назад, перегинаннями 
корпуса з роботою руки.  

Battement fondu et battement soutenu на 45° et petit adagio et stretch  et rond de 
jambe en l’air на 90° – з малим адажіо з розтяжками в шпагат – grand ecart, 
нахиляннями корпуса в складку, міст. Коло ногою у повітрі обличчям до станка з 
правої та лівої ноги.  

Battement frappé et petit battement et battement battu – батмани на sur le cou-de-pied 
з правої та лівої ноги, з нахиляннями у малі пози назад і вперед у зв’язці з battu.  

Adagio – battement developpé et passé на 90° − з використовуванням pirouette en 
dehors et en dedans, grand pose arabesque, attitude, effacé et ecarté вперед і назад.  
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Grand battement jeté на 90° − з правої та лівої ноги вперед, назад і вбік, а також з 
використовуванням, grand pose arabesque, attitude, effacé et ecarté вперед і назад.  

Relev за 1-ю, 2-ю, 4-ю, 5-ю позиціями ніг та balance-aplomb на одній нозі на sur le 
cou-de-pied у epaulement.  

Adagio – battements divises en quarts developpé et passé, на 90° − з 
використовуванням grand pirouette en dehors et en dedans, grand pose arabesque, attitude, 
effacé et ecarté вперед і назад з правої та лівої ноги.  

Grand battement jeté на 90° et tombé pas de bourré pirouette − з правої та лівої ноги 
вперед, назад і вбік, а також з використовуванням pas de bourré, pas balancé, grand pose 
arabesque, attitude, effacé et ecarté,  вперед, назад. Tombé pas de bourré pirouette en dehors 
et en dedans.  

Temps − arabesque, attitude з переходом через tour renvercé з правої та лівої ноги.  
Temps levé sauté − за 1-ю, 2-ю, 4-ю, 5-ю позиціями. З переходами – pas chassé, 

temps levé sauté en tournent.  
Pas assemblé − з правої та лівої ноги з battu,  вперед і назад – у позах arabesque, 

croisé та вбік, preparation pas glissade.  
Pas jeté − з правої та лівої ноги з battu,  вперед і назад preparation pas tombé.  
Sissonne fermé et sissonne ouvert − з правої та лівої ноги у позах arabesque, croisé 

та вбік.  
Grand sissonne ouvert  через ногу з grand changement (changement de pied  для 

жінок). Різноманітні складні cтрибкові форми grand jeté – en pose arabesque, croisé, 
effacé; tombé coupé en tournent; entrelancé en pose arabesque et croisé, effacé en avant. 
Brise dessous-dessus.  

Manege (для жінок) – tour piqué (en dehors et en dedans), tour piqué soutenu et tour 
chainé. Manege (для чоловіків) − grand jeté tombé coupé en tournent sautbasque з правої 
та лівої ноги. Жінки розігрівання для пуантів − plié-relevé, pas echappé, pas de bourré 
souivi et port de bras з правої та лівої ноги.  

Tours et pirouettes з правої та лівої ноги. Tour en l’air (для чоловіків) через tombé 
pas de bourré (для чоловіків) з правої та лівої ноги. Tour foueté (для жінок) en dehors з 
правої та лівої ноги  з переходом en dedans. Grand pirouette a la seconde з виходом в 
attitude en dehors (для чоловіків) з правої та лівої ноги. Foueté-rotation d’italin (для 
жінок) з правої та лівої ноги.  

Розтягувальний тренаж призначений для удосконалення підготовки 
виконавців на вправах на широку амплітуду рухів, розтяжку і гнучкість, насамперед 
звертаючи увагу на особливе розтягування м’язів і зв’язок тіла і суглобів виконавців, 
тому не є повним за окремими вправами і рухами як для чоловіків. так і жінок. 

Plié (присідання  розтяжками). Demi et grand plié за 1-ю і 2-ю позиціями, 
розтяжки назад і вперед за 4-ю позицією, а також складка (з обхопленням руками ніг), 
port de bras cambre на demi plié (назад і вперед). За 5-ю позицією (назад і вбік з 
відтяжкою, вперед), стоячи на demi pointé.  

Battements (батмани з додатковим великим вільним кидковим батманом на 
розтяжку). Battement tendus en avant et en arriere simple з переходом a la quatrieme 
position de pied en demi plié, з переходом a la seconde position de pied en demi plié з 
правої та лівої ноги вперед і назад; battement jeté на 25° et battement jeté piqué 15° з 
правої та лівої ноги, обов’язкове battement jeté на 1/8 на 15° a la з grand battement jeté 
120° (махове) a la seconde en coté з правої та лівої ноги.  
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Rond de jambe par terre – з кидковими рондами, розтяжками вперед і назад за 4-ю 
позицією з port de bras cambre на demi plié (назад і вперед), перегинаннями корпуса з 
роботою руки. Додатковим є вправа на відтягування від станка, тримаючи рукою 
задню ногу в положенні attitude 90°, з правої та лівої ноги. З наступним вирівнюванням 
ноги і присіданням у demi plié у руці allongé pas de bourré з правої та лівої ноги.  

Battement fondu на 45° et petit adagio et stretch − з малим адажіо з розтяжками в 
шпагат – grand ecart, нахилами корпуса. Battement fondu et battement soutenu на 45° з 
прийомом plié-relevé. Stretsh – положення ноги на станку plié-relevé, port de bras cambre 
(вперед, убік і назад), розтяжка з проїздом на станку в положенні ноги croisé en avant, a 
la seconde en coté, en arriere. Закінчення комбінації, перехід у petit tour attitude 90° ½ 
кола. З наступним вирівнюванням ноги і присіданням у demi plié у руці allongé з правої 
та лівої ноги.  

Rond de jambe en l’air на 90° − rond de jambe en l’air, після прохід руками, 
тримаючись за підлогу вперед, перехід у складання вперед. Arch pont (міст) декілька 
разів, де під час виконання здійснюється покладення ліктів на підлогу, виконуються 
дуже малі качання з переходом на руки, для розтягування спини.  

Adagio – battement developpé et passé на 90°  − pirouette en dehors, взяти рукою 
ногу, відкрити developpé en avant, потягнути на себе, розтягуючи ногу, відпустити 
руку, потримати у повітрі, опустити ногу. Pirouette en dehors, взяти рукою ногу, 
відкрити developpé a la seconde en coté, потягнути на себе, розтягуючи ногу, відпустити 
руку, потримати у повітрі, опустити ногу. Pirouette en dedans, взяти рукою ногу, 
відкрити developpé en arrire, потягнути на себе, розтягуючи ногу, відпустити руку, 
потримати у повітрі, опустити ногу.  

Developpé взяти рукою протилежну ногу відкрити en arrire, потягнути на себе, 
розтягуючи ногу, утримуючи ногу на піднятому рівні, зробити дооберт – foueté з 
наступним вирівнюванням ноги і присіданням у demi plié у руці allongé pas de bourré з 
правої та лівої ноги. Роз’їжджання ніг у grand ecart (шпагат) з правої та лівої ноги, а 
також en face (поперековий)  у par terre.  

Grand battement jeté на 90° − з правої та лівої ноги вперед, назад і вбік, а також з 
використовуванням grand pose arabesque, attitude, effacé et ecarté вперед і назад. Grand 
battement jeté на 90° з застосовуванням passé par terre balansois з cambre у корпусі 
вперед і назад.  

Рушайні кроки вздовж станка з grand battement jeté developpé на 90° en 
epaulement ecarté en avant, розвертаючись з іншої ноги grand battement jeté developpé на 
90° en epaulement ecarté en arriere. Махові grand battement jeté від станка, тримаючись 
руками − en avant, en arrire, a la seconde en coté з правої та лівої ноги.  

Relevé за 1-ю, 2-ю, 4-ю і 5-ю позиціями ніг та balance-aplomb на одній нозі на sur 
le cou-de-pied у epaulement.  

Adagio – battements divises en quarts developpé et passé, на 90° − з 
використовуванням grand pirouette en dehors et en dedans, grand pose arabesque, attitude, 
effacé et ecarté вперед, назад з правої та лівої ноги.  

Grand battement jeté на 90° et tombé pas de bourré pirouette − з правої та лівої ноги 
вперед, назад і вбік, а також з використовуванням, pas de bourré, pas balancé, grand pose 
arabesque, attitude, effacé et ecarté, вперед і назад; tombé pas de bourré pirouette en dehors 
et en dedans.  

Temps levé sauté − за 1-ю, 2-ю, 4-ю і 5-ю позиціями.  
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Pas echappé. Виконується з battu, з приземленням на одну ногу, з pas de bourré en 
tournent.  

Pas assemblé (стрибок з двох ніг на дві). Виконується з правої та лівої ноги з 
battu,  вперед і назад – у позах arabesque, croisé та вбік, preparation pas glissade.  

Pas jeté (стрибок з двох ніг на одну ногу). Виконується з правої та лівої ноги з 
battu,  вперед і назад preparation pas tombé.  

Sissonne fermé et sissonne ouvert. Виконується з правої та лівої ноги у позах 
arabesque, croisé та вбік.  

Grand grand jeté – en pose arabesque, croisé, effacé; tombé coupé en tournent; 
entrelancé en pose arabesque.  

Manege (для жінок) – tour piqué (en dehors et en dedans), tour piqué soutenu et tour 
chainé. Manege (для чоловіків) − grand jeté tombé coupé en tournent sautbasque з правої 
та лівої ноги.  

Індивідуальний тренаж на розтяжку і гнучкість з обов’язковою присутністю 
репетитора з балету. Grand ecart (шпагат) – звичайний, з провисанням на передню і 
задню ногу з правої та лівої ноги. Також шпагат en face (поперековий) – звичайний, з 
провисанням. Вільні grand battement jeté від станка тримаючись руками − en avant, en 
arrire, a la seconde en coté з правої та лівої ноги. 

Віртуозний тренаж призначений виключно на виконання віртуозної техніки 
рухів екзерсису, передусім звертаючи увагу на особливі «короткі preparation» до 
рухів і вправ, серед виконавців насамперед визначаючи швидкі координаційні рухи. 
Активне виконання рухів і вправ на relevé demi pointé. Cам тренаж не є повним як для 
чоловіків, так і для жінок, щоб запобігти перевантаженню на м’язи, зв’язки і суглоби 
виконавців. 

Наведемо приклад окремих фрагментів тренажу з віртуозної техніки танцю 
кафедри сучасної класичної хореографії Київського національного університету 
культури і мистецтв – 4 курс, 8 семестр 2000 р., художній керівник, доцент Людмила 
Вишотравка. Деякі комбінації тренажу записані саме з відкритих показів Людмили  
Вишотравки, які є рукописними нотатками власного архіву автора. Окремі комбінації є 
власним доробком автора. 

Еxercice а lа barre. Призначена для підготовки танцівника до роботи на середині 
і стрибків, обертів, а також віртуозних комбінацій. Складається з певних комбінацій з 
допоміжними рухами. Починаючи з battement fondu, всі рухи виконуються на demi 
pointé (півпальцях). Особлива характеристика тренажу в тому, що послідовність вправ 
і рухів екзерсису трохи змінена. Головним в екзерсисі є віртуозне володіння 
різноманітними прийомами техніки класного та неокласичного танцю. 

Plié. З правої ноги, 6-а позиція ніг – demi plié relevé en demi pointé, рука у 
положенні faili, розворот en dehors через п’яти, з лівої ноги 6-а позиція ніг – demi plié 
relevé en demi pointé, рука у положенні faili, розворот en dehors через п’ятки. 

З правої ноги epaulement effacé, 1-а позиція ніг – grand plié, рука 1-е зворотне port 
de bras. 2-а позиція ніг epaulement effacé, grand plié, рука в port de bras звичайному, 
grand plié en demi pointé, рука 1-е зворотне port de bras, en demi pointé, 2-е port de bras 
cambre en coté праворуч і ліворуч, дооберт soutenu en tournent en dehors.  

З лівої ноги 4-а позиція ніг epaulement effacé, grand plié, з складанням (корпус 
повністю нахилити до ніг), port de bras cambre en arriere, дооберт, провести ліву ногу 
через 1-у позицію passé par terre назад, глибока розтяжка вниз, degagé (перехід з лівої 
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ноги на праву) у grand plié a la seconde, перевести праву ногу через 1-у позицію passé 
par terre у 5-у позицію devant. 

З правої ноги 5-а позиція ніг epaulement effacé, grand plié, рука 1-е зворотне port 
de bras, grand plié, pirouette en dehors праворуч, колоподібне port de bras (ліворуч), нога 
ліва на demi pointé, права нога passé 90°, поставити ногу на 4-у позицію, demi plié 
pirouette en dedans праворуч, руки в 3-ю позицію, закінчити стояти на demi pointé. 

Battement tendu. З правої ноги, 5-а позиція ніг – battement tendus simple en avant − 
правою ногою, en arriere – лівою ногою, en coté − правою ногою, 3-и battement tendus a 
la primiere, demi plié закінчити правою ногою вперед у 5-у позицію ніг, 3-и battement 
tendus a la primiere, demi plié закінчити правою ногою назад в 5-у позиція ніг. 
Повторення комбінації назад, battement tendus simple en arriere − правою ногою, en 
avant – лівою ногою, en coté − правою ногою, 3 battement tendus a la primiere, demi plié 
закінчити правою ногою назад у 5-у позицію ніг, 3 battement tendus a la primiere, demi 
plié закінчити правою ногою вперед у 5-у позицію ніг.  

En crois з правої ноги − en avant, en coté, en arriere, soutenu en tournent en dehors. 
En crois з лівої ноги − en arriere, en coté, soutenu en tournent en dedans. Petit developpé 
battement jeté 25° en coté a la seconde з правої ноги, demi plié pirouette en dehors 
праворуч, battement jeté 25° en avant a la quatrieme з лівої ноги, demi plié pirouette en 
dedans ліворуч, soutenu en tournent en dedans, все з лівої ноги.  

Battement tendu jeté на 25°. З правої ноги, battement jeté en avant, en arriere − 
лівою ногою, battement jeté piqué 15° en coté − правою ногою, поставити у 5-у позицію 
назад. На demi plié demi pointé з лівої ноги en avant 3 jeté piqué 15°, passé par terre назад 
через 1-у позицію jeté piqué 15°, закінчити на demi pointé, права нога devant epaulement 
effacé. 

En petit pose effacé 2 battement jeté, 2 jeté piqué, 1 jeté piqué en ecarté, tombé demi 
plié (швидке, коротке), перейти у 5-у позицію, soutenu en tournent en dedans, rond en 
dehors до ecarté з правої ноги, перехід a la seconde demi pointé, руки в allonge, soutenu 
en tournent en dedans, все з лівої ноги. 

Rond de jambe par terre. З правої ноги, preparation en dehors – 2 rond de jambe, 2-й 
rond закінчується у demi plié, passé par terre назад через 1-у позицію battement relevé 
lents en arriere, battement developpé en avant  через  demi pointé tombé en avant, tombé en 
arriere. Все en dedans – 2 rond de jambe, 2-й rond закінчується у demi plié, passé par terre 
вперед через 1-у позицію battement relevé lents en avant, battement developpé en arriere  
через  demi pointé tombé en arriere, tombé en avant. 

Grand pose attitude en arriere rond 90° en dedans, у demi plié, foueté en dehors en 4-й 
arabesque, pas marché (сценічний крок), grand rond de jambe jeté en dehors, grand rond de 
jambe jeté en dedans, все з лівої ноги. 

Двічі повторюючи detirré (відтягування від станка, тримаючи правою рукою 
праве коліно у положенні pose attitude en arriere). Відтягнути ногу назад, passé par terre 
вперед через 1-у позицію, ідучи у grand ecart (шпагат), foueté, встати на ліву ногу grand 
pose attitude en arriere з правої ноги, перейти на праву ногу grand pose attitude en arriere 
з лівої ноги, встати на ліву ногу grand pose attitude en arriere з правої ноги, tombé-coupé 
правою ногою, tour renvrce (права нога в attitude), закінчити у 5-у позицію, повторити 
все з лівої ноги. 

Battement fondu et petit adagio et stretch. З правої ноги battement fondu en avant, 
passé par terre назад через 1-у позицію, foueté en dedans, з лівої ноги battement fondu en 
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arriere, double fondu en coté, twist-passé fondu (гвинт), відкрити назад у petit attitude en 
arriere, plié-relevé pirouette en dedans на ½ кола (ліва нога позаду в petit attitude). 

З лівої ноги passé-retiré battement developpé 45° en avant в demi plié, через passé 
par terre назад battement relevé lents 45°, passé-retiré battement developpé 90° en avant, 
перейти на ліву ногу в demi pointé (права нога позаду). Fondu en arriere, soutenu 
(підтягнути в 5-у позицію) battement relevé lents 45° en coté, fondu en arriere, soutenu 
battement relevé lents 45° en coté. 

З лівої ноги soutenu 90° en 4-й arabesque, поставити ногу в позиції a la quatrieme, 
ліва нога derriere, port de bras cambre en arriere, швидко і коротко plié-relevé en 4-й 
arabesque pentcheé, soutenu en tournent en dehors лівою ногою battement relevé lents 45° 
en avant в demi plié, перейти на ліву ногу, водночас  правою ногою rond 90° en dedans, 
закінчити у demi plié, attitude en avant, відтягнути в коліні, passé battement developpé 
90° ecarté en arriere, degagé (перехід з лівої ноги на праву), зберігаючи 90°. Ліва нога 
ecarté en arriere 90° foueté (маленьке) перехід attitude en arriere grand pose, foueté 
(маленьке) перехід ліва нога 90° en avant grand pose, права на demi plié. Temps soutenu 
en tournent (крок оберт сутеню) en dedans (до станка). Вся комбінація з лівої ноги. 

Petit adagio et stretch – обличчям до станка, глибока розтяжка вниз сісти на 
коліно, port de bras cambre назад, руки у 3-й позиції, положення ноги на станку plié-
relevé, port de bras cambre (вперед, убік і назад), розтягування з проїздом на станку в 
положенні ноги croisé en avant, a la seconde en coté, en arriere. Закінчення комбінації 
перехід в tour attitude 90° ½ кола. 

Rond de jambe en l’air – з правої ноги, «за такт», petit developpé лівою ногою, 
права нога на demi plié, pas de bourré dessus-dessous en tournent (ліва нога через en 
dedans, права нога через en dehors). Soutenu en tournent dehors, переходячи в temps 
relevé en dehors, відкрити ногу вбік. Temps relevé en dehors переходячи у pirouette 
foueté en dehors, відкрити ногу на epaulement ecarté en arriere, рука в 3-й позиції. Rond 
de jambe en l’air en dehors – 1, rond de jambe en l’air en dedans – 3 (тріоль), rond de jambe 
en l’air en dehors – 3 (тріоль), поставити за себе, вся комбінація з лівої ноги. 

Arch-pont (міст), звичайно стати, перейти на лікті. Jack knife & deep body bend – 
складка звичайна, складка з опорою на руки, трохи пройти по підлозі, повернутись. 
Знову повторити міст. 

Battement frappé et petit battement sur le cou-de-pied, fli-flac − з правої ноги 
battement frappé en avant, en cote, en arriere, soutenu  поставити ногу назад, лівою ногою 
3 battement frappé en avant, double frappé en avant, повторити всю комбінацію з правої 
ноги назад. 

Petit battement sur le cou-de-pied – 4 рази (з акцентом уперед), 4-й demi plié, рука 
allonge, petit battement sur le cou-de-pied – 4 рази (з акцентом назад), 4-й demi plié, рука 
allonge, pirouette fli-flac en dehors, pirouette fli-flac en dedans, pirouette fli-flac en dehors, 
soutenu en tournent en dedans, вся комбінація з лівої ноги. 

Centre practice − exercices au milieu. Призначена для підготовки танцівника до 
стрибків, обертів та віртуозних комбінацій.  

Adagio – з правої ноги, epoulement croise battements divises en quarts у 8-у точку, 
battements divises en quarts у 6-у точку, battements divises en quarts у 4-у точку, 
preparation a la seconde grand pirouette en dehors (праворуч), petit sissonne tombé pas faili 
з лівої ноги через положення 4-го arabesque, grand tour renverce: для чоловіків – 
стрибковий; для жінок – звичайний terre-â-terre. 
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З лівої ноги, epoulement croise, battement developpé 90° en demi plié, ліва нога в 
attitude en avant. Tour lents ½ кола з epoulement croise на epoulement effacé, відтягнути 
ногу, перехід у grand pose effacé, одночасно passé par terre назад через 1-у позицію 
foueté cambre en avant, руки через 3-ю позицію, розвернутись у 4-у точку, ліва нога 90° 
devant, руки у великій позі, tombé pas de bourré preparation a la quatrieme (закриті руки). 

Grand double pirouette attitude en dedans (ліворуч), закінчити у demi plié, grand 
pose effacé en arriere allonge petit sissonne tombé pas faili з правої ноги preparation a la 
quatrieme руки в 3-й arabesque pirouette en dehors з виходом у grand pirouette attitude en 
dehors, перехід у grand ecarté (шпагат з правої ноги) у 3-й arabesque foueté (шпагат з 
лівої ноги), у 3-й arabesque у 4-у точку, обернутись на стегні, встаючи й переходячи 
soutenu en tournent. Повторення всієї комбінації з лівої ноги. 

Grand battement jeté на 90° et tombé pas de bourré grand pirouette et temps 
arabesque, attitude. З лівої ноги, epoulement croise, на epoulement effacé en avant 
sissonne tombé на ліву ногу, grand rond de jambe jeté правою ногою у 3-й arabesque рука 
через 3-ю позицію, pas de bourré en tournent en dehors (за себе) pas jeté 2-й arabesque  в 
3-ю точку, passé preparation a la quatrieme руки в 3-й arabesque. 

Grand battement jeté з лівої ноги en avant, grand pose croise, grand battement jeté 
pointe en avant, grand battement jeté developpé en avant. Через крок перейти у 3-й 
arabesque. Grand battement jeté з лівої ноги en arriere, grand pose croise, grand battement 
jeté pointe en arriere, grand battement jeté developpé en arriere. Просуваючись вперед, 
temps grand battement jeté developpé en ecarté en avant (крок-батман), з правої, лівої, 
правої, лівої, правої, relevé soutenu руки в 3-ю позицію. Повторити все з правої ноги. 

З правої ноги − tombé pas de bourré, preparation a la quatrieme у 3-й arabesque, 
soutenu en tournent en dehors, preparation a la seconde double pirouette en dehors,  
закінчити у preparation a la quatrieme у 3-й arabesque, soutenu en tournent en dehors, 
preparation a la quatrieme у закриту pose croise double pirouette en dedans, soutenu 
дооберт, temps 3-й arabesque, attitude croise на праву ногу. Повторити tombé pas de 
bourré з лівої ноги.  

Sauters (стрибкова частина). Напрацювання досконалого виконання стрибків – 
малих, середніх і великих.  

Petit sauters – 3 temps levé sauté за 1-ю demi plié (паузу поглибити), temps levé 
sauté за 2-ю, temps levé sauté за 2-ю en tournent на ½ кола (праворуч), temps levé sauté за 
2-ю  en tournent на ½ кола (ліворуч), temps levé sauté за 2-ю, pas echappé (зібрати в 5-ю 
позицію) ліва нога devant, roile. 

Entrechat quatre pas echappé battu за 4-ю на epoulement effacé з правої ноги (зі 
зміною ніг) pas echappé battu за 4-ю на положення epoulement croise pas echappé 
(зібрати в 5-у позицію). Entrechat quatre pas echappé battu за 4-ю на epoulement effacé з 
лівої ноги, (зі зміною ніг) pas echappé battu за 4-ю на epoulement croise pas echappé 
(зібрати в 5-у позицію). Pas chassé на epoulement effacé двічі, pas tombé pas de bourré з 
правої ноги, pas chassé на epoulement effacé двічі, pas tombé pas de bourré з лівої ноги.  

Pas assemblé et jeté – з правої ноги, pas glissade pas jeté battu (вбік), pas tombé pas 
assemblé battu (epoulement croise), pas glissade entrechat trois, pas glissade roile 
(діагонально вбік з правої ноги). З лівої ноги, pas glissade pas jeté battu (вбік), pas tombé 
pas assemblé battu (epoulement croise), pas glissade entrechat trois, pas glissade roile 
(діагонально вбік з лівої ноги).  

Pas assemblé battu з правої ноги чотири рази, просуваючись назад (догори). Pas 
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jeté battu з лівої ноги тричі, просуваючись уперед (вниз), pas assemblé. Повторити 
комбінацію з лівої ноги. 

Grand sauters – з правої верхньої діагоналі brise dessous-dessus, pas glissade grand 
jeté pas de chat, brise dessous-dessus, pas glissade grand jeté pas de chat, brise dessous-
dessus, brise dessous-dessus, pas couru (перебіг на ліву верхню діагональ). З pas couru 
(біг ліву ногу) grand jeté en 2-й arabesque, pas couru grand jeté en 3-й arabesque, pas couru 
grand jeté en 2-й arabesque, tombé-coupé epoulement croise (права нога devant, ліва на sur 
le cou-de-pied), pas chassé (назад за себе), grand jeté en tournent en attitude croisé tombé-
coupé epoulement croise (ліва нога devant, права на sur le cou-de-pied), pas de bourré 
grand pas de chat d’italian (пролетіти ліворуч), pas de bourré grand pas de chat d’italian 
(пролетіти праворуч), pas de bourré grand pas de chat d’italian (пролетіти ліворуч), pas de 
bourré grand pas de chat d’italian (пролетіти праворуч), temps plié-relevé attitude croisé – 
aplombe (стояти). Повторити комбінацію з лівої ноги. 

Manege – з правої ноги temps en 1-й arabesque aplombe (стояти), pas chassé, grand 
jeté pas de chat, temps en 1-й arabesque aplombe (стояти), pas chassé, grand jeté pas de 
chat, temps en 1-й arabesque aplombe (стояти), pas chassé, grand jeté pas de chat, temps en 
1-й arabesque aplombe (стояти), pas de bourré з лівої ноги temps en 1-й arabesque, для 
жінок − pas chassé, для чоловіків − pas marché (крок-крок). 

Grand  jeté entrelancé (через pas chassé чи pas marché) 4 рази: для чоловіків − 
grand jeté tombé coupé en tournent sautbasque; для жінок − tour piqué en dehors et, tour 
piqué soutenu et tour chainé. 

Tour chainé  за діагоналлю через перехід у demi plié a la quartime position de pied 
з правої ноги, руки через 1-й arabesque, тричі обертаючись, руки через першу позицію 
переходять у 4-й arabesque через перехід у demi plié a la quartime position de pied з лівої 
ноги – права та ліва діагоналі. Tour chainé  з підняттям рук через 1-е port de bras, через 
preparation у demi plié a la quartime position de pied з правої та лівої ноги.  

Preparation en 1-й arabesque, foueté 3 tour chainé через перехід у demi plié a la 
quartime position de pied з правої ноги, руки через 1-й arabesque, preparation en 1-й 
arabesque, foueté 3 tour chainé.   

Академічний тренаж призначений для підтримування виконавців у належній 
балетній формі – під час виконання вправ і рухів з техніки класичного танцю, а також 
удосконавлювати свій професійний рівень, виконуючи зразки академічного балету – 
«Сильфіда», «Жізель», «Корсар», «Фестиваль квітів», «Лускунчик», «Лебедине озеро». 

Еxercice а lа barre. Складається з певних комбінацій з допоміжними рухами. 
Починаючи з battement fondu, – всі рухи виконуються на demi pointé (півпальцях).  

Plié-battements – demi et grand plié за 1-ю, 2-ю, 4-ю, 5-ю позиціями, розтяжки 
назад і вперед, port de bras cambre (назад, убік і вперед);  battement tendus en avant  et en 
arriere simple з переходом a la quatrieme position de pied en demi plié, з переходом a la 
seconde position de pied en demi plié з правої та лівої ноги вперед і назад; battement jeté 
на 25° et battement jeté piqué 15° з правої та лівої ноги. Рекомендується застосовування 
tour en dehors et en dedans у battement tendus та tour fli-flac en dehors et en dedans у 
battement jeté.  

Rond de jambe par terre en dehors et en dedans, grand rond de jambe jeté port de 
bras cambre – з кидковими рондами, розтяжками вперед і назад, перегинаннями 
корпуса з роботою руки. Рекомендовано застосовувати rond de jambe par terre en dehors 
et en dedans en tournent.  
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Battement fondu et battement soutenu на 45° et petit adagio et stretch et battement 
frappé – з правої та лівої ноги вперед, назад і вбік, а також з малим адажіо з 
розтяжками в шпагат – grand ecart, нахилами корпуса в складку, міст. Обов’язкове 
включення у комбінацію fondu – plié-relevé tour en dehors et en dedans на ½ кола, 
залишаючи робочу ногу devant чи derriere, а також plié-relevé foueté. Обов’язкове 
використовування в frappé − pirouette flic-flac en dehors et en dedans за 5-ю позицією.   

Rond de jambe en l’air на 90° et petit battement et battement battu – з правої та лівої 
ноги, з нахилами у малі пози назад і вперед у зв’язці з battu. Обов’язкове включення у 
комбінацію rond de jambe en l’air − temps relevé soutenu en tournent et tour foueté.  

Adagio – battement developpé et passé, battement relevé lents на 90° − з 
використовування pirouette en dehors et en dedans, grand pose arabesque, attitude, effacé et 
ecarté вперед і назад. 

Grand battement jeté на 90° − з правої та лівої ноги вперед, назад і вбік, а також з 
застосуванням grand pose arabesque, attitude, effacé et ecarté вперед і назад. Обов’язкове 
використовування pirouette en dehors et en dedans за 5-ю позицією, а також grand 
battement jeté pointe en demi pointé.  

Centre practice − exercices au milieu (у тренажі застосовують пуанти). Починаючи 
з battement fondu, всі рухи виконуються на півпальцях. Temps lié et battements. 
Використовування  різних форм temps lié et port de bras, battement tendus en avant  et en 
arriere simple з переходом a la quatrieme position de pied en demi plié, з переходом a la 
seconde position de pied en demi plié з правої та лівої ноги вперед і назад; battement jeté 
на 25°.  

Rond de jambe par terre en tourment en dehors et en dedans, grand rond de jambe jeté 
port de bras cambre – з кидковими рондами, розтяжками вперед, назад, перегинанням 
корпуса з роботою руки. Використовування різних форм port de bras, pas de bourré, 
grand pose arabesque, attitude.  

Battement fondu en tourment rond de jambe en l’air на en dehors et en dedans 90° –
rond de jambe en l’air на 90° en dehors et en dedans з правої та лівої ноги en tourment.  

Battement frappé en tourment et battement pour battereis – батмани на sur le co-de-
pied з правої та лівої ноги, з нахилами у малі пози назад і вперед у зв’язці з батманами-
заносами.   

Adagio – battements divises en quarts developpé et passé, на 90° − з 
використовуванням grand pirouette en dehors et en dedans, grand pose arabesque, attitude, 
effacé et ecarté, вперед і назад з правої та лівої ноги.  

Grand battement jeté на 90° − з правої та лівої ноги вперед, назад і вбік, а також з 
використовуванням pas de bourré, pas balancé, grand pose arabesque, attitude, effacé et 
ecarté,  вперед і назад.  

Temps arabesque, attitude з переходом через tour renvercé з правої та лівої ноги.  
Tours et pirouettes. Відпрацьовування досконалого виконання обертів. Виконання 

pirouette et double pirouette en dehors et en dedans танцівниками за a la quatrieme position 
de pied. Grand pirouette en dehors et en dedans, grand pose arabesque, attitude, effacé et 
ecarté вперед і назад з правої та лівої ноги.  

Sauters. Напрацьовування досконалого виконання стрибків – малих, середніх і 
великих.  

Temps levé sauté за 1-ю, 2-ю, 4-ю, 5-ю позиціями. З переходами – pas chassé, 
temps levé sauté en tournent.  



216 
 

Pas echappé за 2-ю, 4-ю, 5-ю позиціями. Виконується з battu, з приземлення на 
одну ногу, з pas de bourré en tournent.  

Pas assemblé. Виконується з правої та лівої ноги з battu,  вперед і назад – у позах 
arabesque, croisé та вбік, preparation pas glissade.  

Pas jeté. Виконується з правої та лівої ноги з battu,  вперед і назад preparation pas 
glissade, pas tombé.  

Pas ballonné з правої та лівої ноги,  вперед, назад і вбік preparation pas tombé-
coupé.  

Sissonne fermé et sissonne ouvert. Виконується з правої та лівої ноги у позах 
arabesque, croisé та вбік. Pas de chat et pas de bourré.  

Різноманітні складні cтрибкові форми grand sissisоnne cabriole, revoltade, grand 
jeté – en pose arabesque, croisé, effacé; tombé coupé en tournent; entrelancé en pose 
arabesque et croisé, effacé en avant.  

Entrechat форми – trois, cinque, six. Brise dessous-dessus. Tombé-assemblé entrechat 
quatre  у формі temps lié. Entrechat quatre roile.  

Manege (для жінок) – tour piqué (en dehors et en dedans), tour piqué soutenu et tour 
chainé. Manege (для чоловіків) − grand jeté tombé coupé en tournent sautbasque з правої 
та лівої ноги.  

Жінки − розігрівання для пуантів − plié-relevé, pas echappé, pas de bourré souivi et 
port de bras з правої та лівої ноги. Проковзуючі рухи за діагоналлю pas de bourré souivi 
et port de bras з правої та лівої ноги. 

Tours et Pirouettes з правої та лівої ноги. Tour en l’air (для чоловіків) через tombé 
pas de bourré (для чоловіків) з правої та лівої ноги. Tour foueté (для жінок) en dehors з 
правої та лівої ноги з переходом en dedans. Grand pirouette a la seconde з виходом в tour 
attitude en dehors (для чоловіків) з правої та лівої ноги. Foueté-rotation d’italin (для 
жінок) з правої та лівої ноги.  

Варіації, ансамблеві танці та окремі форми pas de deux з академічних балетів – 
«Сильфіда», «Жізель», «Корсар», «Фестиваль квітів», «Лускунчик», «Лебедине озеро». 
Відпрацьовується чистота академічного виконання, манера, естетика, амплітуда, руху, 
музичність, віртуозна техніка.  

Неокласичний  тренаж призначений на виконання у вправах і рухах кращих 
неокласичних танцювальних зв’язків і зразків. Акцентується психологічне 
передавання руху у виконанні, а також абсолютне єднання танцювальних рухів з 
музичним супроводом. У тренажі певною мірою наявні принципи віртуозного 
тренажу, а також деякі рухи, запозичені з характерного тренажу і модерн джаз танцю.  

Наведемо приклад окремих фрагментів неокласичного тренажу кафедри сучасної 
класичної хореографії Київського національного університету культури і мистецтв, 
станок 1−2 курси, 1996−1997 рр., середина, 4 курс, 1999 р., художній керівник, 
професор Аніко Рехвіашвілі. Де які комбінації тренажу записані саме з поточних 
уроків Аніко Рехвіашвілі, які є рукописними нотатками власного архіву автора. Деякі 
комбінації є власним доробкам автора. 

Еxercice а lа barre. Призначена для підготовки танцівника до роботи на середині 
та стрибків, обертів та віртуозних комбінацій. Складається з певних комбінацій  і 
комбінованих рухів і віртуозної техніки класичного й модерн-танцю. Починаючи з 
battement fondu, всі рухи виконуються на demi pointé (півпальцях).  

Plié. Port de bras. Pirouettes. 1-а позиція ніг, руки в 2-й позиції – demi plié, в руці 
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allonge, grand plié, 2 relevé demi pointe,  руки в 3-ю позицію; 2-а позиція ніг – demi plié, 
в руці allonge, grand plié, relevé demi pointe «en dedans» (внутрішнє положення) корпус 
contraction, руки зняти зі станка, схрестити на рівні 1-ї позиції, relevé demi pointe en 
dehors, руки перевести 2-у позицію; 4-а позиція «parallel» (паралельне положення ніг з 
правої ноги) на relevé demi pointe, руки в 3-ю позицію port de bras cambre назад, demi 
plié, soutenu en tournent; 4-а позиція ніг «parallel» (з лівої ноги) на relevé demi pointe 
руки в 3-ю позицію port de bras cambre назад, demi plié, soutenu en tournent; 5-а позиція 
ніг (з правої ноги), руки в 2-й позиції – demi plié, руки в 3-ю позицію, grand plié, 
pirouette en dehors, поставити ногу назад; 5-а позиція ніг (з правої ноги), руки в 2-й 
позиції – demi plié, руки в 3-ю позицію, grand plié, pirouette en dedans, поставити ногу 
попереду, soutenu en tournent, вся комбінація з лівої ноги. 

Battement tendu double twist plié-relevé (з подвійним підйомом на півпальці та 
присіданням, чергуючи виворітне і невивіротне положення). 

En crois – battement tendu simple demi plié en crois en avant (звичайний батман за 
правильним «en crois» (хрестом) уперед) tendu simple demi plié en avant, en cote, en 
arriere, en cote; battement tendu simple demi plié en crois en arriere (звичайний батман за 
неправильним хрестом назад) tendu simple demi plié en arriere, en cote, en avant, soutenu 
en tournent, вся комбінація з лівої ноги. 

En avant – з правої ноги battement tendu simple demi plié з переходом twist − 
relevé demi pointe a la quatrieme position de pied parallel, demi plié demi pointe a la 
quatrieme position de pied (руки скинути вниз, корпус трохи cambre назад), twist − relevé 
demi pointe a la quatrieme position de pied en dehors, demi plié demi degagé (перейти на 
ногу), приставити ліву ногу в 5-у позицію. 

En cote – з правої ноги battement tendu simple demi plié з переходом twist − relevé 
demi pointe a la seconde position de pied parallel, demi plié demi pointe a la quatrieme 
position de pied (руки скинути вниз, корпус трохи cambre назад), twist − relevé demi 
pointe a la seconde position de pied en dehors, demi plié demi degagé (перейти на ногу), 
приставити ліву ногу в 5-у позицію. 

En arriere – з правої ноги battement tendu simple demi plié з переходом twist − 
relevé demi pointe a la quatrieme position de pied parallel, demi plié demi pointe a la 
quatrieme position de pied (руки скинути вниз, корпус трохи cambre назад), twist − relevé 
demi pointe a la quatrieme position de pied en dehors, demi plié demi degagé (перейти на 
ногу), приставити ліву ногу у 5-у позицію. 

Battement tendu pas tortilé − з правої ноги battement tendu simple en a la seconde 
position demi plié (tendu-невивріт-виворіт-поглибити demi plié-tendu), soutenu en 
tournent en dedans, вся комбінація з лівої ноги. 

Battement tendu battement jeté twist – з правої ноги battement jeté на 25° en crois 
вперед. En avant − battement jeté на 25°, en cote − battement jeté twist на 25°, en arriere − 
battement jeté на 25°, en cote − battement jeté twist на 25°. З правої ноги battement jeté на 
25° en crois назад. En arriere − battement jeté на 25°, en cote − battement jeté twist на 25°, 
en avant − battement jeté на 25°, через petit developpé en cote en demi plié лівою ногою 
soutenu en tournent en dedans (від станка), pirouette en dehors закінчити в attitude (назад 
права нога), цією ногою довертаючись passé 90°, soutenu en tournent, змінити ногу вся 
комбінація з лівої ноги. 

En crois – з правої ноги battement jeté piqué petit developpé 15° уперед, убік, назад 
і вбік, назад, убік, двічі battement jeté на 25°, en cote − a la seconde, приставити в 5-у 
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позицію, battement jeté на 25° уперед, passé par terre назад через a la premiere, foueté, 
soutenu, змінити ногу, вся комбінація з лівої ноги. 

Rond de jambe par terre. З правої ноги зі звичайною стопою на demi plié (на 
зразок як у характерному танці) en dehors з contraction вперед з рукою у положенні – 
flex, et en dedans закрутитись з переходом у soutenu. З лівої ноги rond de jambe par terre 
en dehors, grand rond de jambe jeté en dehors, rond en 90° en dehors, battement passé par 
terre вперед, foueté, battement passé par terre вперед, foueté, pas marché (крок-крок), 
grand rond de jambe jeté en dedans, soutenu (занесенням ноги через rond) en tournent en 
dehors, вся комбінація з лівої ноги. 

Battement fondu 45° et rond de jambe en l’air 90° et petit adagio. З правої ноги 
battement double fondu effacé en avant, double fondu ecarté en arriere, легкий flic, twist 
fondu − переведення робочої ноги з sour le cou-de-pied derriere  у положення epoulement 
croisé en avant у demi plié (закрите положення), розвертаючи положення ноги у 
виворітне, переводячи та закінчуючи вправу як звичайне класичне battement fondu en 
coté. 

Grand jeté sur plas (з місця без пересування), rond de jambe en l’air 90° en dehors 
ecarté en arriere, rond de jambe en l’air 90° en dedans, ¼ кола (дооберт) в attitude, ½ 
pirouette en attitude, 4-й arabesque pentcheé, tombé-coupé soutenu en dedans через rond de 
jambe par terre, з «rond de bras» (з захлестом), вся комбінація з іншої ноги. 

Pirouette en dehors, взяти рукою ногу, відкрити developpé en avant, потягнути на 
себе розтягуючи ногу, відпустити руку, потримати у повітрі, опустити ногу. Pirouette 
en dehors, взяти рукою ногу, відкрити developpé a la seconde en coté, потягнути на себе, 
розтягуючи ногу, відпустити руку, потримати у повітрі, опустити ногу. Pirouette en 
dedans, взяти рукою ногу, відкрити developpé en arrire, потягнути на себе, розтягуючи 
ногу, відпустити руку, потримати у повітрі, опустити ногу.  

Developpé взяти рукою протилежну ногу відкрити en arrire, потягнути на себе, 
розтягуючи ногу, утримуючи ногу на піднятому рівні, зробити дооберт – foueté з 
наступним вирівнюванням ноги і присіданням у demi plié у руці allongé pas de bourré з 
правої та лівої ноги. Роз’їжджання ніг у grand ecart (шпагат) з правої та лівої ноги, а 
також en face (поперековий)  у par terre.  

Battement pour battiries et frappé et petit battement sur le cou-de-pied, fli-flac. 
З правої ноги battement pour battiries en avant, en cote, en arriere, soutenu  

поставити ногу назад, лівою ногою 3 battement frappé en avant, double frappé en avant, 
повторити всю комбінацію з правої ноги назад. 

Petit battement sur le cou-de-pied – 4  рази (з акцентом уперед), 4-й demi plié, рука 
allonge, petit battement sur le cou-de-pied – 4  рази (з акцентом назад), 4-й demi plié, рука 
allonge, pirouette fli-flac en dehors, pirouette fli-flac en dedans, pirouette fli-flac en dehors, 
soutenu en tournent en dedans, вся комбінація з лівої ноги. 

Centre practice − exercices au milieu (середина – виконання певних вправ на 
середині). Призначена для підготовки танцівника до стрибків, обертів і віртуозних 
комбінацій.   

Plié. Petit adagio. Port de bras.  
З правої ноги, 5-а позиція, demi plié, grand plié, battement relevé lents en avant, 

passé 90°, руки в 3-ю позицію, battement developpé 90° en avant, приставити ногу в 1-у 
позицію.  

1-а позиція, demi plié, grand plié, battement relevé lents en coté, passé 90°, руки в 3-
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ю позицію, battement developpé 90° en coté, приставити ногу в 5-у позицію.  
5-а позиція, demi plié, grand plié, battement relevé lents en arriere, passé 90°, руки в 

3-ю позицію, battement developpé 90° en arriere, приставити ногу в 1-у позицію.  
1-а позиція, battement relevé lents en avant rond 90° назад, passé par terre вперед, 

soutenu en tournent en dedans, вся комбінація з лівої ноги. 
5-а позиція, grand plié, руки в 3-ю позицію, tendu battement en avant (стоячи на 

півпальцях), cambre вперед. Grand plié, рука ліва – в 3-ю позицію allonge; рука права – 
в 1-у позицію (внутрішнє положення) allonge, tendu battement en coté (стоячи на 
півпальцях), cambre вбік. Grand plié, руки в 3-ю позицію allonge tendu battement en 
arriere (стоячи на півпальцях), cambre назад. Grand plié, developpé en avant a terre a la 
quatrieme, degagé – foueté en dehors ¼ a la seconde (через grand plié), foueté en dehors ¼ a 
la quatrieme, grand plié (перейти на іншу ногу), закінчити комбінацію en dos (спиною). 

Battement tendu twist. З правої ноги, 5-а позиція, petit pose croisé en avant 2 
battement tendu simple, en avant battement tendu simple en demi pointe, pose croisé 
(закриті руки), twist, перейти у вихідне положення. En face 2 battement tendu simple en 
coté, руки у 2-й позиції, en coté battement tendu simple en demi pointe, руки у 3-ю 
позицію, twist, перейти у вихідне положення. Petit pose croisé en arriere 2 battement 
tendu simple, en arriere battement tendu simple en demi pointe, pose croisé (закриті руки), 
twist, перейти у вихідне положення. З 5-ї позиції ніг pas echappé  в 1-у позицію, 2 sauté 
за 5-ю позицією changement de pied en tournent. Вся комбінація battement tendu twist з 
лівої ноги. 

Battement tendu battement jeté twist et pas jeté. З правої ноги, 5-а позиція, petit 
pose croisé en avant 2 battement jeté, en avant battement jeté en demi pointe, pose croisé 
(закриті руки), twist, перейти у вихідне положення. En face 2 battement jeté en coté, руки 
у 2-й позиції, en coté battement jeté en demi pointe, руки у 3-ю позицію, twist, перейти у 
вихідне положення. Petit pose croisé en arriere 2 battement jeté, en arriere battement jeté en 
demi pointe, pose croisé (закриті руки), twist, перейти у вихідне положення. Tombé pas 
de bourré 2 changement de pied.  

З правої ноги 5-а позиція, petit pose croisé pas jeté en avant, pas jeté en arriere, pas 
jeté en avant, pas assemblé в 5-у позицію, обличчям у 6-у точку З лівої ноги 5-а позиція, 
petit pose croisé pas jeté en avant, pas jeté en arriere, pas jeté en avant, pas assemblé в 5-у 
позицію, обличчям у 8-у точку. Pas emboité 3 рази – діагонально в 2-у точку праворуч, 
закінчити pas assemblé en avant у 2-у точку в положення 3- arabesque. Preparation (у 
чоловіків за 2-ю, у жінок за 4-ю позиціями), double pirouette en dehors ліворуч. Вся 
комбінація battement tendu battement jeté twist et pas jeté з лівої ноги. 

Rond de jambe par terre et rond de jambe en l’air 90° et sissonne ouvert. З правої 
ноги, preparation en dehors (обличчям у 8-у точку), 2 rond de jambe par terre en dehors, 3-
й rond de jambe par terre en dehors en tournent (обличчям у 2-у точку), attitude tire 
boichonne, demi plié, руки в petit pose effacé; 2 rond de jambe par terre en dedans, 3-й rond 
de jambe par terre en dedans en tournent (обличчям у 8-у точку), attitude effacé en arriere, 
руки в petit pose effacé, demi plié, в руці allonge; 2-а rond de jambe par terre en dehors, 3-й 
rond de jambe par terre en dehors, demi plié, правою ногою rond par terre en dehors en 
ecarté, через 1-у позицію перехід з правої ноги на ліву en tournent passé par terre, лівою 
ногою en dos (стоячи спиною) battement relevé lents 90° en ecarté (в 2-у точку), руки 
allonge, rond de jambe en l’air 90° en dehors, опустити ногу і руки, battement relevé lents 
90° en ecarté (в 2-у точку), руки allonge, rond de jambe en l’air 90° en dedans. Повторити 
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все з лівої ноги. 
З правої ноги з 8-ї точки, rond de jambe par terre en tournent en dehors (у 2-у 

точку), rond de jambe par terre en tournent en dehors (у 4-у точку), rond de jambe par terre 
en tournent en dehors (у 6-у точку), rond de jambe par terre en tournent en dehors en demi 
plié (у 8-у точку), passé par terre назад battement relevé lents 45° foueté en dedans, 
preparation en dedans з лівої ноги. Rond de jambe par terre en dedans (у 2-у точку), rond 
de jambe par terre en tournent en dedans (у 4-у точку), rond de jambe par terre en tournent 
en dedans (у 6-у точку), rond de jambe par terre en tournent en dedans en demi plié (у 8-у 
точку), passé par terre  вперед battement relevé lents 45° foueté en dehors demi plié, в руці 
allonge. 

З 5-ї позиції з правої ноги, sissonne ouvert developpé en coté 45° (пересуваючись 
ліворуч),  pas de bourré (прохідна сценічна форма), rond de jambe en l’air jeté en ecarté  з 
правої ноги, rond de jambe en l’air jeté en ecarté  з лівої ноги, changement de pied. З 5-ї 
позиції з лівої ноги, sissonne ouvert developpé en coté 45° (пересуваючись праворуч),  
pas de bourré (прохідна сценічна форма), rond de jambe en l’air jeté en ecarté з лівої ноги, 
rond de jambe en l’air jeté en ecarté з правої ноги, changement de pied.  

Battement fondu 45°. З 5-ї позиції, з правової ноги devant, 2 relevé demi pointe, 
руки grand pose croisé allonge, pas balancé (з правої ноги за себе) ліворуч, double soutenu 
(занесення ноги через rond) en tournent en dehors, pas de basque terre-â-terre праворуч, з 
5-ї позиції, з лівої ноги devant, 2 relevé demi pointe, руки grand pose croisé allonge. 

Battement fondu 45° з лівої ноги grand pose croisé en avant, battement fondu 45° en 
arriere en  3-й arabesque, battement fondu 45° pose ecarté en arriere double soutenu en 
tournent en dehors. З правої ноги battement fondu 45° grand pose croisé en avant, battement 
fondu 45° en arriere en  3-й arabesque, battement fondu 45° pose ecarté en arriere double 
soutenu en tournent en dehors. 

З лівої ноги, пересуваючись ліворуч – pas glissade temps en  1-й arabesque, passé 
90° руки в 1-у позицію, contraction уперед, passé завернути в en dedans. Pas glissade 
temps en  1-й arabesque, passé 90°, руки в 1-у позицію, soutenu en tournent en dedans, 
повторити все з іншої ноги. 

Adagio – з правої ноги, epoulement croise battements divises en quarts у 8-у точку, 
battements divises en quarts у 6-у точку, battements divises en quarts у 4-у точку, 
preparation a la seconde grand pirouette en dehors (праворуч), petit sissonne tombé pas faili 
з лівої ноги через положення 4-го arabesque, grand tour renverce: для чоловіків – 
стрибковий; для жінок – звичайний terre-â-terre). 

З лівої ноги, epoulement croise, battement developpé 90° en demi plié, ліва нога в 
attitude en avant. Tour lents ½ кола з epoulement croise на epoulement effacé, витягнути 
ногу. перехід у grand pose effacé, одночасно passé par terre назад через 1-у позицію 
foueté cambre en avant, руки через 3-ю позицію, розвернутись у 4-у точку, ліва нога 90° 
devant, руки у великій позі, tombé pas de bourré preparation a la quatrieme (закриті руки). 

Grand double pirouette attitude en dedans (ліворуч), закінчити у demi plié, grand 
pose effacé en arriere allonge petit sissonne tombé pas faili з правої ноги preparation a la 
quatrieme руки в 3-й arabesque pirouette en dehors з виходом у grand pirouette attitude en 
dehors, перехід у grand ecarté (шпагат з правої ноги) у 3-й arabesque foueté (шпагат з 
лівої ноги) у 3-й arabesque у 4-у точку, обернутись на стегні, встаючи й переходячи 
soutenu en tournent. Повторення всієї комбінації з лівої ноги. 

Battement pour battiries. З правої ноги en demi pointe epoulement croisé battement 
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pour battiries en avent, petit pose croisé, battement pour battiries petit pose ecarté en avent, 
battement pour battiries pose 2-й arabesque, pas assemble, roile. З лівої ноги en demi pointe 
epoulement croisé battement pour battiries en avent, petit pose crosé, battement pour battiries 
petit pose ecarté en avent, battement pour battiries pose 2-й arabesque, pas assemblé, roile. 

З правої ноги pas glissade petit cabriole, pas glissade gargouilade, brise dessuss-
dessouss, pas petit glissade, entrechat trois. З лівої ноги pas glissade petit cabriole, pas 
glissade gargouilade, brise dessuss-dessouss, pas petit glissade, entrechat trois. 

Grand battement jeté на 90°. З правої ноги epoulement croisé 3 changement, з лівої 
ноги, pirouette en dehors, grand battement jeté developpé grand pose croisé en avant, 2 
grand battement jeté en avant, grand battement jeté pointe en avant. З лівої ноги epoulement 
croisé 3 changement, з правої ноги epoulement croisé pirouette en dehors, grand battement 
jeté developpé grand en coté, 2 grand battement jeté en coté, grand battement jeté pointe en 
coté. З правої ноги epoulement croisé 3 changement, з лівої ноги, pirouette en dehors, 
grand battement jeté developpé 2 grand pose croisé en arrire, grand battement jeté en arrire, 
grand battement jeté pointe en arrire.  

Grand sauters. З pas couru (біг з лівої ноги) grand jeté en 2-й arabesque, pas couru 
grand jeté en 3-й arabesque, pas couru grand jeté en 2-й arabesque, tombé-coupé epoulement 
croise (права нога devant, ліва на sur le cou-de-pied), pas chassé (назад за себе), grand jeté 
en tournent en attitude croisé tombé-coupé epoulement croise (ліва нога devant, права на 
sur le cou-de-pied), pas de bourré grand pas de chat d’italian (пролетіти ліворуч), pas de 
bourré grand pas de chat d’italian (пролетіти праворуч), pas de bourré grand pas de chat 
d’italian (пролетіти ліворуч), pas de bourré grand pas de chat d’italian (пролетіти 
праворуч), temps plié-relevé attitude croisé – aplombe (стояти). Повторити комбінацію з 
лівої ноги. Pas glissade grand pas de chat d’italian (пролетіти) з правої ноги – праворуч 
pas de bourré pas glissade grand pas de chat d’italian (пролетіти) з  лівої ноги. Повторити 
всю комбінацію з лівої ноги. 

Tour chainé  за діагоналлю через перехід у demi plié a la quartime position de pied 
з правої ноги, руки через 1-й arabesque, тричі обертаючись руки через першу позицію 
переходять у 4-й arabesque через перехід у demi plié a la quartime position de pied з лівої 
ноги – права та ліва діагоналі. Tour chainé  з підняттям рук через 1-е port de bras, через 
preparation в demi plié a la quartime position de pied з правої та лівої ноги.  

Preparation en 1-й arabesque, foueté 3 tour chainé через перехід у demi plié a la 
quartime position de pied з правої ноги, руки через 1-й arabesque, preparation en 1-й 
arabesque, foueté 3 tour chainé.   

Manege – з правої ноги temps en 1-й arabesque aplombe (стояти), pas chassé, grand 
jeté pas de chat, temps en 1-й arabesque aplombe (стояти), pas chassé, grand jeté pas de 
chat, temps en 1-й arabesque aplombe (стояти), pas chassé, grand jeté pas de chat, temps en 
1-й arabesque aplombe (стояти), pas de bourré з лівої ноги temps en 1-й arabesque, для 
жінок − pas chassé, для чоловіків − pas marché (крок-крок). 

Grand  jeté entrelancé (через pas chassé чи pas marché) 4 рази: для чоловіків − 
grand jeté tombé coupé en tournent sautbasque; для жінок tour piqué en dehors et, tour 
piqué soutenu et tour chainé. 

Характерний тренаж призначений для підвищення професійної майстерності 
й передавання характеру певного регіону. Складається з розігрівання, вправ біля 
станка, етюдів і комбінацій на середині у певному національному характері, 
пріоритетом є – польський, угорський, іспанський, грецький, російський народно-
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сценічні танці [174]. 
Warm-ep (розігрівання). Призначений, для того, щоб максимально розігрівати 

м’язи і зв’язки, тіла, суглоби танцівників для наступного тренажу біля станка на 
середині та зразків характерного і народно-сценічного танцю.  

Партерна частина – grand rond en dehors, стопа flex, спочатку з правої, потім з 
лівої ноги – 16 разів. Grand rond en dehors  двома ногами, стопа point. Leg contr hend, 
рукою за п’яту протилежної ноги. вирівнюючи ногу в коліні, яке підтримується іншою 
рукою, як підпорка – 16 разів з правої та з лівої ноги. Розтяжка в grand ecart з 
пасуваннями, тримаючи руками ноги біля колін. Rond de pied en dehors et en dedans 
(обертання стопою), сидячи з прямою спиною. Гнучкість – складка вперед, кошик – 
витягнутись на руках, корпус назад. Міст, жабка, нахили вбік, сидячи у напів- 
поперекому шпагаті.  

Фітнес частина – віджимання від підлоги: жінкам − звичайним упором на руки, 
чоловікам − з широким упором. Терна частина − біг з галопом по колу та перехід до 
станка. Станкова частина – port de bras cambre (назад, убік і вперед). Battement tendus 
simple a la primiere position de pied (виконуються cпокійно повільно, після 8-го разу 
змінюється темпоритм на трохи швидше виконання) − 16 разів з правої та лівої ноги. 
Plié-relevé −  a la primiere position de pied – 16 разів.  

Еxercice а lа barre. Призначена для підготовки танцівника до роботи на середині 
та для віртуозних комбінацій. Складається з певних комбінацій характерного танцю з 
допоміжними рухами. Акцентування у техніці важливе саме в роботі корпуса і 
виразності рук та позицій, а також в емоційному насиченні характеру певного регіону. 

Plié – може виконуватись в іспанській, грецькій, російській, молдавській, 
українській манерах. Demi et grand plié за 1-ю, 2-ю, 4-ю, 5-ю позиціями, а також 6-ю 
позицією, за 2−4-ю паралельними позиціями, port de bras cambre (назад, убік і вперед).  

Battemenеnt tendu (батмани на виведення та кидання натягнутої ноги за пеними 
різновидами).  

Battement tendu № 1 – з роботою опорної п’яти. Може виконуватись у 
російському, білоруському та українському характері за допомогою роботи рук і 
корпуса, з правої та лівої ноги (назад, убік і вперед).   

Battement tendu № 2 – з виворотом стегна вбік за 7-ю позицією, може 
виконуватись у іспанському, українському, польському характері, за допомогою 
роботи рук і корпуса, з правої та лівої ноги.  

Battement tendu № 3 – з роботою опорної п’яти та підняттям робочої ноги на 
положення sur le cou-de-pied, стопа у положенні flex, виводиться вперед, убік і назад. 
Може виконуватись у російському характері за допомогою роботи рук і корпуса, з 
правої та лівої ноги (назад, убік і вперед).  У характерному тренажі може поєднуватись 
комбінація з battement tendu № 1 та № 3.  

Battement tendu № 4 – з переведенням стопи з положення point  у flex з 
присіданням у demi plié. Може виконуватись у білоруському та українському 
характері за допомогою роботи рук і корпуса, з правої та лівої ноги (назад, убік і 
вперед).  

Battement вбік (обличям до станка) з tombé-coupé (через перестрибування). Може 
виконуватись у білоруському та українському характері за допомогою роботи рук і 
корпуса, з правої та лівої ноги.  

Battement tendu № 5 – з роботою опорної п’яти, та підняттям робочої ноги на 
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положення passé, стопа у положенні flex. Може виконуватись у російському, характері, 
за допомогою роботи рук і корпуса, з правої та лівої ноги (назад, убік і вперед).  

Battement tendu № 6 – з роботою опорної п’ятки, «колупальний» виконується 
лише вбік, стопа у положенні − flex може виконуватись у російському характері за 
допомогою роботи рук і корпуса, з правої та лівої ноги.  

Battement jeté 25° et battement jeté piqué 15° з роботою опорної п’яти. Може 
виконуватись в італійському, грецькому, польському, українському характері за 
допомогою роботи рук і корпуса, з правої та лівої ноги (назад, убік і вперед).  
Найчастіше, якщо комбінація в італійському характері, до неї додається вправа «віяло» 
(battement frappé), сидячи на demi plié з правої та лівої ноги (epoulement croisé en avant, 
a la seconde en coté) з використовуванням роботи корпуса. 

Rond de jambe – зі скошеною стопою та звичайною стопою на demi plié. 
Найчастіше виконується у польському характері. Відкриття руки має вигляд у формі 
«вісімки», з характерним «ключем» ногами (через pas emboité), з використовуванням 
роботи рук і корпуса, з правої та лівої ноги.  

Battement fondu з характерним для фондю в даному тренажі виконанні – легкий 
flic, переведення робочої ноги з sour le cou-de-pied derriere у положення epoulement 
croisé en avant у demi plié, розвертаючи положення ноги з невиворітного у виворітне, 
переводячи та закінчуючи вправу як звичайне класичне battement fondu. Може 
виконуватись у грецькому, східному, молдавському, українському характері, за 
допомогою роботи рук і корпуса, з правої та лівої ноги.   

Наприклад, у східному  характері, особливо у жіночій манері виконання, може 
бути застосований, принцип єгипетського чи арабського виконання у руках і позиціях. 
У даному тренажі рекомендовано, поєднувати як класичну (натягнуті кисті, стопи) так 
і східну манери (положення flex та зігнуті лікті). Можливе пересування вздовж станка 
з широким preparation soutenu en tournent en dedans.  

Flic-flac (човгаючий рух стопою об підлогу). Може виконуватись у циганському 
і матроському характері, за допомогою роботи рук, з правої та лівої ноги (вперед, убік 
і назад), особливу увагу приділяють розкутості роботи корпуса.  Може також бути 
доповнений додатковими сценічними рухами з переходами вздовж станка та певними 
відступами від нього. 

Battement developpé 90° (повільна частина з виймаючих батманів через принцип 
у класичному танці soutenu). Найчастіше виконується в угорському характері. 
Відкриття руки має вигляд «вісімки», з характерним «ключем» ногами (через pas 
emboité, часто нефіксованим, на відміну від виконання у польському характері), з 
використовуванням роботи рук і корпуса, з правої та лівої ноги (назад, убік і вперед). 
Може додаватись pirouette en dehors et en dedans. 

Pas tortilé та мотузочка. В demi plié переведення робочої ноги з виворітного у 
невиворітне положення з наступним відкриттям убік за допомогою  роботи рук і 
корпуса, з правої та лівої ноги. Підготовка до мотузочки – швидке піднімання ноги у 
положення passé 90° та переведення його спереду, назад через relevé demi pointé. 
Виконання самої мотузочки через малий підскок у російському характері − у demi plié, 
в угорському й українському – на витягнутих колінах. 

Вистукування у характерній національній манері: російській − «ключ», 
одинарний, подвійний у чоловіків можуть додаватись хлопавки, іспанській 
(вистукування «sapateado») – з позуваннями, експресивними позами та манерою, з 
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обертами. 
Centre practice − exercices danse le centre (середина – виконання певних 

танцювальних вправ на середині, етюдів у характерному національному стилі, а також 
віртуозна техніка виконання). Можуть бути застосовані етюди з дивертисментних 
характерних танців академічних балетів «Пахіта», «Дон Кіхот», «Лускунчик», 
«Лебедине озеро», «Раймонда». Виконання і певних рухів віртуозної техніки 
російського, українського, молдавського, угорського, польського, іспанського, 
грецького народно-сценічних танців. 

Модерн джаз тренаж призначений для підвищення професійної майстерності  
й передавання виконавцями особливостей сучасних технік модерн-танцю і джаз-
танцю. Складається з розігрівання (warm-up), ізоляції (isolation), партеру (par terre), 
адажіо (adagio), кроса (cross-moverments, jumps, turn), комбінацій та імпровізації 
(combination & improvisation) [193].  

У подібному тренажі посилюється робота на координацію рук і ніг, особлива 
увага звертається на роботу корпуса, стегон, верхньої частини спини. В тренажі 
поєднуються сучасні техніки: модерн-танцю: техніка Марти Грем (contraction & 
release); техніка Доріс Гемфрі, Чарлза Вейдмана, Хосе Лімона (suspend & recovery); 
техніка Мерса Каннінгема − (spiral, corkscrew turn); техніка джаз-танцю Гос 
Джордано, Мета Меттокса, Ріка Одумса, Бенджаміна Феліксдала. У тренажі модерн 
джаз танцю переважає термінологія англійська.  

Зазвичай практично урок з модерн джаз танцю чи contemporary dance, може бути 
побудований певною мірою за принципом класичного екзерсису. Розігрівання − par 
terre (вправи на розтяжку і гнучкість, використовування техніки − contraction & 
release), станок – barre (plié, battements, rond de jambe, fondu), середина (plié, battements, 
rond de jambe, fondu & adagio), grand battement за діагоналлю. Танцювальні комбінації 
у джазовій стилістиці з обертами, батманами і падіннями. 

Хореотерапія – тренінг, призначений для розслаблення тіла та психологічного 
заспокоювання. Головна мета - одержати своє справжнє «Я», без маски, відкинути і 
видалити комплексні психологічні затиски. Цілком довіритись музичному супроводу, 
через яке шляхом танцсимфонії та власної імпровізації відтворюється рух миттєво, 
створюючи образ. Дозволяється повна свобода в рухах.  

Головними техніками є імпровізація та контактна імпровізація (рівні й робота з 
партнером, робота з колективом), акторська майстерність (вправи на увагу і 
темпоритм, емоційну подачу партнерові), танцювальні форми (сучасні, народні, 
латиноамериканські, східні), живопис (малювання під музику). 

Отже, наведемо приклад графіка хореографічного тренажу в неокласичному 
балетному театрі протягом тижня і року. Оскільки і в звичайному театрі понеділок є 
вихідним днем, то за цією аналогією буде побудовано робочий тиждень в 
неокласичному балетному театрі [360, с. 61−68].  

Розклад на тиждень і графік зі всіма складовими. 
Перший тиждень. Вівторок. 10.00 – загальний хореографічний тренаж. 12.00 – 

репетиція (повторення поточного репертуару чи розучування нового). 14.00 – обід та 
відпочинок. 16.00 – репетиція (повторення поточного репертуару чи розучування 
нового). 18.00 – фітнес у тренажерному залі чи басейн. 

Середа. 10.00 – загальний хореографічний тренаж. 12.00 – репетиція (повторення 
поточного репертуару чи розучування нового). 14.00 – обід і відпочинок. 16.00 – 



225 
 

репетиція (повторення поточного репертуару чи розучування нового). 17.30 – коротка 
вечеря. 18.00. – розігрівальний короткий тренаж. 18.30 – підготовка до вистави. 19.00 – 
вистава (академічний балетний дивертисмент, балет зі зразків неокласичного спадку, 
балет хореодраматичний чи сюжетний, балет танцсимфонічний, балет-перформанс). 

Четвер. 9.30 – чоловічий хореографічний тренаж. 11.00 – жіночий 
хореографічний тренаж. 13.00 – обід і відпочинок. 15.00 − репетиція (повторення 
поточного репертуару чи розучування нового) з перервами. 18.00  – фітнес у 
тренажерному залі чи басейн. 

П’ятниця. 10.00 – загальний хореографічний тренаж. 12.00 – репетиція 
(повторення поточного репертуару чи розучування нового). 14.00 – обід і відпочинок. 
16.00 – репетиція (повторення поточного репертуару чи розучування нового). 17.30 – 
коротка вечеря. 18.00 – розігрівальний короткий тренаж. 18.30 – підготовка до 
вистави. 19.00 – вистава (академічний балетний дивертисмент, балет зі зразків 
неокласичного спадку, балет хореодраматичний чи сюжетний, балет 
танцсимфонічний, балет-перформанс). 

Субота. 10.00 – загальний хореографічний тренаж. 12.00 – репетиція 
(повторення поточного репертуару чи розучування нового). 13.30 – обід і відпочинок. 
15.00 – вистава (повторення поточного репертуару чи розучування нового). 16.30 – 
вечеря і відпочинок. 18.30 – підготовка до вистави. 19.00 – вистава (академічний 
балетний дивертисмент, балет зі зразків неокласичного спадку, балет 
хореодраматичний чи сюжетний, балет танцсимфонічний, балет-перформанс). 

Неділя 11.00 – чоловічий хореографічний тренаж. 13.00 – жіночий 
хореографічний тренаж. 15.00 – обід і відпочинок. 17.00 − репетиція (повторення 
поточного репертуару чи розучування нового) з перервами. 19.00 – фітнес у 
тренажерному залі чи басейн. 

Понеділок (вихідний). 11.00 – тренажерний зал чи басейн.  
Другий тиждень. Вівторок. 10.00 – загальний хореографічний тренаж. 12.00 – 

репетиція (повторення поточного репертуару чи розучування нового). 14.00 – обід і 
відпочинок. 16.00 – тренінг з хореотерапії. 17.00 – фітнес у тренажерному залі чи 
басейн. 

Середа. 10.00 – академічний тренаж. 12.00 – репетиція (повторення поточного 
репертуару чи розучування нового). 14.00 – обід і відпочинок. 16.00 – репетиція 
(повторення поточного репертуару чи розучування нового). 17.30 – коротка вечеря. 
18.00. розігріваючий короткий тренаж. 18.30 – підготовка до вистави. 19.00 – вистава 
(академічний балетний дивертисмент, балет зі зразків неокласичного спадку, балет 
хореодраматичний чи сюжетний, балет танцсимфонічний, балет-перформанс). 

Четвер. 10.00 – характерний тренаж. 12.00 – репетиція (повторення поточного 
репертуару чи розучування нового). 14.00 – обід і відпочинок. 16.00 – популярний 
танець. 17.00 фітнес у тренажерному залі чи басейн. 

П’ятниця. 10.00 – загальний хореографічний тренаж. 12.00 – репетиція 
(повторення поточного репертуару чи розучування нового). 14.00 – обід і відпочинок. 
16.00 – репетиція (повторення поточного репертуару чи розучування нового).  17.30 – 
коротка вечеря. 18.00 – розігрівальний короткий тренаж. 18.30 – підготовка до 
вистави. 19.00 – вистава (академічний балетний дивертисмент, балет зі зразків 
неокласичного спадку, балет хореодраматичний чи сюжетний, балет 
танцсимфонічний, балет-перформанс). 
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Субота. 10.00 – загальний хореографічний тренаж. 12.00 – репетиція 
(повторення поточного репертуару чи розучування нового). 13.30 – обід і відпочинок. 
15.00 – вистава (повторення поточного репертуару чи розучування нового). 16.30 – 
вечеря і відпочинок. 18.30 – підготовка до вистави. 19.00 – вистава (академічний 
балетний дивертисмент, балет зі зразків неокласичного спадку, балет 
хореодраматичний чи сюжетний, балет танцсимфонічний, балет-перформанс). 

Неділя 10.00 – неокласичний тренаж. 12.00 – репетиція (повторення поточного 
репертуару чи розучування нового). 14.00 – обід і відпочинок. 16.00 – бальний танець. 
17.00 − фітнес у тренажерному залі чи басейн. 

Понеділок (вихідний). 11.00 – тренажерний зал чи басейн.  
Слід  додати, що графік і розклад на тиждень стосовно хореографічного тренажу, 

репетицій, часу на їжу і  відпочинок, вистави, фітнес і басейн може змінюватись,  
залежно від  професійної необхідності у неокласичному балетному театрі. Також 
важливо зазначити, що додаткові репетиції можуть бути призначені як кордебалету, 
так і окремим виконавцям у години не позначені у загальному графіку та розкладі. Те  
саме стосується самостійної роботи виконавців у неокласичному балетному театрі. 
Керівництво погоджує і попереджає заздалегідь адміністративну, господарську, 
художньо-постановочну частини, а також професійних виконавців. Злагодженість 
роботи вищевказаних структур у неокласичному балетному театрі створює чітку 
організаційну роботу і раціонально використовує робочий час [359, с. 156−162].  

Тепер наведемо приклад розкладу на рік і графік зі всіма складовими. Важливо 
зазначити, що коли вказуються назви балетних вистав, мається на увазі не тільки 
виконавський склад, а  й  всі учасники художньо-постановочного сектора – 
балетмейстер-постановник, балетмейстер-репетир, художник-постановник, оператор-
постановник, звукооператор, освітлювач, завідувач костюмерною.  

Вересень. Входження у тонус і форму після відпустки. Організація роботи на рік, 
передавання  завдань усім службам неокласичного балетного театру. Загальні збори 
трудового колективу, визначення завдання  і  мети на новий театральний сезон. 
Обговорення розкладу і графіку роботи адміністративної, господарської, художньо-
постановочної частин, а також професійних виконавців. Ініціатива з нового 
художнього репертуару неокласичного балетного театру директора і художнього 
керівника.  

За графіком роботи у вересні неокласичний балетний театр працює таким чином: 
загальний, чоловічий і жіночий, характерний хореографічний тренаж,  а   наприкінці 
місяця відбуваються майстер-класи з хореотерапії, популярного танцю.  Проходять 
репетиції неокласичного балетного театру з постановки балетів − «Романтичні 
мініатюри», балету-перформансу «Метаморфози», а також, концертних номерів 
вар’єте – вальс «Маскарад» на музику Арама Хачатуряна, «Танго» на музику Tango asi 
se Baila el,  Кай ёнэ (циганський) на музику Євгенія Доги , «Самба – дух карнавалу» 
(бразильский) на музику Kaoma − Dance Tago Mago, «ТехноХаус − Love love» на 
музику Take That, «Jazz – Сhatanooga choo-choo» на музику Глена Міллера, «Vive Can-
can» на музику Льюса Кларка, циркові номери на музику Deep Forest − Bogeme, Свен 
Грунберг − The spell of the Valley of snakes. Наприкінці вересня, в останні середу, 
п’ятницю і суботу глядачам репрезентують вистави – «Романтичні мініатюри» та 
«Вар’єте-концерт».   

Жовтень. За графіком роботи у жовтні неокласичний балетний театр працює 
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так: загальний, чоловічий і жіночий хореографічний тренаж. Тривають  репетиції 
неокласичного балетного театру з постановки танців з академічного балетного 
дивертисменту − чоловіча варіація з балету «Фестиваль квітів у Дженцано», варіація 
Жізелі з балету «Жізель», полонез-мазурка з балету «Пахіта», іспанський танець з 
балету «Раймонда», варіація Солора з балету «Баядерка», варіація Лізи з балету 
«Марна пересторога». Починають репетиції з балету − «Dell Arte», а також тривають 
репетиції балету-перформансу «Метаморфози». Протягом жовтня у репертуарі йдуть 
вистави – «Романтичні мініатюри» та «Вар’єте-концерт».  Наприкінці  жовтня 
глядачам репрезентують  вистави – «Академічний балетний дивертисмент», «Dell 
Arte». У рамках культурного заходу неокласичного балетного театру відбувається 
«Віденський вальс».     

Листопад. За графіком роботи у листопаді неокласичний балетний театр працює 
таким чином: академічний, чоловічий і жіночий хореографічний тренаж. 
Продовжуються репетиції над балетом-перформансом  «Метаморфози». Протягом 
листопада йдуть балетні вистави − «Академічний балетний дивертисмент»,  «Вар’єте-
концерт».  В кінці листопада глядачам репрезентують виставу балет-перформанс 
«Метаморфози».       

Грудень. За графіком роботи у грудні неокласичний балетний театр працює 
таким чином: загальний, чоловічий, жіночий хореографічний тренаж. Відбуваються 
репетиції неокласичного балетного театру з постановки балету «Болеро», Протягом 
грудня йдуть балетні вистави – «Метаморфози»,  «Вар’єте-концерт».   У другій 
половині грудня тривають репетиції з академічного балетного дивертисменту – 
варіація Марії (Феї Драже), варіація Лускунчика, вальс-квітів, дивертисмент з 
характерних танців (російський трепак, східний, іспанський, китайський, варіація двох 
флейт) з балету «Лускунчик». Наприкінці грудня глядачам репрезентують виставу 
балету  «Болеро», новорічний концерт з кращих номерів до 31 грудня включно 
(ранкова вистава).  

Січень.  За графіком роботи у січні неокласичний балетний театр працюватиме 
таким чином: загальний, чоловічий, жіночий хореографічний тренаж. На початку січня 
у репертуарі йдуть − Новорічний концерт (2−9 січня), а також академічний балетний 
дивертисмент – варіація Марії (Фії Драже), варіація Лускунчика, вальс-квітів, 
дивертисмент з характерних танців (російський трепак, східний, іспанський, 
китайський, варіація двох флейт) з балету «Лускунчик». Після 10 січня у репертуарі 
йтиме  балет «Болеро».  

Лютий. За графіком роботи у лютому неокласичний балетний театр працює так:  
загальний, характерний, неокласичний хореографічний тренаж, а також  наприкінці 
місяця відбуваються майстер-класи з хореотерапії, популярного танцю. У репертуарі 
йдуть вистави − «Болеро», «Метаморфози», «Романтичні мініатюри».  

Березень.  За графіком роботи у березні неокласичний балетний театр працює  
так:  загальний,  характерний, неокласичний хореографічний тренаж. Починаються 
репетиції постановки балету-перформансу (живої картини) − імпресіоністичний 
триптих «Чую, відчуваю, виражаю»; поетичного − триптих «Печаль сховалася 
убранням», «Сімург», «Поцілунки з Божою ласкою», з вставним на початку балету 
номеру-антре «Фестивальний». Концерт для жінок до «8 березня» з кращих 
танцювальних номерів. Наприкінці місяця, в останні середу, п’ятницю, суботу 
глядачам репрезентують вистави – балет-перформанс, «Dell Arte», «Вар’єте-концерт».    
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Квітень. Робочі тижні за виключенням страсного тижня (якщо Великдень у 
квітні). За графіком роботи у квітні неокласичний балетний театр працює таким 
чином: загальний, характерний, неокласичний хореографічний тренаж, наприкінці 
місяця відбуваються майстер-класи з хореотерапії  та  популярного танцю. Протягом 
місяця йдуть вистави − балету-перформансу, «Болеро», «Метаморфози».  

Травень. У травневі свята розклад може змінюватись.  За графіком роботи у 
травні неокласичний балетний театр працює так: загальний хореографічний тренаж. 
Виступи  можуть бути майже кожного дня, окрім понеділка. Концерт для ветеранів. 
Протягом місяця йдуть вистави блоками − «Романтичні мініатюри» і  «Dell Arte»,  
«Академічний балетний дивертисмент» і «Болеро», «Метаморфози», «Вар’єте-
концерт».    

Червень. За графіком роботи у червні неокласичний балетний театр працює, так: 
загальний хореографічний тренаж. Постановка балету «Аполлон Мусагет». Протягом 
місяця йдуть вистави блоками − «Романтичні мініатюри» і  «Dell Arte», балет-
перформанс і «Вар’єте-концерт». Наприкінці місяця показ балету «Аполлон Мусагет». 

Липень. Гастролі за кордоном (Болгарія, Литва, Росія, Білорусь). За графіком 
роботи у липні неокласичний балетний театр працює так: розігрівальний тренаж, 
репетирує і показує наступні балетні вистави блоками − «Романтичні мініатюри» і  
«Dell Arte», балет-перформанс і «Вар’єте-концерт», «Аполлон Мусагет» і «Болеро». 

Серпень. Відпочинок у неокласичному балетному театрі три тижні, самостійне 
тренування. В особливих випадках адміністрація і керівництво може зібрати 
виконавчий склад  через якісь термінові виступи і концерти. 
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Висновки до розділу 5 
 

Побудова сучасної концептуальної моделі неокласичного балетного театру в 
хореографічній культурі сьогодення виявила типи і характеристики; матеріально-
технічну базу; структурні підрозділи театру і посадовий склад неокласичного 
балетного театру. Визначила: типологічний аналіз понять і термінів, вживаних у 
контексті за специфікою неокласичного балетного театру; репертуар і тренаж як 
форму підвищення виконавської професійності у неокласичному балетному театрі. 

У характеристиці й особливостях неокласичного балетного театру визначено 
типи і специфіку його як закладу культури і мистецтв. За видами власності 
неокласичний балетний театр є установою: державною бюджетною; об’єктом спільної 
власності територіальних громад; створеною на базі вищого навчального закладу; 
створеною на базі художнього центру; недержавною приватною.  

Неокласичний балетний театр є сучасною театральною установою зі складною і 
багатофункціональною системою. У різноманітній роботі неокласичний балетний 
театр спирається на систему документального забезпечення, головним локальним і 
нормативно-правовим актом якого є його статут.  

Метою діяльності неокласичного балетного театру є розвиток хореографічного 
мистецтва і балетної справи, формування і задоволення потреб населення у 
театрально-хореографічному мистецтві. Основна діяльність неокласичного балетного 
театру має на меті одержання чи не одержання прибутку залежно від типу власності.  

Матеріально-технічна база неокласичного балетного театру − це  прибудинкова 
територія і будівля зі спеціальними блоками. Вона складається з одного 
одноповерхового приміщення для тренування, адміністративно-господарського блоку, 
а також двоповерхового приміщення для концертів. Тренувальне приміщення 
складається з двох балетних залів, які повинні мати певне устаткування. Для 
додаткового тренування артистів балету має бути тренажерний зал і басейн. В 
адміністративно-господарській частині розташовані обладнані приміщення 
керівництва та адміністрації неокласичного балетного театру. Концертний блок 
складається з концертного залу і сцени. 

Структурні підрозділи театру і посадовий склад неокласичного балетного театру 
складається з керівництва, адміністративної і господарської частин, художньо-
постановочної одиниці та професійних виконавців. Керівництво неокласичного 
балетного театру налічує директора і художнього керівника, заступника директора з 
господарської частини, бухгалтера.  

Адміністративна частина складається з адміністратора і менеджера з персоналу, 
менеджера з реклами і зв’язків з громадськістю.  

Художньо-постановочна частина – це балетмейстер-постановник, репетитор з 
балету, художник по костюмам, художник-гример, звукооператор, оператора-
постановник, освітлювач, художника-фотограф, костюмер, а також професійних 
виконавців – артисти балету. 

Художній репертуар і професійний тренаж неокласичного балетного театру 
визначають напрям і стилістику, які мають жанрово-стилістичний, виражальний, 
формально-технічний і сюжетний аспекти. Неокласичний балетний театр є типом 
хореографічної культури сьогодення, формування якого розвивалось протягом ХХ 
століття. Неокласичний балетний театр рівномірно і гармонійно співіснує з видами 
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хореографічної культури – класичною та сучасною хореографією.  
Тренаж як форма підвищення виконавської професійності у неокласичному 

балетному театрі виявив наступні типи і форми екзерсисів для балетмейстерів, 
репетиторів і артистів балету: загальний − для балерин і танцівників, для 
підтримування професійної балетної форми; жіночий – виключно для балерин і 
пуантової техніки; чоловічий – лише для танцівників, екзерсиси на силові вправи, 
широку амплітуду і великі стрибки та віртуозні оберти; розігрівальний – невеликий 
екзерсис перед початком нової, складної постановки, а також, перед виставою; 
розтягувальний – з застосовуванням вправ на широку амплітуду руху і вправами на 
розтяжку та гнучкість; віртуозний – побудова екзерсису на віртуозну техніку рухів 
танцю; академічний − побудова екзерсису на класичне і спокійне виконання вправ і 
рухів, стежачи за досконалим виконанням. 

Тренаж може бути і за видом – неокласичний, характерний, модерн джаз танець 
чи contemporary dance, а також для підвищення кваліфікації виконавців та 
універсальності професійної форми – тренінг з хореотерапії, фрагмент уроку з 
пантоміми і пластики, популярного, соціального та бального танців. 
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ПІСЛЯМОВА 
 
 

Неокласичний балетний театр є сучасним типом хореографічної культури ХХ − 
початку XXI століть, для якого характерна власна концепція існування, яка має 
тенденцію синтезу мистецтв (хореографія, театр, кіно, живопис); спирання на певні 
філософські положення в естетиці − космізму, психоаналізу, інтуїтивізму, 
екзистенціалізму, а також внутрішньожанрову класифікацію, що змінює з плином часу 
особливості сценічної репрезентації художнього образу через ускладнену і віртуозну 
форми класичного танцю для розкриття психологічного змісту і сенсу як в авторських 
абстрактно-асоціативних балетах, так і в сюжетно-драматичних. 

1. Аналіз та узагальнення теоретичних положень вітчизняних і зарубіжних 
дослідників з даної проблематики показав, що дослідження  у галузі неокласицизму в 
хореографії представлені в дуже малому об’ємі. Мистецтвознавчі праці здебільшого 
торкалися творчості окремих представників неокласики, розвитку неокласичних 
тенденцій у США та в Європі. Досить поверхово висвітлено жанрово-стилістичні й 
формально-технічні особливості неокласичного балетного театру сьогодення.  

2. Осмислено філософію, онтологію та естетичну концепцію неокласицизму в 
хореографії. Естетична концепція неокласицизму основана на ґрунтовному 
теоретичному фундаменті античних філософів,  учителів танцю Ренесансу XV−XVI 
століть, балетмейстерів-педагогів XVII−XIX століть, на філософських ідеях та новій 
хореографічній теорії ХХ століття. Вона складається з раціонально-побудованої,  
чіткої та послідовної теорії про онтологію танцю і філософію балету; про спадковість і 
правонаступництво професійного танцю від античності до початку ХХ століття; з 
універсальної побудови професійного вивчення театрально-сценічного танцю; синтезу 
танцю з іншими видами мистецтва. 

Сучасна неокласична хореографія тісно пов’язана з філософськими ідеями та 
новою хореографічною теорією початку ХХ століття, які сформували її етичні й 
естетичні принципи. Художній образ і форму в балетному мистецтві ХХ − початку 
ХХI століть створює хореограф-постановник, який свідомо чи несвідомо орієнтується 
на певні естетичні концепції Зигмунда Фрейда і Карла Юнга, Анрі Бергсона, Мартіна 
Гайдегерра, Володимира Соловйова і Павла Флоренського. Ці ідеї відображені у новій 
естетичній теорії танцю і балету, а також у сценічному методі Михайла Фокіна, 
Федора Лопухова, Леоніда Мясіна, Джорджа Баланчина, Фредеріка Аштона. 

Філософські ідеї та нова хореографічна теорія Михайла Фокіна і Федора 
Лопухова в балетному мистецтві в першій половині ХХ століття запропонували 
абсолютно нову модель і концепцію сприйняття хореографічного мистецтва в цілому. 
Вони наголошували, що головним є поєднання традиційних академічних балетних 
норм з новітніми формами танцю. Вони також розробили і сприяли розвиткові в 
балетному мистецтві вільної імпровізації та експерименту, обмежених від балетних 
канонів і принципів задля передавання внутрішнього відчуття, враження, емоції, 
психології відношень через рухи професійного танцю; запровадили філософсько-
психологічну концепцію в балеті як головну.  

Класичний танець став виражальним засобом, який репрезентує психологічний 
зміст і навантаження у літературно-драматургічному сюжеті чи абстрактній авторській 
асоціації. Введено до хореографічної системи навчання теорію елементів техніки зі 
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спорту і акробатики. Визначено принципи розвитку класичного танцю в новому 
балеті: інтерналістський та екстерналістський.  

3. Визначено чинники, що вплинули на формування неокласицизму в 
хореографії – історико-філософський, жанрово-стилістичний, формально-технічний. 
Історико-філософський чинник окреслив генезу і теоретичне обґрунтування онтології, 
естетики неокласицизму в хореографії. Жанрово-стилістичний чинник утворив 
специфічні й характерні жанри, напрям і стилістику створення художнього образу в 
неокласичній хореографії. Формально-технічний чинник створив і затвердив особливі 
й притаманні лише даному напряму сценічні форми, методи і техніки, що позначилося 
на гармонійному синтезі класичної техніки з модерним і джазовим танцем, 
використовування стилізації характерного танцю, контактної імпровізації, 
акробатичних прийомів у дуетно-сценічному танці, а також розширення музично 
танцювальних форм у балеті – звернення до окремого ансамблевого танцю, 
хореографічної мініатюри, форми перформансу і синтезу мистецтв. 

4. Проаналізовано генезу виражальних форм і технік. Відзначено, що 
зародження певних різновидів неокласики в балетному мистецтві, які походять від 
виражальних засобів античного танцю до академічних балетних канонів ХIХ століття. 
Відображено послідовну наступність, що виявилась у орієнтації на сюжет і виражальні 
форми античного танцю в першому комедійному балеті. Від нього розвиток і 
остаточне формування хореографічного дійства зі всіма складовими традиціями та 
професійними формально-технічними засобами, які утвердились у академічному 
балеті.  

5. Побудовано історичну ретроспективу неокласичного балетного театру за 
регіонами – США (сюжетний і танцсимфонічний балет Антоні Тюдора, Джорджа 
Баланчина), Велика Британія (хореодраматичний балет Фредеріка Аштона, Кеннета 
Макміллана), Франція (сюжетний авторський балет Ролан Пті, реставрація 
академічного спадку за неокласичним принципом П’єра Лакота), Німеччина 
(хореодраматичний балет Джона Кранка, сюжетний авторський балет,  
танцсимфонічний балет Джона Ноймайєра), Нідерланди, Словенія (авторський 
абстрактно-асоціативний балет, танцсимфонічний балет Іржи Кіліана, Едварда Клюга). 

6. Виявлено авторські специфічні стилістики (авторські стилі) у балетній 
неокласиці – «баланчинівський» (1930−1980 рр.), «хореодраматичний» (з 1940 р.), 
«кіліанівський» (з 1975 р.), «еклектичний» (з 1995 р.).  

7. Окреслено хронологічні межі неокласичного балетного театру в сучасній 
хореографічній культурі, які мають такі часові етапи: зародження – творчість 
фокіністів та балетмейстерів «Російських сезонів Сергія Дягілєва»; розвитку – 
становлення неокласичної хореодрами і танцсимфонії, а також оновлення академічних 
балетів у авторський неокласичні редакції; еклектики та синтезу – змішування різних 
форм і жанрів вже існуючих у неокласичному балеті, поєднання його з новітніми 
танцювальними техніками, а також іншими видами мистецтва для створення 
унікальної форми репрезентації художнього образу. 

Неокласичний балет, починаючи з Михайла Фокіна, переводить балет з 
романтично-реалістичного трактування сюжету і створення художнього образу на 
психологічний аспект, головним чинником створення танцю стає імпровізація. За 
новаціями Михайла Фокіна, балет звертається до малої сюжетної форми – 
хореографічної мініатюри, в якій показ віртуозності класичного танцю виконавців, за 
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короткий час, чітко передавав сюжет чи абстрактну асоціацію автора. Архітектоніку 
танцю будували за всіма принципами сучасної театральної драматургії – експозиція, 
зав’язка, розвиток дії, кульмінація, розв’язка. Хореографія, музика, сюжет, художнє 
оформлення поставали в єдиному синтезі й стилістиці. 

8. Аналіз репрезентації окремих зразків неокласичних балетів у хореографічній 
культурі на прикладі творів сучасних хореографів виявив і визначив своєрідну і 
специфічну інтерпретацію художнього образу в філософсько-естетичній, жанрово-
стилістичній, символічній і формально-технічній особливостях. Неокласичні балети 
Джорджа Баланчина, Джона Кранка, Кеннета Макміллана, Аніко Рехвіашвілі 
визначили в філософсько-естетичному аспекті орієнтування на ідеї психоаналізу, 
космізму, інтуїтивізму і екзистенціалізму.  

У жанрово-стилістичному аспекті балетне дійство побудовано за змішаним 
принципом, де при збереженні класичної основи чимало додано з модерн-балету, 
народно-сценічних і популярних форм; звернення до безсюжетного жанру балету і 
створення чіткої абстрактної асоціації шляхом художнього оформлення та балетної 
лексики.  

Балетне дійство за всіма складовими драматичного твору, художнім 
оформленням чітко орієнтується на сюжет, час і територіальість, що точно передають 
костюми виконавців і декорації у балеті. Балет будують за сюжетним чи абстрактно-
асоціативним принципом; використовуванням стилістичних прийомів і візуальних 
характеристик імпресіонізму та експресіонізму, а також джазу, модерну та еклектики, 
за формами – бароко і ампіру; зверненням до інтимної лірики. 

У символічному аспекті майже всі рухи, пози, комбінації є символами, а їхня 
побудова і перебудова визначають чітку художньо-образну мову танцю у точно 
вибудованих варіаціях солістів і кордебалету, а також вільна і виражальна робота 
корпуса і рук з поєднанням символічних прийомів класичного, модерного та 
джазового танців. 

У формально-технічному аспекті звернення до одноактного балету з 
додатковими варіаціями солістів і спільного pas de deux, у якому передається 
психологія взаємовідносин через танцювальні рухи та віртуозну техніку; звернення до 
хореодраматичного багатоактного балету, де шляхом балетної драматургії чітко 
вибудовано архітектоніку: antreé, danse d’anssamblé, danse de caractére, danse d’action, 
grand pas і водночас виконання сюжетних solo і douetto; звернення до балетної 
архітектоніки з ансамблевих танців і хореографічних мініатюр, поєднаних тематикою, 
стилістикою чи кольоровою гамою; використовують форми і техніки класичного, 
історико-побутового, дуетно-сценічного і характерного танців; поєднання форми 
перформансу, але з неокласичною естетикою і стилістикою,  танцсимфонічним 
принципом, технікою contemporary dance та контактною імпровізацією, що 
виявляється у показі великих сучасних підтримок та акробатичних прийомів.  

9. Створено концептуальну модель неокласичного балетного театру у 
хореографічній культурі сьогодення, основану на специфічному типі й 
характеристиках, матеріально-технічній базі, структурних підрозділах, художньому 
репертуарі й професійному тренажі. Подібна модель має змогу реалізовувати на 
практиці кращі досягнення класичної та сучасної хореографії, а також запроваджувати 
нові хореографічні форми і технічні прийоми при створенні художніх образів 
неокласицизму. 
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10. Визначено тип, характеристику, особливість, художній репертуар і 
професійний тренаж неокласичного балетного театру. Його репертуар відображає 
напрям і стилістику, які мають жанрово-стилістичний, виражальний, формально-
технічний і сюжетний аспекти. Неокласичний стиль у сучасному балеті представлений 
певними  різновидами – безсюжетним, сюжетним і формою перформансу. 
Класифікація різновидів виявила такі специфічні стилістичні характеристики: 
академічний дивертисмент, «зразки неокласичного спадку», хореодраматичні й 
сюжетні балети, танцсимфонічні балети, балети-перформанси. 

Тренаж як форма підвищення виконавської професійності у неокласичному 
балетному театрі виявив такі типи і форми екзерсисів для балетмейстерів, репетиторів 
та артистів балету − загальний, жіночий і чоловічий; розігрівальний, розтягувальний, 
віртуозний; додаткові тренінги за специфікою балетної неокласики. Чітка і послідовна 
тренувальна робота в неокласичному балетному театрі, враховуючи особливості 
виконавчого складу, рівні складності екзерсисів, вимагає від репетитора з балету і 
балетмейстера-постановника високого професіоналізму та уваги для закріплення 
нового матеріалу, професійності виконавців і запобігання травматизму. 

Розклад тренажів і репетицій упродовж року вимагає від адміністрації 
неокласичного балетного театру послідовної і динамічної роботи яка будується 
наступним чином: обов’язкові екзерсиси-тренажі для виконавського складу, розумна 
побудова ранкових і вечірніх репетицій; добір і репетиції нового репертуару, 
повторення поточного матеріалу, екстерні (незаплановані) репетиції; чітка побудова 
концертної і гастрольної діяльності в неокласичному балетному театрі потребує 
злагодженої роботи всіх складових частин структури – адміністративної, 
господарської, постановчої та виконавської, що надає перевагу даному художньому 
закладу в розвитку і вдосконаленні кращих неокласичних балетних стилістик і форм у 
хореографічній культурі початку ХХI століття. 
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Таблиця 5.2.1. Структура хореографічної культури 
 

 Види хореографічної культури 
(Види хореографії) 

Народна 
хореографія 

Класична 
хореографія 

Бальна 
хореографія 

Сучасна 
хореографія 

Етнічний вид 
хореографічного 
мистецтва, 
сформований 
протягом 
історичного процесу 
розвитку художньої 
культури людства: 
давніх і античних 
цивілізацій, 
Середньовіччя, 
нового часу і  
початку ХХ століття, 
під впливом 
фольклорних, 
міфологічно-
релігійних чинників, 
що виявили в танці 
національний 
колорит і 
ментальність, а 
також сприяли 
зародженню і 
розвитку 
виражальних засобів 
і форм класичного, 
бального і сучасного 
танців. 

Академічний вид 
хореографічного 
мистецтва, 
сформований під 
впливом класичних 
чинників художньої 
культури – класики, 
еллінізму, Ренесансу, 
бароко, класицизму, 
романтизму, а також 
виражальних засобів і 
форм народного та 
історичного танців 
XV–XIX століть, що 
обумовили в танці 
класичний канон і 
зразок  в естетиці у  
виражальних формах і 
техніці, а також 
створення 
універсальної системи 
навчання і викладання 
танцю. 
 

Соціальний вид 
хореографічного 
мистецтва і 
культури 
сьогодення, 
сформований під 
впливом історичних 
і соціальних 
чинників художньої 
культури у галузі 
народного, 
історичного, 
академічного, 
бального і 
латиноамерикансько
го танців, що 
виявили в танці 
лише парне або 
ансамблеве 
танцювання за 
принципом 
спортивних змагань. 
 

Новітній вид 
хореографічного 
мистецтва і 
культури 
сьогодення, 
сформований під 
впливом 
соціально-
політичних, 
філософських, 
технологічних і 
стилістичних 
чинників 
культури ХХ ст., 
що виявили в 
танці 
імпровізаційність 
та 
індивідуальність, 
а також 
стабілізували 
його синтезовану 
структуру. 
 

Хореографічна система 
Класичний танець 

Академічні методи Сучасні методи 
Історико-побутовий танець. 
Дуетно-сценічний танець. 
Характерний танець. 
Народно-сценічний танець. 

Модерн джаз танець. Теп данс. 
Контактна імпровізація. Перформанс. Контемпорарі данс. 
Хіп-хоп танець. Європейський танець. 
Латиноамериканський танець. 
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Таблиця 5.2.1. Структура класичної хореографії 
 

 

КЛАСИЧНА ХОРЕОГРАФІЯ 
Класичний танець – Danse D’Ecole Придворний балет 

1580−1780 рр. Сучасні школи класичного танцю 
Академічний балет 
1780−1905 рр. 

Російська новітня (радянська) 1930−1990 рр. − метод А. 
Ваганової  
Англійська (староросійська) 1920−1970 рр. − метод  
М. Легата, Н. Валуа  
Французька новітня 1920−1980 рр. − метод   
О. Преображенської  
Італійська новітня 1910−1970 рр. − метод Е. Чеккетті  
Американська (класична) 1920−1980 рр. − метод  
М. Мордкіна, Дж. Баланчина  

Романтичний балет 
1830−1905 рр. 
Ф. Тальйоні,  Ж. Ж. Перро, 
Ж. Мазільє, Ж. Коралі, 
А. Сен-Леон, М. Петіпа, 
А. Бурнонвіль. 
Сентименталістський 
балет 1780−1835 рр. 
Комічний балет. 
Драматичний балет. 
Пантомімні балети на 
побутовий і античний 
сюжети. 
Ж. Доберваль, С. Вігано, 
Ж.П. Омер.  

Теорія і методика класичного, історико-побутового, дуетно-
сценічного, характерного танців. 

Академічні школи класичного танцю 
Італійська 

1554−1930 рр. 
Мілан 

Французька 
1661−1880 рр. 

Париж 

Російська 
1738−1930 рр. 

Санкт-Петербург 
Геометричність і 
віртуозна техніка 
1820−1930 рр.  К. 
Блазис,  
Дж. Лепрі,  
Є. Чеккетті. 
  

Шляхетний − метод 
1780−1880 рр. 
А. Бурнонвіль, 
О. Вестріс. 
  

Староросійська 
синтезована 
1870−1930 рр. 
Х. Йогансон, 
Е. Чеккетті. 
  

Класицистичний балет 
1760−1810 рр. 
Пантомімні балети на 
побутовий і античний 
сюжети,  балети-пасторалі 
Ф. Гільфердінг, 
Ж. Ж. Новер, Г. Анджоліні. Тальйонізм − метод 

1825−1870 рр.   
Ф. Тальйоні, Л. Адіс. 

Тальйонізм і 
геометричність 
1810−1870 рр. 
Ф. Тальйоні, 
Ш. Дідло. 
  

Барочний балет 
1610−1760 рр. 
Балети – маскаради, 
мелодрами, антре, комедії, 
опери, пасторалі, 
пантомімні балети на 
побутовий сюжет. 
П. Бошан, Л. Пекур, Л. 
Дюпре, Дж. Уївер. 

Трюкачність і 
акробатизм 
1730−1780 рр. 
Р. Фузано, 
Г. Вестріс. 
  

Ампірна 
геометричність −  
метод 1760−1840 рр. 
М. Гардель, П. 
Гардель 
  

Трюкачність і 
академічна техніка 
1738−1810 
Ж. Б. Ланде, 
Ф. Гільфердінг, 
Г. Анджоліні 

Професійна техніка 
виконання танців і 
рухів 1554−1661 рр. 
Ф. Каррозо, 
Ч. Негрі. 

Академічна техніка 
1661−1780 рр. Л. 
Дюпре, П. Бошан. 
 

Ренесансний балет 
1580−1640 рр. Балети – 
маскаради, балети комічні 
Балтазар де Буджайо. 
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Таблиця 5.2.1. Структура сучасної хореографії 
 

 

СУЧАСНА ХОРЕОГРАФІЯ 
Чинники сучасної хореографії Особливості 

сучасної 
хореографії 

Танцювальні 
 методи і авторські 
сценічні техніки 

Соціально-
політичний чинник 

Філософський 
чинник 

Синтез мистецтва і 
прикладної 
культури 

Модерн джаз танець 
техніка модерн-танцю: 
техніка М. Грем; 
техніка Д. Гемфрі,  
Х. Лімона; М. Каннінгема; 
техніка джаз-танцю: 
К. Данхем, Г. Джордано, 
М. Меттокса,  
Р. Одумса. 

Демократизація 
суспільства.   
Взаємовплив  
аристократичної, 
елітарної,масово-
популярної 
субкультур. 
Світові війни 
НТР 

Психоаналіз 
Інтуїтивізм 
Екзистенціалізм 
Абсурд 
Космізм 
Постмодерн 
Ж. Дерріда, 
Ф. Ж. Ліотар 

Література,  
образотворче 
мистецтво, 
театр, 
музика,  
хореографія, 
кіно і телебачення, 
дизайн, 
декоративно- 
прикладне 
мистецтво, 
фотомистецтво, 
естрадно-циркове 
мистецтво, 
перукарська 
майстерність. 

Теп данс: 
афро-американська 
техніка − брати Ніколс,   
С. Девіс, Б. Джанглроббінс; 
американо-європейська − 
Ф. Астер, Д. Келлі 

Жанрово-стиліс-
тичний 
чинник 

Ритмопластич-
ний чинник 
 Імпровізація та контактна 

імпровізація: Академізм  
1860−1940 рр. 
Імпресіонізм 
1970−1940 рр. 
Джаз 
1890−1960 рр. 
Модерн 
1900−1960 рр 
Модернізм 
1900−1970 рр. 
Абстракціонізм, 
Футуризм, 
Кубізм, 
Дадаїзм, 
Експресіонізм, 
Конструктивізм. 

Теорії  
Ж. Домені; 
Ф. Дельсарт; 
Е. Жак-Далькроз 

імпресіоністична техніка 
А. Дункан,  
М, Фокін; 
постмодерністська 
 техніка 
У. Форсайт,  
С. Пекстон. 

Соціокультурний 
синтез 
Синтез хореографії зі 
спортом, релігією, 
промисловістю, 
філософією, 
психологією, 
медициною.  

Теорія вільного 
танцю, 
виражального 
руху, простору,  
ритму: А.Дункан; 
Р. фон Лабан 
Неокласицизм  
1910−1980 рр. 
Постмодерн 
1960−2000 рр. 

Хіп-хоп танець: 
техніки соул, фанк, диско, 
хіп-хоп, нью стійл, 
електрик-бугі, брейк данс, 
техно, хаус, електро. 

Перформанс: 
авторські 
експерименти. 
Контемпорарі данс: 
неокласичні, модерн джазові авторські техніки. 

 
Головна особливість 

Авторська концепція світу і людини, хореографія 
стає психологічним роздумом про взаємовідносини 
у соціумі. 
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Таблиця 5.2.1. Структура сучасного балету 
 

Вид балету Стиль чи напрям Жанр, форма Техніка 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Сучасний 
балет 

Неокласицизм, 
неокласика, 

постнеокласика. 

Одноактний та 
багатоактний балет. 

Класичний танець, 
характерний танець, 
танцювальна пантоміма. 

Сюжетний і 
безсюжетний жанр. 

Танець з тканиною 

Хореографічна 
мініатюра. 

Ансамблевий танець. 

Народно-сценічний танець. 
Неокласичні, 
імпресіоністські форми, 
джаз-танець, модерн джаз 
танець, контемпорарі данс, 
хіп-хоп танець, перформанс. 

Соцреалізм і 
естрадний танець. 

Сюжетний і 
безсюжетний жанр. 

Класичний танець, 
характерний танець, 
танцювальна пантоміма.  Хореографічна 

мініатюра. 
Ансамблевий танець. 

Народно-сценічний танець. 
Акробатичний і 
ритмопластичний танці. 

Імпресіонізм Безсюжетний жанр. Класичний танець, 
характерний танець, танець з 
тканиною, контемпорарі 
данс. 

Хореографічна 
мініатюра. 

Ансамблевий танець. 
Джаз  Одноактний та  

багатоактний  балет. 
Джаз-танець, теп-танець, 
модерн джаз танець.  

Сюжетний балет. 
Мюзикл. 

Народно-сценічний танець і 
танцювальна пантоміма. 

Модерн  Одноактний та  
багатоактний  балет. 

Джаз-танець, теп-танець, 
модерн джаз танець, 
контемпорарі данс, хіп-хоп 
танець, перформанс. 

Сюжетний і 
безсюжетний жанри. 

Народно-сценічний танець і 
танцювальна пантоміма. 

Постмодерн  Одноактний та   
багатоактний  балет. 

Класичний танець, 
характерний танець, 
танцювальна пантоміма, 
народно-сценічний танець. 
неокласичні, імпресіоністські 
форми, джаз-танець, модерн 
джаз танець, контемпорарі 
данс, хіп-хоп танець, 
перформанс. 

Сюжетний і 
безсюжетний жанри. 

Постмодернізм Сюжетний і 
безсюжетний жанри. 
Експеримент, 
перформанс. 
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Таблиця 5.2.2. Структура неокласицизму в хореографічному мистецтві 
 

 

Неокласицизм як напрям у хореографічній культурі 
 

 
Сукупність найпоказовіших стильових характеристик певного художнього 

явища  
стилізація 
фольклору, 
футуризм, 
сюрреалізм, 
кубізм, 
абстракціонізм, 
конструктивізм, 
модерн, джаз 

представників фокінізму 
(Михайло Фокін, Федір Лопухов, 
Касьян Галейзовський,  
Леонід Якобсон, Вацлав і 
Броніслава Ніжинські, Леонід 
Мясін); 
представників імпресіонізму в 
хореографії (Лої Фуллер, 
Айседора Дункан, Михайло 
Фокін); 
представників балетної 
неокласики середини ХХ – 
початку ХХI століть (Джордж 
Баланчин, Антоні Тюдор, Серж 
Лифар, Ролан Пті, Марі Рамбе, 
Нінет Валуа, Фредерік Аштон, 
Кеннет Макміллан, Джон Кранко, 
Іржи Кіліан, Джон Ноймайєр, 
Едвард Клюг, Аніко Рехвіашвілі). 

філософські ідеї − 
космізму (Володимир 
Соловйов, Павло 
Флоренський), 
представників об’єднання 
«Амаравела» (музика і 
живопис Мікалоюса 
Чюрльоніса); естетика 
психоаналізу (Зигмунд 
Фрейд, Карл Юнг); 
естетика інтуїтивізму 
(Анрі Бергсон); естетика 
екзистенціалізму (Мішель 
Хайдеггер). 

Виражально-
репрезентативні засоби 

Формально-технічні риси Філософська ідея, або 
чітка концепція 

сприйняття світу і 
людини 

Фундамент 
Класицизм  

(метод художнього мислення, естетична система, в основу  
якого покладено античність) 

Давньогрецький і 
давньоримський  танці 

Бароко Романтизм і академічні 
традиції 

Виражально-репрезентативні засоби 

Авторський стиль Автор  
Баланчинівський  Джордж Баланчин та його послідовники  
Хореодраматичний Фредерік Аштон, Кеннет Макміллан, Ролан Пті,  

П’єр Лакот, Джон Кранко 
Кіліанівський  Іржи Кіліан та його послідовники 
Еклектичний  Джон Ноймайєр, Едвард Клюг, Аніко Рехвіашвілі 
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Таблиця 5.2.2. Структура неокласики в балеті 
 

 

Неокласика як стиль  у балеті 
(балетна неокласика) 

 
 

Стійка система художньо-образних засобів, прийомів танцювальної 
творчості, характерна для певного історичного періоду  

та авторського стилю 
 

Безсюжетна 
(тип і тематика) 

Сюжетна 
(тип і тематика) 

Стилізація народно-сценічного, 
характерного, східного, фольклорного і 

середньовічного танців 

Античні міфи і стилізація форм 
давньогрецького танцю 

Танцсимфонічнічний абстрактно-
асоціативний балет 

Біблійний сюжет 

Стилістика імпресіонізму чи за 
формоутворенням і виражальними 

засобами взаємовпливу імпресіонізму з 
експресіонізмом 

Казковий сюжет 

Сюжет за мотивами комедії  
«Дель-Арте» та стилізацією 

ренесансного танцю 

Стилістика бароко, класицизму Хореодраматичний і літературний 
Стилістика чи виражальні засоби,  

форми і техніки модерністичних і авангардних течій – футуризму, кубізму, 
конструктивізму, сюрреалізму, експресіонізму, а також з виражальними формами 
модерн-танцю, джаз-танцю, популярного танцю (хіп-хоп танець, електрик-бугі, 

крамп, брейк данс 
 Авторський, 

побутовий і сучасний 

Неокласичний перформанс 
 Перформанс живого мистецтва чи картини. 
 Поетичний перформанс. 
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ІЛЮСТРАЦІЇ 
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Рисунок 2.1. − Філософи які писали по теорію професійного танцю 
 

                 
         
               Платон    (Πλάτω)                                                      Лукіан (Λουκιάνος)                       
             (428−347 рр. до н. е.)                                               (120−190 рр. до н. е.)                         
               

 
Рисунок 2.1.  Майстри та вчителі танцю Ренесансу ХVI століття 

 

         
 

                     Фабріціо Каррозо                                          Чезаре Негрі 
            (Fabritio Caroso da Sermoneta)                               (Cesare Negri ) 
                         (1526−1605 рр.)                                        (1535−1605 рр.) 
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Рисунки 3.1.1. − 3.1.2   Видатні монархи Західної Європи, за правління яких виник 
«балет» та засновано Академію танцю у XVI−XVII століттях 

  

    
  Катерина Медічі    (1519−1589 рр.),               Людовік  XIV Бурбон (1638−1715 рр.) 
  королева Франції  1559−1589 рр.                    король Франції  з 1643−1715 рр. 

 
 

Рисунки  3.1.1. − 3.1.2.  Комедійний балет королеви «Церцея» 1581 р. Людовік XIV 
Бурбон у костюмі Сонця з балету «Ніч» 1953 р. 
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Рисунок 3.1.2. Балетмейстери і вчителі академічного балету ХVII−ХVIII століть 
 

         
 

        П’єр Бошан (1631–1705 рр.)                         Жан Жорж Новер (1727−1810 рр.) 
                                        

 
 
 
Рисунок 3.1.2.  Представники академічного балету XVIII століття 

 

              
 

       Жан Доберваль   (1742−1806 рр.).                   Огюст Вестріс   (1760−1842 рр.). 
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Рисунок 3.1.2.  Балетмейстери XIX століття 
 

       
 
                            

 Шарль Дідло (1767−1837 рр.).                                Філіппо Тальйоні   (1777−1871 
рр.). 
 
 
 
    

                        
 

     Жюль Жозеф Перро  (1810−1892 рр.).                 Маріус Петіпа  (1818−1910 рр.). 
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Рисунок 3.1.2.   Вчителі академічного балету ХIХ століття 
 

        
 
     Карло Блазис (1797−1878 рр.).                    Август Бурнонвіль (1805−1879 рр.). 
 

Рисунок 3.1.2. Балет «Сильфіда». 1832−1836 рр. Хореографія Філіппо 
Тальйоні,   Августа Бурнонвіля. 
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Рисунок 3.1.2.  Романтичний балет 1830−1905 рр. 
 

 
 

Балет  «Жізель» (1842 р.),  хореографія  Жюля Жозефа Перро. 
 

 
 

Балет  «Лебедине озеро» (1895 р.),  хореографія Маріуса  Петіпа. 
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Рисунок 2.4. Балетмейстери та вчителі філософії й теорії сучасного балету  
ХХ століття 

         
    Михайло Фокін (1880−1942 рр.).                     Федір Лопухов (1886−1973 рр.). 
 

Рисунок 3.2.1.  Класична симетрія позицій та положень у  танці Давньої 
Еллади, на яку орієнтувались представники неокласичного балету. 
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Рисунок 3.2.1.  Імпресіонізм у хореографії 1900−1940 рр. 
 

 
 

Балет «Шопеніана чи Сильфіда» (1907 р.), хореографія Михайла Фокіна 

 
 

Мініатюра «Лебідь» (1907 р.), хореографія Михайла Фокіна. 
 

 
               Балет «Жар-Птиця» (1910 р.).                Балет «Шехерезада» (1910 р.). 

Хореографія Михайла Фокіна. 
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Рисунок 3.2. Балетмейстери неокласики сучасного балету  середини ХХ 
початку ХХI століття 

 

Джордж Баланчин  (1904−1983 рр.).        
 

 
         Джон Кранко                             Ролан Пті                           Кеннет Макміллан                  
     (1927−1973 рр.).                         (1924−2011 рр.).                       (1929−1992 рр.).    
   

 
Іржи Кіліан  (1947 р.).             Аніко Рехвіашвілі (1963 р.).         Едвард Клюг  (1973 
р.).    
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Рисунок 5.2.1.  Види хореографічної культури − класична хореографія 
 

 
 

 
Академічний балет. 

 
                                                              Pas de deux. 
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Рисунок 5.2.1.  Види хореографічної культури − сучасна хореографія 
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Рисунок 4.1. Неокласичні  балети Джорджа Баланчина 
 

 

        Балет «Аполлон Мусагет» (1928 р.).       Балет «Коштовності» (1965 р.). 
 
 
 

 
Балет «Серенада» (1934 р.). 

 
  



255 
 

Рисунок 4.2.1. Неокласичний балет «Онєгін» Джона Кранка 
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Рисунок 4.2.2. Неокласичний балет «Принц пагод» Кеннета Макміллана за 
сценарієм Джона Кранка 
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Рисунок 4.3.1. Неокласичні постановки Аніко Рехвіашвілі «Сузір’я Аніко» 
 

  
                        «Три голоси».                                              «Болеро». 
 
 
 
 
 
 

 
«Рондо». 
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Рисунок 3.2.5. Неокласичний балет «Маленька смерть» Іржи Кіліана 
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Рисунок 3.2.5. Неокласичний балет «Quarto» Едварда Клюга 
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Рисунок 5. Шариков Денис. Афіша. Некласичний балет.  
Романтичні мінатюри – «Ти в моєму вересні». Одеса. 21 червня 2006 р. 
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Рисунок 5. Шариков Денис. Афіша.  
Творчий вечір балетного мистецтва Дениса Шарикова. Київ. 22 листопада 2012 р. 
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Рисунок 5. Шариков Денис. Афіша. 
Неокласичний балет-перформанс «Падіння занепалого Ангела».  

Київ 15 лютого 2018 р., Лвів, 20 квітня 2018 р. 
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молодшого спеціаліста з відзнакою, Київ, 25 червня 1996 р.  
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Викладання хореографічних дисциплін, постановка танців в школах, ВНЗ Києва: 1994−1997 

керівник танцювального колективу ЗОШ № 245; 1998−1999 рр. − педагог студентського клубу 
Київського національного лінгвістичного університету; 2002−2005 рр.  − викладач з класики для 
дорослих, латини, стрейчинг в фітнес-клубів «Джайв», «Бізон»; 2005−2008 рр. − викладач з 
класичного, сучасного танцю в Українській муніципальній академії танцю; завідувач навчальної 
частини в Київському хореографічному коледжі; 2009−2014 рр. − доцент кафедри 
театрального мистецтва, доцент кафедри кіно-телемистецтва Київського міжнародного 
університету; доцент кафедри теорії та історії мистецтв Київського державного інституту 
декоративно-прикладного мистецтва і дизайну ім. Михайла Бойчука; 2011−2015 рр. − доцент 
кафедри режисури і хореографії Львівського національного університету 2013−2016 рр. − 
доцент кафедри хореографії Київського університету ім. Бориса Грінченка.  

2016 р. Декан факультету естрадного та циркового мистецтв Київської муніципальної 
академії естрадного та циркового мистецтв.  

Професійне володіння: класичним, характерним, історичним, бальним, сучасним танцем. 
Автор і розробник паспорта наукової спеціальності 17.00.08 «хореографічне мистецтво» 

затверджений МОНУ.  Автор і розробник психологічно-оздоровчого тренінгу «Хореотерапія». 
Автор 83 наукові публікації, 50 хореографічних постановок.  
 
Сайт: https://www.youtube.com/channel/UCD-OVLVyTEVIlfwnJGRyjzw   



292 
 

Наукова робота 2002−2018 рр. 
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1. Шариков Д. І. Паспорт наукової спеціальності «Хореографічне мистецтво», 

за яким проводять захист дисертацій на здобуття наукових ступенів кандидата і 
доктора мистецтвознавства. Кафедра режисури і хореографії. Львівський національний 
університет імені Івана Франка. – Л. : ЛНУ, 2013. Паспорт наукової спеціальності 
17.00.08 «Хореографічне мистецтво» МОН України від 26.05.2014. 

Створення електронного курсу 
1. Шариков Д. І. Сертифікат. Електронний курс у системі «Moodl» з навчальної 

дисципліни «Мистецтво балетмейстера» для ОКР «бакалавр». Київський університет 
імені Бориса Грінченка, наказ № 249 від 10 червня 2014 р. 

Наукове керівництво  
1. Плахотнюк О. А. Сучасний джаз-танець як феномен художньої культури: 

дис… канд. мистецтвознавства: спец: 26.00.01 / О. А. Плахотнюк. – Івано-Франківськ: 
Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, 2016. – 295 с. 

Апробації результатів монографії 2010−2017 рр. 
Основні результати монографії доповідалися та обговорювалися на 29 науково-

практичних конференціях, з них 14 – міжнародних та 15 − всеукраїнських: До 
проблеми теорії й історії хореографічного мистецтва – хореології у вітчизняній науці 
«Україна в євроінтеграційних процесах» (Київ, 20−21 лютого 2010 р.); До проблеми 
хореографічної освіти і науки в Україні «Тенденції розвитку світового 
хореографічного мистецтва» (Полтава, 6−7 грудня 2010); Хореологія та 
балетознавство − наукові дисципліни «Мова культури в просторі університету» (Львів, 
10−11 жовтня 2011 р.); Поєднання традиції та інновації у першому вітчизняному 
професійному театрі сучасної хореографії «Сузір’я Аніко» «Бойчуківські читання» 
(Київ, 3 листопада 2011 р.); Танець і балет доби Ренесансу «Звітна наукова 
конференція університету за 2012 рік» (Львів, 6 лютого 2012 р.); Навчальна 
дисципліна «хореографія» в системі виховання майбутнього актора театру і кіно 
«Україна в євроінтеграційних процесах» (Київ, 18−19 лютого 2012 р.); Античний 
танець: філософія, історичний розвиток, виражальні форми «Хореографія в художньо-
освітньому просторі: ретроспектива традицій і тенденцій розвитку» (Рівне, 12−13 
березня 2012 р.); Мистецтво аудіовізуальної реклами за правління Ришельє (20−40-ві 
роки ХVII століття) «Мистецький й простір, традиції і сучасні прояви» (Київ, 25 квітня 
2012 р.); Соціальні комунікації в хореографічній культурі «Бойчуківські читання» 
(Київ, 1 листопада 2012 р.); Техніки хореографії сьогодення «Прикладні соціально-
комунікаційні технології» (Київ, 13 листопада 2012 р.); Філософія танцю та балету 
«Виховний і художній вплив сучасного хореографічного мистецтва на розвиток 
творчих здібностей молоді: тенденції та перспективи розвитку» (Львів, 19−21 жовтня 
2012 р.); Сценічна практика балетмейстерської освіти «Януш Корчак in memorial» 
(Львів, 17−18 січня 2013 р.); Удосконалення методики викладання хореографічних 
дисциплін у вищих навчальних закладах 3−4 рівня акредитації «Звітна наукова 
конференція університету з 2012 рік» (Львів, 6 лютого 2013 р.); Екзотичний танець 
народів Азії в народній хореографії «Хореографічна і театральна культура України: 
педагогічні та мистецькі виміри» (Київ, 18−19 квітня 2013 р.); Балет XVII−XVIII 
століття: видатні майстри і виражальні засоби «Розвиток сучасної освіти і науки: 
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проблеми, перспективи» (Дрогобич, 21−22 листопада 2013 р.); Стилістика бальної 
хореографії: історія, форми і техніки «Тенденції та перспективи розвитку світового 
хореографічного та музичного мистецтва» (Полтава, 18−19 листопада 2013 р.); 
Естетичні концепції сучасного танцю і балету в філософській ідеї Михайла Фокіна 
«Розвиток сучасної освіти і науки: проблеми, перспективи» (Дрогобич, 25 квітня 2014 
р.); Особливості розвитку вищої освіти в галузі хореографічної культури «Мистецька 
освіта: від наступності епох до новітніх технологій» (Київ, 16−17 жовтня 2014 р.); 
Естетична теорія неокласицизму в хореографії в ХХ − на початку ХХІ століть 
«Проблеми та перспективи розвитку хореографічного мистецтва» (Херсон, 27 березня 
2015 р.); Стилістика і форма репрезентації авторського неокласичного театру сучасної 
хореографії «Сузір’я Аніко» «Розвиток сучасної освіти і науки: проблеми, 
перспективи» (Дрогобич, 26−27 березня 2015 р.); Особливості танцювального 
мистецтва за Платоном і Лукіаном «Розвиток сучасної освіти і науки: проблеми, 
перспективи» (Дрогобич, 26−27 травня 2015 р.); Різновиди стилістики танців народів 
світу «Музичний літопис російських регіонів» (Майкоп, РФ, 10 вересня 2015 р.); 
Аналіз уроку «Хорео-арт-терапії» для професійних виконавців та категорії ЛФК у 
санаторіях «Педагогічні, психологічні та медико-біологічні аспекти в хореографії та 
спорті» (Львів, 30 березня 2016 р.); Філософія та естетика неокласицизму в 
хореографічному мистецтві «Сучасне мистецтвознавство: науковий та методичний 
аспекти» (Київ, 20 квітня 2016 р.); Концептуальна модель неокласичного балетного 
театру початку ХХI століття «Музичне мистецтво ХХІ століття: історія, теорія 
практика» (Дрогобич, 6 травня 2016 р.); Неокласична хореографія Антоні Тюдора 
США у ХХ столітті «Фундаментальні та прикладні дослідження: сучасні науково-
практичні рішення та підходи» (Баку – Ужгород − Дрогобич, 27−28 жовтня 2016 р.); 
Стилистическо-хронологическая структура неоклассического балета США и Европы 
«Фундаментальні та прикладні дослідження: сучасні науково-практичні рішення та 
підходи» (Баку – Ужгород – Дрогобич 10 березня 2017 р.); «Хореотерапія в контексті 
неокласичних прийомів та синтезу мистецтв» («Педагогічні, психологічні та медико-
біологічні аспекти в хореографії та спорті» (Львів, 16−17 березня 2017 р.); Сценічний 
неокласичний метод у навчанні студентів-бакалаврів спеціалізації Сучасний естрадний 
танець на прикладі дисципліни “Класичний танець” «Сучасне естрадне та циркове 
мистецтво: науково-методичний аспект» (Київ, 5−6 квітня 2017 р.); Хореотерапія: 
авторський танцсимфонічно-психологічний метод («Педагогічні, психологічні та медико-
біологічні аспекти в хореографії та спорті» (Львів, 15−16 березня 2018 р.). 

. 
Монографії: 
1. Шариков Д. І. Теорія, історія і практика сучасної хореографії. Генезис і 
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НАУКОВА СТАТТЯ 
 

«Неокласична стилістика, формально-технічні засоби та сценічний метод у  
художньо-творчому процесі  спеціалізації «сучасний естрадний танець» Київської 

муніципальної академії естрадного та циркового мистецтв  
кінця ХХ – початку XXI століття 

 
Innovative solutions in modern science. – Section "Art". – Dubai, UAE; К. : Center for 

international cooperation TK "Meganom", LLC. − 2016. − № 9 (9). − С. 175−181. 
 

Неокласичний танець є психологічною і віртуозною формою класичного танцю 
для створення художнього образу у сценічному методі хореографії сьогодення. 
Класична техніка танцю як в екзерсисі так і в комбінаціях вже містить у собі образний 
зміст при вишуканій і довершеній віртуозній техніці. Рухи нібито проминаючі, 
звертають увагу не на технічне виконання, а на передачу психології художнього 
образу, яку задає викладач, або балетмейстер і втілює виконавець (студент).  

За стилістикою репрезентації та інтерпретації художнього образу неокласичні 
форми балету виявили себе в художньо-творчому процесі спеціалізації «сучасний 
естрадний танець» Київської муніципальної академії естрадного та циркового 
мистецтв кінця ХХ – початку XXI століття у таких різновидах − стилістика модерн-
танцю, джаз-танцю, виражальними засобами злиття імпресіонізму з експресіонізмом, 
контемпорарі данс. 

Сучасний естрадний танець – різновид та жанр у сучасній хореографії. 
Орієнтований на художню й розважальну аудиторію, тобто постає на стику мистецтва і шоу 
бізнесу. Естетично характеризуючий: професійні хореографічні зразки та принципи; масово-
популярні розважальні форми; естрадні формально-технічні прийоми.  

Як «сучасний танець» характеризується – сценічно-побутовими формально-
технічними засобами. Сценічні хореографічні форми та техніки: неокласичні стилістика, 
зразки (в минулому і в танці на естраді звалось – демікласика); акробатично-спортивні 
прийоми в танці; стилізовані народно-сценічні та характерні балетні зразки; модерн джаз 
танець, contemporary dance. Побутові танцювальні форми та техніки: масово-популярні, 
розважальні та молодіжні форми танцю, популярний танець, хіп-хоп танець, джаз фанк, 
street & club dance (disco, funk, hip-hop, new style, techno-hous, electro, braik-dance, electriec 
boogie).  

Як «естрадний танець» характеризується – сценічно-розважальними формально-
технічними та стилістичними засобами. Сценічно-розважальні форми – естрадна стилізація 
фольклору (індійський, східний, іспанський, кавказький, єврейський, російський, 
український, слов’янський, латиноамериканський, кубинський, бразильський, 
аргентинський, мексиканський, африканський, китайський, кантрі); класично-акробатичні 
форми вар’єте та мюзик-холу (кан-кан, «герлз»); джаз-танець, теп-танець, афро-джаз танець, 
фолк-джаз танець, contemporary jazz dance, бурлеск; естрадний характерний сюжетний 
танець (комедійна чи розважальна форма танцю з яскравою індивідуальність виконавця чи 
виконавців). 

Особливості неокласичних технологій сценічного методу викладання класичного 
танцю в Київській муніципальній академії естрадного та циркового мистецтв, 
потребують визначити характеристику викладання хореографічних дисциплін у 
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вищевказаному ВНЗ, а також проаналізувати його історичний процес.  
Спеціалізація та жанр «сучасний естрадний танець» своїми витоками сягає ще за 

часів СРСР, починаючи з 1961 р., коли була відкрита Республіканська студія естрадно-
циркового мистецтва. Учням студії викладали такі дисципліни – класичний танець, 
характерний танець, сценічний рух, фехтування акробатика. Серед перших викладачів 
студії були провідні хореографи – Олександр Зайцев і Генріх Майоров.  

Олександр Зайцев народний артист України, головний режисер-постановник 
Київського національного цирку (партнер Галини Уланової). Генріх Майоров (учень 
Ігоря Бєльського, завідуючий кафедри хореографії та художній керівник Московської 
державної академії хореографії, видатний балетмейстер театрів та мюзик-холів Києва, 
Москви, Ленінграда).  

Починаючи з 1975 р., коли студія була перетворена  у Київське державне 
циркове училище естрадно-циркового мистецтва, хореографічна спеціалізація 
називалась «естрадний танець» та вивчала такі дисципліни – хореографія (народно-
сценічний танець), спеціалізація (класичний танець, естрадний танець, степ, індивідуальні 
режисерські концертні постановки танцювальних номерів). У 1999−2001 рр. училище 
перетворилось у Київський коледж естрадно-циркового мистецтва імені Леоніда 
Утьосова, а з 2008 р. остаточно у Київську муніципальну академію естрадного та 
циркового мистецтв.  

У період училища, коледжу і академії беззмінними викладачами за 
спеціалізацією та жанром «сучасний естрадний танець» залишаються і понині − 
Валентина Зайцева, Людмила Юнанова, Людмила Глушко. Валентина Зайцева, голова 
циклової комісії «СЕТ» балетмейстер Київського національного цирку, голова журі 
всеукраїнських конкурсів артистів естради 1980−1990 рр., методист комісії з 
хореографії МОН України 1980−1995 рр., голова журі з хореографії відділу народної 
освіти м. Києва у 1990−2000 рр., голова журі міжнародних фестивалів-конкурсів з 
сучасної хореографії в Австрії, Словакії у 2006−2008 рр., хореограф-постановник 
випускних концертів Академії протягом 1975−2015 рр., (викладає − класичний танець, 
хореографічні постановки). 

Людмила Юнанова, балетмейстер, режисер циркових номерів, солістка балету 
Смоленської обласної філармонії, Київського театру оперети, Київського мюзик-холу, 
балетмейстер-постановник випускних концертів КДУЕЦМ у 1992−1998 рр., 
балетмейстер-постановник Укрконцерту «Цирк на сцені» 1988−1992 рр., Київського 
мюзик-холу, Київського театру оперети, Київського національного театру російської 
драми ім. Л. Українки, балетмейстер-постановник театру «УТОГ» упродовж 
1990−1995 рр. (викладає − джаз-танець, популярний і сучасний танець, хореографічні 
постановки). 

Людмила Глушко, солістка балету Буковинського ансамблю, Молдавського 
національного ансамбль «Жок», державного джаз-оркестру «Букурія», Грузинської 
національної філармонії, Київського мюзик-холу, балетмейстер Київського театру 
естради (викладає − сучасний танець, хореографічні постановки, теп-танець).  

Також у період з 1975−2016 рр. у ВНЗ викладали провідні майстри сучасної 
танцювальної естради – Маргарита Назарова, учениця Олени Герд, співкурсниця 
Майї Плисецької, балерина Великого театру (викладала − класичний, характерний 
танець, хореографічні постановки), Василь Подберьозкін, соліст Чорноморського 
ансамблю пісні і танцю, балетмейстер Київського театру естради (теп-танець), Таїсія 
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Гарань (робота у театрі «УТОГ», викладала − класичний танець, хореографічні 
постановки), Лариса Обовська, солістка Київської національної опери ім. Т. Шевченка 
(викладала − класичний танець, хореографічні постановки). Олексій Біткіне (викладав 
− хореографію, народно-сценічний, режисерські постановки циркових номерів), 
Оксана Шевченко (викладала − хореографію, народно-сценічний, історико-побутовий 
танець), Валентина Галайко, балерина Київської національної опери ім. Т. Шевченка 
(викладала − хореографію), Дейниченко Валерій, соліст Київської національної опери 
ім. Т. Шевченка (викладав − хореографію). Олександр Балансев (викладав − теп-
танець), Світлана Пшенична (викладала − теп-танець), Людмила Попович (режисерські 
постановки), Валерій Опря, соліст балету Київського міського музичного театру для 
дітей (викладав − естрадний танець, хореографічні постановки). 

Андрій Єрьомін, директор танцювальної компанії «А-6» (викладав − популярний 
танець), Олег Капустін (викладав − популярний танець, режисерські постановки), 
Надія Атанасова, викладач танцювальної компанії «А-6» (викладала − джаз-танець, 
популярний танець), Сергій Шахно, соліст театру сучасної хореографії «Сузір’я 
Аніко» (викладав − джаз-танець, contemporary dance, хореографічні постановки).  

На сьогодні в академії викладають провідні майстри сцени, викладачі класичної та 
сучасної хореографії, балетмейстери.  

Декан факультету естрадного та циркового мистецтв, кандидат мистецтвознавства, 
лауреат міжнародних конкурсів балету, балетмейстер − Денис Шариков (викладає − 
сучасний естрадний танець, класичний танець, народно-сценічний танець, методика аналізу 
творів сценічного мистецтва, мистецтвознавство за видами, наукове керівництво 
магістрантами, хореографічні постановки). 

Соліст театру сучасної хореографії «Сузір’я Аніко», балетмейстер-постановник 
німецьких театрів «Fantissima», «TanzFaktur» − Олександр Майбенко (викладає − 
сучасний естрадний танець, народно-сценічний танець, методика викладання фахових 
дисциплін, хореографічні постановки, а також працює з іноземними студентами циркових 
спеціалізацій). 

Також, заслужений працівник культури АР Крим, хореограф-постановник 
випускних концертів Академії протягом 2014−2016 рр. − Гульнара Савенко (викладає − 
сучасний естрадний танець, хореографічні постановки). Олексій Пастухов, хореограф-
постановник випускних концертів Академії протягом 2014−2016 рр. (викладає − 
сучасний естрадний танець, хореографічні постановки). Пахарська  Олена (викладає − 
класичний танець), Василь Кирилюк (викладає – танець, сучасний естрадний танець), 
Євгенія Глушкова (викладає – танець, акробатику). Зараз в академії студенти вчаться за 
освітньо-кваліфікаційними рівнем «молодший спеціаліст» за кваліфікацією артист естради, 
артист танцювального ансамблю та колективу.  

З 2014 р. про відкрито і ліцензовано перший науковий рівень «бакалаврат» за 
кваліфікацією артист естрадних жанрів, артист танцювального ансамблю та колективу, 
викладач. З 2016 р. спеціалізація сучасний естрадний танець підпорядкована спеціальності 
026 «Сценічне мистецтво». У 2017 р. буде відкрито і ліцензовано другий науковий рівень 
«магістр» за кваліфікацією артист естрадного жанру, керівник танцювального 
колективу, балетмейстер, викладач вищого навчального  закладу.  

Навчальний план з підготовки професійних виконавців артистів естради, артистів 
танцювального ансамблю та колективу у галузі сучасного естрадного танцю за 
спрямуванням сценічне (естрадно-циркове мистецтво) визначає певні пріоритетні та 
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особливі навчальні дисципліни – акробатика, жонглювання, пантоміма, історія цирку та 
естради, історія театру, режисура естрадно-циркового номеру. 

Головні навчальні дисципліни за даним жанром – класичний танець, народно-
сценічний танець, сучасний естрадний танець, методика викладання фахових дисциплін на 
сьогодні повинні викладатись на зовсім нових та інноваційних принципах із застосуванням 
новітніх технологій та сценічних методів. Визначимо на прикладі бакалаврату. 

Класичний танець – дисципліна розрахована на 4-и роки 3 рази на тиждень. 
Студенти повинні вивчити та здобути вміння й навички з базової й віртуозної техніки 
класичного танцю. Оволодіти академічною і неокласичною балетною естетикою, манерою 
виконання. Дівчата, повинні опанувати танець на пуантах. В кінці курсу випускники, 
повинні танцювати академічні чи неокласичні варіації з балетів.  

На першому етапі навчання, вивчаються основні і базові вправи, рухи комбінації для 
постановки корпусу, рук, голови, оволодіння важливими технічними прийомами для  
exercice a la barre, centre, allegro, port de bras, tours et pirouette, petit et grand sauté. Також, для 
поглиблення естетичного виконання академічної манери, студентам надаються деякі форми 
з техніки історико-побутового танцю – павана, вольта, гавот, менует, полонез, вальс, полька, 
форми pas chassé, reverance.  

Другий і третій етапи опанування технікою обертів, складних поз, положень, 
стрибків, заносів. Четвертий етап  навчання є опанування віртуозної техніки рухів 
класичного танцю, а також вивчення академічних та неокласичних балетних варіацій. Також 
студенти, повинні навчитись самостійно чітко і послідовно складати комбінації та екзерсис з 
класичного танцю.  

Головним у новітній методиці викладання студентам навчальної дисципліни 
класичний танець є гармонійне поєднання техніки класичного танцю з додатковими 
сценічними і спортивними прийомами.  

Також тренаж з класичного танцю повинен бути «психологічним» й «образно-
насиченим», а не відтворювати виключно фізичне навантаження під музичний супровід. 
Також важливим для викладача є повільне введення сценічних прийомів класичного танцю 
в екзерсис, щоб тренаж і сценічна практика не відрізнялись та не створювали студентам 
складнощі в опануванні ним професійної техніки.  

Музичний матеріал до занять класичним танцем викладачу треба ретельно добирати 
та співпрацювати з концертмейстером. Краще використовувати композиторів – Дж. Каччині, 
І. С. Баха, В. А. Моцарта, Людвіга ван Бетховена, І. Штрауса, П. Чайковського, М. Глинки, 
Дж. П. Ревербері, І. Дунаєвського, І. Крутого.  

Студенти повинні звикати виконувати вправи, рухи чітко в музику передаваючи 
складні нюанси музичного супроводу. Головним у навчанні протягом 4-х років є опанування 
студентами принципу танцсимфонії у виконанні техніки класичного танцю. 
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НАУКОВА СТАТТЯ 
 

«Хореотерапія в контексті неокласичної стилістики: формально-технічна 
репрезентація і синтез мистецтв» 

 
Теоретико-методологічні, медико-біологічні аспекти в хореографії та спорті: 

методичний посібник / Т. А. Благова, А. Б. Лань, А. А. Плахотнюк, Д. І. Шариков; 
наук. ред. А. А. Плахотнюк. − Львів: ЦТДЮГ, 2015. − С. 61−68. 

 
Хореотерапія − гармонійний синтез імпровізації, танцсимфонії і музики, 

танцювально-рухової терапії, пантоміми й вільної пластики, акторської майстерності, 
живопису, практичної психології. Також, даний вид психологічно-художнього тренінгу 
можна схарактеризувати як – неокласична танцювальна антистресова терапія. Головне 
виразний засіб у навчанні − «танцсимфонічна імпровізація». 

Неокласичні форми у курсі хореотерапії це по-перше: танцсимфонічний принцип – 
симфонізація музики і руху у просторі, вправи, комбінації чи авторської імпровізації 
(хаотична, ізоляція тіла, стилістична, контактна та форми перформансу). 

Саме танцсимфонічний принцип неокласичної хореографії і балету є головним у 
даному авторському курсі хореотерапія. Це можна схарактеризувати ще як лікування та 
терапія танцсимфонією через імпровізацію.  

Головним виступає музика яка пробуджує в людині імпульс, а далі спонукає до 
пластичного вираження музичного супроводу. 

По-друге, візуальна репрезентація відбувається через неокласичну естетику, де ідеал і 
краса є домінантними. 

Цілі і завдання курса хореотерапии: 
- розвиток навичок слухання, розуміння, відчуття свободи свого тіла; 
- розширення рухового репертуару рухів; 
- розвиток спонтанності і усвідомленості власного руху; 
- розвиток тілесної виразності; 
- розвиток навичок невербальної комунікації; 
- розвиток своїх творчих здібностей; 
- розвиток координації, ритмічності, акторських і художніх якостей. 
На занятті та в архітектоніці уроку з «хореотерапії» присутні наступні складові 

частини та допоміжні елементи за для засвоєння матеріалу, а саме рівні та етапи. 
Рівні та етапи «хореотерапії»: 
1. Імпровізація хаотична. 
2. Імпровізація-ізоляція тіла. 
3. Імпровізація стилістична. 
4. Імпровізація акторська і пантоміми. 
5. Імпровізація в контакті, перформанс живого мистецтва і поетичний перформанс. 
Принцип побудови уроку з «хореотерапії»: 
1. Розігрів партерний. Імпровізація (динаміка) 
2. Гармонія - арт-терапія (спокій). 
3. Імпровізація (динаміка). 
Імпровізація хаотична − виконання будь-яких рухів й свобода переміщення під будь-

яку музику; виконання будь-яких рухів й свобода переміщення під конкретну музику: 
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імпровізація під ритмічну музику (disco, house); імпровізація під симфонічну (фортепіанну) 
музику (classic, neoclassic); імпровізація під абстрактну музику (new age, enigmatic). 
Імпровізація хаотична − виконання імпровізації з предметом: довгим шматком тканини; 
повітряним (і) кулею (ами); подушкою, стільцем, тростиною, парасолькою. 

Імпровізація-ізоляція тіла. 
Імпровізація верхньою частиною тіла − голова, плечі, груди, руки, лікті, пальці.  

Імпровізація нижньою частиною тіла − стегна, низ спини, ноги, коліна, п’яти. Імпровізація в 
синтезі − поступове з'єднання рухів верху і низу тіла. 

Імпровізація стилістична − розучування виразних рухів і форм танців: історичного 
та придворного, а також бального; неокласичного; народно-сценічного (польського, 
іспанської, циганського, російської); латиноамериканського (бразильський, кубинський, 
мексиканський); східний (арабська, індійський, китайський); популярний (disco, funk). 
Імпровізація під музику в певній стилістиці танцю. 

Імпровізація акторська і пантоміми − розучування особливостей техніки акторської 
майстерності: вправи на реакцію, голос, емоційну передачу; вправи на координацію; вправи 
на ритм і темп; форми пантоміми та пластичного руху (грушки, хвилі, рух, робота з 
предметом) етюди тварин (імпровізація).  

Імпровізація в контакті, перформанс живої картини чи мистецтва і поетичний 
перформанс. 

Імпровізація в контакті (не техніка контактної імпровізації) − імпровізація в контакті 
з партнером, з закритими очима; імпровізація в контакті з партнером, відкритими очима, але 
передача музичних особливостей музики, яка грає. 

«Перформанс живої картини чи мистецтва» − огляд творів образотворчого 
мистецтва (живопис, скульптура, архітектура). Імпровізація індивідуальна або колективна по 
репрезентації твору через людське тіло і його розташування в просторі під музику (процес 
побудови і стан спокою). 

«Поетичний перформанс» − імпровізація під читання поезії і музичний супровід, 
евритмічної передачі сенсу сюжету і музики. 

Побудови уроку хореотерапії за принципами неокласичної танцсимфонії  на прикладі 
занять з студентами Київського університету імені Бориса Грінченка (Україна),  а також 
санаторії «Лаго-Накі» Майкопський район (Адигея, Російська Федерація): 

1. Розігрів – техніка акторської майстерності: 
- вправи «піб», «паб», «пау»; 
- вправи «1», «2», «3», «4»; 
- математична вправа «Капелюх». 
- вправа на хлопки. 
2. Імпровізація танцсимфонічна (динаміка − імпровізація хаотична). Рівні. 
- виконання будь-яких рухів і свобода переміщення під музику. 
- перший рівень (нижній) – імпровізація танцсимфонічна на всю площину простору не 

підіймаючись з полу (par terre et ter-ă-terre); 
- другий рівень (середній) − імпровізація танцсимфонічна на всю площину простору 

на двох ногах (дискотека); 
- третій рівень (верхній) – імпровізація танцсимфонічна з малим переміщенням у 

просторі, практичні постійно обертаючись окрім себе (космос); 
- імпровізація в контакті з відкритими й заплющеними очима. 
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4. Імпровізація та форми танців. 
Розучування виразних рухів і форм танців: російського, індійського, придворного, 

латиноамериканського, джазового, сучасного. 
5. Арт-терапія (спокій). 
Техніка живопису (акварель − розтяжка). На вологому альбомному аркуші розтяжка 

веселка у семи кольорах, під абстрактну або фортепіанну музику. 
- малювання під музику з відкритими й заплющеними очима. 
- малювання символів «я рослина», «я посуд», «я зброя», «я коштовність». 
- пластичне вираження кольорів (білий, жовтий, зелений, синій, червоний тощо) без 

музичного супроводу, відчуття музики кольору через власне абстрактне мислення і 
фантазію. 

6. Комплекс 9 дихальних вправ. 
Отже, завдяки авторському художньо-психологічному методу «хореотерапії», через 

виразний засіб танцсимфонічної імпровізації, а також синтез музики, танцювально-рухової 
терапії, пантоміми, акторської майстерності, живопису, людина більше дізнаєтесь про своє 
тіло, що ефективно, саме, для її тіла, і як вона може підтримати і подбати про своє тіло, 
спираючись на його внутрішні ресурси.  

Також, людина знайомиться з мистецтвом танцсимфонічної імпровізації, 
різноманітними формами танців народів світу, оволодіває засобами гармонійного руху і 
самовираження; розвитком координації, виразності рухів і пластики тіла, музикальності, 
естетичного смаку, релаксації, дихання; техніках живопису, не залежно від освіти, сфери 
діяльності і віку, розуміти цвіт і колір; отримати задоволення від індивідуального і спільної 
творчості і спілкування. 
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ПРЕДИСЛОВИЕ 
 

ХХ − начало XXI веков в современном балетном театре ознаменованы 
формированием нового направления, стиля, разновидностей и жанров, основанных на 
восстановительные академических традиций, усложнении классических форм и техник 
для раскрытия конкретного психологического смысла движения, которое формирует 
художественный образ и философский смысл.  

Происходил переход балетмейстеров от романтично-академической традиции 
трактовки сюжета XIX века к усложненной режиссуре ХХ века и репрезентации 
психологических отношений из-за влияния художественных стилей и направлений − 
импрессионизма, модерна, джаза, экспрессионизма, абстракционизма, футуризма, 
кубизма, перформанса, а также через стилизацию народно-сценического танца, 
виртуозную, специально построенную, классическую лексику танца с 
дополнительными выразительными формами и техникой джазового, современного и 
популярного танцев, контактной импровизации. 

Актуальность темы исследования обусловлена отсутствием научно-
теоретического обоснования концепции существования неоклассического балетного 
театра в современной хореографической культуре ХХ − начала XXI веков.  

Отечественные искусствоведческие исследования настоящего в области 
хореографической культуры представлены в основном работами по народной 
хореографии: А. С. Бойко, К. Ю. Василенко, В. М. Волчуковой, А. С. Голдрича, Е. В. 
Зайцева, Л. П. Косаковская, Л. П. Легкой, В. А. Литвиненко, Т. А. Медведь, В. С. 
Нечитайло, А. М. Пидлипской, П. И. Фриза, В. А. Шкориненко, которые определили и 
осветили характеристики, генезис, формально-технические средства, 
этнохореологические особенности украинского народно-сценического танца, 
фольклорные образцы отечественной сценической хореографии, народные 
танцевальные традиции национальных и региональных меньшинств. 

Небольшое количество искусствоведческих работ по современному балету  и его 
жанрам представлена исследованиями С. Г. Анфиловой, Д. П. Бернадской, П. М. 
Билаша, Н. Л. Кобачок, Т. С. Павлюк, В. В. Пастух, В. А. Плахотнюка, М. М. 
Погребняк, В. Я. Реди, А. Ю. Рехвиашвили, Ю. А. Станишевского, А. И. Чепалова, А. 
М. Шабалиной, которые изучали общие черты балетного театра ХХ века, синтез 
искусств в сценической отечественной хореографии и зарубежные формы модерн-
танца, джаз-танца, импрессионистические и неоклассические проявления в балетах 
Игоря Стравинского, Мориса Равеля. 

Среди российских и зарубежных искусствоведческих трудов в области 
современной хореографической культуры ХХ − начала XXI веков, представленные 
более шире и охватывающие почти все виды ее − народно-сценический танец, 
классический балет, формы и методику бальной хореографии, современный танец, 
методику преподавания хореографии, искусства балетмейстера, в частности труды Л. 
И. Абызовой, Ю. Б. Абдокова, Ю. А. Бахрушина, Л. Д. Блок, М. А. Браиловской, 
Джорджа Баланчина, Маринелы Гваттерини, Ю. М. Григорьевича, Агнес Де Миль, Н. 
Н. Ефименко, А. А. Ермакова, В. М. Красовской, Ле Моля Филиппа, Рудольфа фон 
Лабана, Виолетты Майниеце, Н. Б. Маньковской, Мишеля Марселя, С. В. 
Наборщиковой, В. Ю. Никитина, О. В. Силкина, М. И. Тарасова, Грациозо Чеккетти. 
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Однако среди вышеуказанных научных исследований отсутствует научное 
обоснование теории, генезиса неоклассицизма в хореографии, концепции 
существования как театральной структуры, особенностей стилистики балетной 
неоклассики, её эстетики и художественного репертуара. 

Проблематика и вопросы современной научной мысли по развитию 
неоклассического балетного театра в области хореографической культуры сегодня 
являются чрезвычайно важными. Это требует научного обоснования, определения 
стилистических характеристик, уточнения специфического понятийно-
категориального аппарата и видовой специфики. Такое обстоятельство уже четверть 
века создает определенные трудности в осмыслении и определении этого явления, как 
среди балетмейстеров, так и среди ученых в области хореографической культуры. 

Цель исследования состоит в раскрытии сущности феномена неоклассического 
балетного театра, в частности, его генезиса и концепции существования в контексте 
хореографической культуры ХХ − начала XXI веков, определяет постановку 
следующих задач: 

1. Проанализировать и обобщить теоретические разработки отечественных и 
зарубежных исследователей по данной проблематике в хореологическом и 
балетоведческом дискурсе; 

2. Осмыслить философскую концепцию неоклассицизма в хореографии и ее 
сущность; 

3. Определить факторы формирования неоклассицизма в хореографии; 
4. Проанализировать генезис выразительных форм и техники танца от 

античности до академического балета, которые повлияли на формирование 
репрезентативных средств неоклассического балетного театра; 

5. Построить историческую ретроспективу неоклассического балетного театра 
по регионам − США и Европы ХХ − начала XXI веков; 

6. Выявить авторские специфические стилистики в балетной неоклассике; 
7. Очертить хронологические рамки неоклассического балетного театра по 

временнным этапам; 
8. Проанализировать отдельные художественные образцы репрезентации 

неоклассических балетов на примере творчества современных хореографов Джорджа 
Баланчина, Джона Кранко, Кеннета Макмиллана, Анико Рехвиашвили, Александра 
Плахотнюка; 

9. Создать концептуальную модель неоклассического балетного театра в 
хореографической культуре; 

10. Определить характеристику, особенность, художественный репертуар и 
профессиональный тренаж неоклассического балетного театра. 

Объект исследования − хореографическая культура ХХ − начала XXI веков. 
Предмет исследования − неоклассический балетный театр как феномен 

современной хореографической культуры, концепция существования. 
Хронологические рамки исследования обусловлены от первого 

неоклассического балета с 1905 года − в первое пятнадцатилетие ХХI века. 
Территориальные границы исследования определяются отдельными 

проявлениями балетной неоклассики среди российских хореографов-новаторов, а 
также сценическим методом балетмейстеров театров США и Европы. 
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Методология исследования основана на комплексном подходе к рассмотрению 
неоклассического балетного театра ХХ − начала XXI веков как типа, при котором он 
приобретает историческое и теоретическое обоснование. Анализ современных 
неоклассических балетов направлен на выяснение специфики явления. Сочетание 
аналитического, сравнительного и историко-культурного методов способствует его 
полному осмыслению.  

В связи с этим в методологической базе исследования важным становится 
обращение к трудам Джорджа Баланчина, Л. Д. Блок, А. Я. Вагановой, Маринеллы 
Гваттерини, Ю. М. Григорьевича, Изабель Жино, Р. В. Захарова, Н. Л. Кобачок, В. М. 
Красовской, Ф. В. Лопухова, Л. Т. Левчук, Филиппа Ле Моля, Н. Б. Маньковской, 
Мишеля Марселя, Фредерика Мейсона, В. Ю. Никитина, А. В. Панченко, Н. Н. 
Погребняк, Ю. А. Станишевского, В. Я. Реди, А. Ю. Рехвиашвили, М. М. Фокина, 
Грациозо Чеккетти, А. И. Чепалова. 

Научная новизна исследования определяется осмыслением феномена 
неоклассического балетного театра в современной хореографической культуре, ее 
теории, истории и практике в отечественном искусствоведении. 

Впервые: 
 определена дефиниция понятия «неоклассический балетный театр», его 

особенности и функции, сценическая репрезентация в области современной 
хореографической культуры; 

 уточнены и обобщены отечественные и зарубежные научные исследования по 
данной проблематике; 

 структурирована теория, история и сценическая практика неоклассического 
балетного театра в отечественном искусствоведении и балетоведении; 

 осмысленна философия неоклассического балета его эстетика, онтология, а 
также психологию в отечественном искусствоведении и хореологии; 

 определена конкретная связь неоклассицизма в хореографической культуре с 
философскими особенностями русского космизма в искусстве, эстетикой 
психоанализа, интуитивизма, экзистенциализма; 

 выдвинуто предположение об уникальности неоклассики в современной 
хореографической культуре, которая имеет определенные интерналистские и 
экстерналистские особенности существования; 

 проанализированы особенности и принципы теории о танце античных 
философов (Платона, Лукиана), выдающихся мастеров танца и балета XV − начала XX 
веков, теории которых в значительной степени повлияли на формирование признаков 
неоклассицизма в современной хореографической культуре; 

 разработан генезис и хронология неоклассического балетного театра по 
регионам − США и Европа; 

 классифицировано систему типологии зарубежного неоклассического 
балетного театра по направлению, стилю, формам, жанрам, видам. 

Было уточнено: 
 дефиницию терминов «неоклассицизм» как направление в хореографической 

культуре, «неоклассический стиль в балете» и его представители, а также дополнена и 
уточнены понятия «хореографический тип», «хореографический вид», 
«хореографическая форма», «хореографический жанр», «хореографическая система и 
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методы», четкое понимание которых способствует лучшему пониманию в понятийно-
категориальном аппарате неоклассического балетного театра. 

Впервые: 
 раскрыто типологию неоклассического стиля в балете по жанрово-

тематической характеристике и определены бессюжетная, сюжетная и форма 
перформанса; 

 тщательно проанализированы по стилистике, жанру, форме, музыкальному и 
художественному оформлению неоклассические балеты «Серенада» и «Чакона» 
Джорджа Баланчина; «Онегин» Джона Кранко, «Принц пагод» Кеннета Макмиллана, 
«Итальянский альбом», «Времена года», «Болеро» Анико Рехвиашвили, «Sinfonia 
Estravaganza» Александра Плахотнюка; 

 подробно описаны отдельные уникальные комбинации и вариации 
неоклассических балетов профессиональной хореографической терминологией с 
учетом специфического понятийно-категориального аппарата лексики танца, которые 
могут быть как сценические образцы и практический материал для преподавателей 
хореографических дисциплин в учебном процессе по направлению 024 «Хореография. 

Был предложен новый взгляд на: 
 наличие синтеза искусств в неоклассическом балетном театре через 

уникальную коммуникацию и интеграцию с другими видами художественной 
культуры и искусства (архитектура, скульптура, живопись, художественный текстиль, 
дизайн, театр, кино и телеискусства, эстрада и цирк), сегодняшнюю модель 
неоклассического театра, его структуру, составные части, художественный репертуар. 

Практическое значение полученных результатов состоит в том, что 
материалы и выводы могут быть использованы в: 

 разработке государственного стандарта по 024 «Хореография» степеней 
высшего образования «магистр», «доктор философии»; научно-практических 
исследованиях, экспериментах и фундаментальных трудах по теории и истории 
хореографической культуры, философии и эстетики балета, онтологии танца, 
искусства балетмейстера; 

 внедрении в научно-исследовательский учебный процесс, художественно-
творческую работу по подготовке специалистов – хореологов и балетоведов, 
балетмейстеров-постановщиков, преподавателей хореографических дисциплин, 
артистов балета; 

Апробации и публикации. Основные результаты работы докладывались и 
обсуждались на 24 научно-практических конференциях. Результаты монографии 
изложены в 60 научных публикациях, из них − 5 монографий, 5 – учебно-
методических пособий, 40 − научных статей, 10 – тезисов-докладов на научно-
практических  конференциях. 

Структура исследования состоит из предисловия, пяти разделов, послесловия, 
таблиц, иллюстраций. 
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ГЛАВА 1 
ХОРЕОЛОГИЧЕСКО-БАЛЕТОВЕДЧЕСКИЙ АНАЛІЗ 

НЕОКЛАСИЦИЗМА 
 

Проанализированы и обобщены и структурированы отечественные и 
зарубежные научные исследования в отношении балетной неоклассике. 

В параграфе 1.1. «Отечественные научные труды по данной проблеме» 
проанализированы и обобщены раскрытия проблемы в области неоклассицизма в 
хореографической культуре, которые представлены украинским искусствоведческое 
исследование − Д. П. Бернадской, П. М. Билаша, Н. Л. Кобачок, Т. С. Павлюк, А. В. 
Панченко, А. А. Плахотнюка, А. А. Погребняк, В. Я. Реди, А. Ю. Рехвиашвили, Ю. А. 
Станишевского, А. И. Чепалова, П. Я. Чуприна. 

Указанные исследования определили лишь стилистические проявления 
неоклассицизма в сотворчестве Игоря Стравинского и Джорджа Баланчина, 
недостаточно четко проанализированы их балеты, без раскрытия особенностей 
авторской стилистики, формально-технических, изобразительно-выразительных 
средств и абстрактно-ассоциативных символов.  

Научные труды по балету начала ХХ века касались только проявлений 
импрессионизма и экспрессионизма в современной хореографии, определялся синтез 
искусств в сценической хореографии, не отделяя выразительные формы балетного 
постмодерна и неоклассики, которые имеют значительную разницу, а также 
эстетическую концепцию балетного театра.  

Освещены отдельные жанрово-стилистические проявления неоклассического 
танца в балетах Михаила Фокина, но в контексте музыковедения периода Серебряного 
века в России. Раскрыто творчество Сержа Лифаря без анализа его формально-
технических приемов в неоклассическом театре Франции. 

Оставлено без внимания: философские идеи космизма, психоанализа, 
интуитивизма, экзистенциализма, которые влияли на формообразующие образы и 
сюжеты в хореографии балетмейстеров-неоклассиков, в частности Михаила Фокина, 
Вацлава Нижинского, Федора Лопухова, Леонида Мясина, Джорджа Баланчина, 
Фредерика Эштона, Энтони Тюдора, Джона Кранко, Джона Ноймайера, Кеннета 
Макмиллана, Анико Рехвиашвили, Эдварда Клюга. Анализ исследований хореографии 
неоклассики не выявил эстетической модели и концепции современного 
неоклассического балетного театра, его составляющих и репертуара. 

В параграфе 1.2. «Искусствоведческий дискурс зарубежных исследований по 
балетной неоклассики» обобщены научные труды по данной проблематике, которые 
представлены зарубежными искусствоведческими исследованиями − Л. И. Абызовой, 
Джорджа Баланчина, Ю. А. Бахрушина, М. А. Брайловской, Е. П. Валукина, Ю. М. 
Григоровичем, Маринеллой Гваттерини, Н. Н. Ефименко, А. А. Ермаковой, В. М. 
Красовской, Виолетты Майниеце, Н. Б. Маньковской, С. В. Наборщиковой, В. Ю. 
Никитина, С. В. Устяхина, Изабель Жинот, Ле Моль Филиппа, Мишеля Марселя. 

Во-первых, в хореографии показаны отдельные авторские технические методы 
представителей неоклассического балета − Ольги Преображенской, авторский метод 
профессиональной балетной техники, которую широко развила Агриппина Ваганова, 
Михаила Мордкина, Джорджа Баланчина − основателей профессиональной балетной 
подготовки в США. 
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Во-вторых, описано и охарактеризованы творчество балетмейстеров-
неоклассиков, в частности Джорджа Баланчина, Фредерика Эштона, Энтони Тюдора, 
Джона Кранко, Джона Ноймайера, Кеннета Макмиллана.  

В-третьих, раскрыто исключительную роль балетмейстеров-неоклассиков, 
которые не только сохранили образцы академического наследия и нашли 
замечательное сочетание классической традиции со стилистикой фольклора, 
античного танца, балета Ренессанса, барокко, импрессионизма, джаза, модерна, 
кубизма, экспрессионизма и абстракционизма. 

Было оставлено без внимания: четкую периодизацию генезиса неоклассического 
балетного театра; влияние эстетики философских течений на представителей 
неоклассического балета; дифференциацию и классификацию по стилистическим 
характеристикам и выразительным средствам в самом неоклассическом балете, где 
оказались как сюжетные, так и бессюжетные разновидности, а в конце ХХ века 
смешанные формы неоклассики и перформанса; комплексный анализ 
хореографической лексики его формально-технических средств в неоклассических 
балетах. 

В анализе научных источников по данной проблематике не было обнаружены 
концепции и модели неоклассического балетного театра (на примере США, Франции, 
Нидерландов, Германии, Великобритании) как структуры, не определены его 
составляющее, эстетическое направление в области неоклассической хореографии, 
художественный репертуар и средства профессионального усовершенствования. 

 
ГЛАВА 2 

ФИЛОСОФИЯ НЕОКЛАССИЦИЗМА В ХОРЕОГРАФИИ 
  

Осмысленны философия и эстетика, теоретические основы неоклассицизма в 
хореографической культуре, исходя из тезисов о танце, балет античных философов, 
учителей танца Ренессанса XV−XVI веков, балетмейстеров-педагогов XVII−XIX 
веков, философских идей и новой хореографической теории ХХ века. 

В параграфе 2.1. «Анализ неокласицизма в художественной культуре» 
Осмысливая эстетическую концепцию неоклассицизма в хореографической культуре и 
ее сущность в исследованиях касающихся анализа и развития неоклассицизма в 
литературе, музыке, архитектуре, определено, что неоклассические формы и 
стилистика формировались под влиянием образцов искусства античности, Ренессанса 
и классицизма первой половины XIX века, но выразительные средства четко отражали 
современную действительность благодаря сочетанию классических форм с модерными 
и авангардными средствами. 

Для более глубокого осознания определенных аспектов, идей и художественного 
мышления неоклассицизма в искусстве, были проанализированы философские труды 
определенные тезисы и положения которых определяют, что неоклассицизм 
рассматривает античность не как культурный идеал, а как материал для символизации 
ассоциативных вариаций и деконструкции, для отображения современных 
социокультурных и интеллектуальных проблем.  

В частности отечественные исследования по развитию неоклассицизма в 
художественной культуре касались литературы, музыки, архитектуры, представленные 
трудами − С. А. Белевцевой, А. А. Вишневской, Г. М. Поклонской, И. К. Сацыка.  
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Зарубежные исследования представлены трудами − В. П. Варунца, А. М. 
Горбачева, М. С. Друскина, Н. Ю. Молока, Г. И. Ревзина, Р. В. Шаталина. 

Научные труды по философии ХХ века которые имели определенное отношение 
к проявлениям неоклассицизма в художественной культуре, а также анализ 
философских трудов по психоанализу, интуитивизму, экзистенциализму (Л. Т. Левчук, 
А. М. Руткевич) философии космизма (Н. В. Жадунова, А. И. Парфенова, А. Д. 
Московченко, Ю. Г. Носкова, Н. В. Осинцева, Л. П. Филенко) был осуществлен для 
более глубокого осознания определенных аспектов, идей и художественного 
мышления в неоклассическом балете начала ХХ века. 

Также, анализ научной литературы по философии и влияния эстетики на 
визуально-пластическое творчество неоклассических проявлений в искусстве и 
хореографии определены в трудах Ю. Линника, А. Ф. Лосева, Платона, В. С. 
Соловьева, П. Флоренского, З. Фрейда , К. Юнга. 

Сюжеты и герои античных мифов, изобразительные формы античного искусства, 
общие представления об античной культуре и цивилизации в контексте мировой 
истории предстают в неоклассицизме как условный код современных культурных 
рефлексий; архетипический каркас художественно-философских иллюзий ХХ века, 
культурно-исторический фон решения «вечных проблем человечества» в целом 
стремительно и трагично меняющемся мире современной культуры и цивилизации. 

Философские идеи начале ХХ века в значительной степени повлияли на 
формирование философии и эстетики неоклассического балета, определили, что 
художественный образ и форму в балетном искусстве ХХ − начала ХХI веков создает 
исключительно хореограф-постановщик, сознательно или бессознательно 
ориентируясь на определенные эстетические концепции психоанализа, интуитивизма, 
экзистенциализма и космизма. 

Так, под влиянием психоанализа Зигмунда Фрейда и Карла Юнга 
неоклассическая хореография обращается к психической жизни человека, 
рассматривает его сознательные, бессознательные и подсознательные поступки, 
размышления, коллективное бессознательное, а также её интересуется и анализ 
фантазии и сексуальной мотивации действий. 

Интуитивизм Анри Бергсона позволил сместить акцент с общественного, 
коллективно-художественного творчества на индивидуальное, авторское творчество 
художника, предоставляя ему полную свободу в художественных поисках, 
экспериментах, направляя творческий поиск хореографа-постановщика именно на 
«импровизационный аспект» при создании балетного произведения или танцевальной 
формы. 

Экзистенциализм Мартина Гайдегерра сделал акценты психологического 
анализа в балете на человеческие эмоции (ненависть, неуверенность, страх, ужас, 
страдание), а также подвергнуть сомнению важность и ценность гармоничных и 
традиционных этических и эстетических идеалов и норм общества. 

Космизм Владимира Соловьева и Павла Флоренского, наоборот, доказывал 
определяющую ценность человека и его творчества, отождествляя личность 
художника как сотворца с вселенским космическим порядком и мирозданием. 
Тотальность рассмотрения человеческой деятельности через призму космических 
ориентиров, где систематизируя фактором космосоциальной деятельности морально-
эстетическое начало, а также все важные жизненные вопросы (политические, 
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социально-экономические, религиозные, философские, научные, технико-
технологические, образовательные) переведены в сферу этики и пронизано личным 
началом. 

Эти идеи нашли свое отражение в новой эстетической концепции и модели 
балета Михаила Фокина, Федора Лопухова, Леонида Мясина, Джорджа Баланчина, 
Фредерика Аштона.  

Взаимопроникновение и трансформация выразительных и формально-
технических особенностей и характеристик одного искусства в другом на примере 
Микалоюса Чюрлениса в живописи − написание картин через призму и осознание 
музыки и наоборот, что позволит дальнейшие экспериментации и музыки, и 
хореографии, в частности танцсимфонического абстрактного балета Федора Лопухова, 
Джорджа Баланчина, Леонида Якобсона. 

В параграфе 2.2. «Философия танца по Платону и Лукиану, теория танца 
учителей Ренессанса XV−XVI веков» определено, что танец, по мнению этих 
философов, является «божественным даром» людям ради их эстетического воспитания 
и радостных развлечений. Они отмечали, что танец развивает интеллект и эстетику, а 
также физическую культуру человека. 

Они настаивали на том, что танец является искусством профессиональным, 
которое нужно тщательно и внимательно изучать и относиться с уважением к нему как 
проявлению духовной потребности человека в гармонии себя и природы во вселенной.  

Они также доказывали, чтобы танцевать, обязательно надо иметь природные 
качества и профессиональные данные – пропорциональное строение тела и физическое 
состояние, актерский талант и естественную музыкальность. В период освоения, а 
также изучения искусства профессионального танца, человек должен всесторонне 
культурно развиваться, изучать литературу, историю, музыку, математику, геометрию 
и архитектуру. 

Мастера и учителя танца Ренессанса XV−XVI веков ввели в лексикон слово 
«балет» (танцевание, танцевальное зрелище), определили геометрию танцевальных 
форм, его фигуры и эстетику.  

Также, как и философы античности отметили и важность универсального 
изучения танца: архитектуру − для понимания его построения; живопись − для 
понимания колористики танца, его художественного оформления; математику и 
геометрию − для точного расчета количества движений, комбинаций, упражнений и 
выполнения в пространстве определенных форм и фигур; музыку − для понимания 
гармонии, порядка и ритмичной основы движения, упражнения, комбинации танца.  

Выразили уважение к танцу как к изящному искусству, ссылаясь на античных 
философов и библейские цитаты. 

В параграфе 2.3. «Философия танца и академизм балета XVII−XIX веков» 
было определено, что в онтологии, теории, эстетике профессионального танца, 
балетное искусство окончательно выделилось от мимическо-пластических форм, 
оперы, музыки и театра в отдельный художественный вид. 

Был введен термин «хореография» как система записи и описания танца, 
танцевальных движений, позиций, танцевальных форм и профессиональный балетный 
экзерсис. Они создали рациональный академический принцип теории, композиции и 
методики исполнения танца в балете. 

Мастерами танца и балета в эпоху «барокко» был утвержден принцип 
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симметрической композиции театральной сцены (сцена-коробка). Они уточнили 
составляющую структуру создания хореографического действия как синтез 
литературы, театра, музыки, балета, изобразительного искусства.  

Ввели универсальный принцип построения балетного произведения − 
сотворчество драматурга, композитора, балетмейстера и художника ради единства и 
гармонии хореографического действа. 

В эпоху «барокко» был создан с помощью правительственных институтов 
первую научно-исследовательскую и учебно-методическую структуру − Академию 
танца в (1661), в которой состовлялся и утверждался образцовый понятийно-
категориальный аппарат танца, хореографическая терминология была переведена с 
итальянского на французский язык, что есть и сейчас профессиональной 
терминологией в хореографии. 

Благодаря методикам учителей танца были окончательно сформированы с 
середины XVI – первой половине XVIII веков три фундаментальные академические 
школы классического танца − итальянская (1554), французская (1661), русская (1738). 

Они доказали важность и универсальность культуры, естетики, техники и форм 
классического танца как главного выразительного средства в раскрытии сюжета и 
создании художественного образа балета с помощью танцевальной пантомимы, а 
также дивертисментных танцевальных номеров характерного (народно-
стилизованного) танца.  

Как их предшественники античные философы и учителя Ренессанса, мастера 
танца и балета XVII−XIX веков – Рауль Фейё, Жан Жорж Новерр, Карло Блазис, 
Шарль Дидло, Лепольд Адис, Август Бурнонвиль, Энрико Чекетти, Кристиан 
Йогансон, указывали важность о всестороннем и глубоком гуманитарном 
образовании исполнителя, педагога, или постановщика в образовании 
профессионального театрального танца и балетного искусства. 

В параграфе 2.4. «Философия и балетная эстетика ХХ века» в балетном 
искусстве Михаил Фокин и Федор Лопухов предложили абсолютно новую модель и 
концепцию восприятия хореографического искусства в целом. Они предложили 
новейший тезис о том, что главным в современном балетном искусстве есть является 
сочетание традиционных академических балетных норм с новейшими формами танца 
и искусства вцелом. 

Они разработали и способствовали развитию в балетном искусстве свободной 
импровизации и эксперимента, ограниченных от балетных канонов и принципов для 
передачи внутреннего ощущения, впечатления, эмоции, психологии отношений через 
движения профессионального танца. 

Ввели философско-психологическую концепцию в балете как главную. 
Классический танец уже не является главным его фактором, как в академическом 
балете, а только выразительным средством, представляет психологический смысл и 
нагрузки в литературно-драматургическом сюжете или абстрактной авторской 
ассоциации. Главным является философская идея (авторская) или философская 
концепция. 

Определили два принципа развития классического танца в новом балете: 
интерналистский − постоянное развитие собственных академических форм, 
движений, упражнения исключительно в собственной системе, а также тщательно 
сохраняя и анализируя академические традиции школы и новые технические 
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методики; екстерналистский − развитие сценических приемов настоящего, 
обогащаясь новыми формально-техническими средствами и приемами современности 
и оставаться единственной универсальной системой и научным методом в 
хореографической культуре. 

Доказали, что трактовка сюжета и создания художественного образа в новом 
сценическом балетном танце возможна через передачу психологической нагрузки и 
содержания движения, комбинации, при сохранении высокой виртуозности 
исполнения. То есть, неоклассический танец является психологической и виртуозной 
формой классического танца. Также мастера балета первой половины ХХ века 
включили в хореографическую систему обучения элементы и техники эвритмии, 
спорта, акробатики.  

Также, во второй половине ХХ века в неоклассическом балетном театре были 
выявлены два разных принципа создания и репрезентации художественного образа – 
абстактно-ассоциативный и сюжетный драматический. 

 
ГЛАВА 3 

ИСТОКИ И РАЗВИТИЕ БАЛЕТНОЙ НЕОКЛАССИКИ  
В США И ЕВРОПЕ 

 
Определены пути развития выразительных форм и техники неоклассического 

балетного театра от танца античности до академического балета для понимания 
жанрово-стилистических и формально технических средств построения исторической 
ретроспективы по регионам. 

В параграфе 3.1. «Зарождение определенных форм неоклассики в хореографии 
от античности до академического балета XIX века» установлено, что они отразили 
последовательную преемственность, которая проявилась в ориентации на сюжет и 
выразительные формы античного танца, что было ярко отображено в первом 
«Комедийном балете» (1580).  

От него развитие и окончательное формирование хореографического действа со 
всеми составляющими традициями и профессиональными формально-техническими 
средствами, которые утвердились в академическом балете.  

Как уже указывалось в эстетике неоклассицизма в художественной культуре, 
танец и балет ориентировался на образцы в искусстве Древней Эллады (танцевальные 
формы, стилистику), Древнего Рима и Византии (пантомимическое действие и 
сюжетный танец), а также на формы и техники итальянского ренессанса 
(профессиональную технику, стилистику, этикет и эстетику танца). 

Истоки и формирование профессионального танца и балета в Западной Европе 
времен Ренессанса предпочитают Италии и Франции. В конце XVI века во Франции 
был поставлен первый балет как синтезированное драматическо-танцевальное действо 
с литературным античным сюжетом и музыкой, на которую были поставлены танцы, 
танцевальные выходы с использованием профессиональной итальянской техники, а 
также костюмы исполнителей и художественное оформление. 

Во второй половине XVII века создана вторая академическая школа 
классического танца в Париже. Первая «Академия танца» − научная структура в 
области танца и балета по изучению и исследованию методики выполнения и создание 
композиции.  
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Развитие академического балета в конце XVIII−XIX веков во Франции, Италии, 
Дании и России создало «академический принцип» образцы и нормы − многоактный 
балет, четкий литературный, бытовой или сказочный сюжет, по которому пишут 
музыку, ставят хореографию, создают художественное оформление. 

Главным выразительным средством балета становится − «классический танец», 
а также танцевальная пантомима, народно-стилизированные танцы (польский, 
испанский, шотландский, итальянский, венгерский, русский, восточный).  

Четко формируется танцевальная профессиональная техника мужчин и женщин 
− прыжки, позы, обороты, pas de deux, танец на пуантах; художественное оформление 
костюма − колет, трико, балетные туфли (у мужчин); пачка и пуанты (у женщин). 
Балет выстраивает свою архитектнонику репрезентации художественного образа: 
выход, pas de deux, pas d'action, grand pas. 

Главными типами и жанрово-стилистической составляющей академического 
балета является «сюжетный» романтический или реалистичный балет, а также 
«бессюжетный» классический балет.  

Сюжетный тип основном связан с романтическим или бытовым сюжетом, 
построенный по литературным произведением или специально написанный 
драматургом: балеты «Сильфида», «Пахита», «Неаполь», что отображено в 
монографии.  

Бессюжетный тип связан с демонстрацией манеры, эстетики, классической 
техники танца, главной целью которого является передача красоты и легкости: балет 
«Фестиваль цветов в Дженцано», что отображено в монографии.  

Анализ хореографической лексики этих балетов в современной редакции 
обнаружил большое колличество, уже неоклассических приемов технического 
исполнения – танцевальные подходы и переходы в движениях и комбинациях 
pirouettes et tours, grand sauters, grand jeté, entrechat, port de bras et arabesque. 

В параграфе 3.2. «Неоклассический балет США и Европи (Великабритания, 
Франция, Германия, Недерланды, Словения)» выявлено, что неоклассический балет, 
начиная с Михаила Фокина, переходит с романтическо-реалистической трактовки 
сюжета и создания художественного образа на психологическую и главным фактором 
создания танца становится импровизация. 

По новациям Михаила Фокина, балет обращается к малой сюжетной форме − 
хореографической миниатюре (solo, douette, trio, quartette, quintette), где в отличие от 
музыкально-танцевальных форм (pas de deux, pas de trois, pas de quatre), в которых 
главным является показ танцевальной техники ради изображения виртуозности 
классического танца исполнителей, за короткое время в малой форме обязательна 
передача четкого сюжета или абстрактной ассоциации автора, а также 
архитектоника танца, построенная по всем принципам театральной драматургии − 
экспозиция, завязка, развитие действия, кульминация, развязка. 

Классический танец уже содержит в себе психологический смысл при 
изысканной и совершенной виртуозной технике. Но, в отличие от академического 
балета, движения как-бы проходящие, но имеющие выразительность жеста. Внимание 
сосредоточено не на техническом исполнении, а на психологии отношения 
художественного образа, который создает балетмейстер и воплощает исполнитель.  

Михаил Фокин придавал большое жанрово-стилистическое разнообразие 
первым неоклассическим формам: обращение к античным и сказочным сюжетам, а 
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также стилистики импрессионизма и экспрессионизма, стилизации танцевального 
фольклора – восточного, древнерусского, венгерского, циганского, испанского. 

Последователи − «фокинисты» (Федор Лопухов, Касьян Голейзовский, Леонид 
Якобсон), а также балетмейстеры «Русских сезонов Сергея Дягилева» (Вацлав 
Нижинский, Леонид Мясин, Бронислава Нежинская) шире раскрыли возможности 
неоклассической жанрово-стилистической модели в балетном театре, обращаясь к 
формам и произведений античности, Ренессанса, барокко, фольклора, современного 
бытового сюжета, хореодрамы. 

Неокласический балет США та Європи определил следующие разновиднсти 
стилстики авторской репрезентации по жанрам, формам и техникам.  

В США, где представители модерн-танца и джаз-танца формировали свои 
принципы в балете, балетмаейстера неоклассики оринтерировались на – абстрактную 
асоциацию и обновление академических балетов.  

Во Франции и Великобритании на − абстрактную асоциацию, новую сюжетную 
драматургию и обновление академических балетов.  

В Германии, Нидерландах, Словении на − новую сюжетную драматургию и 
обновление академических балетов, а также переходе новой форме эклектической и 
танцевальному перформансу используя техники – «contemporary neoclassique», 
«contemporary postmodern». 

Кроме нового балетного стиля, в хореографии появляются новые центры 
профессиональных балетных школ неоклассического танца, в частности в Лондоне 
(Великобритания), Нью-Йорк (США), Штутгарте и Гамбурге (Германия), в которых 
имеется екстерналистський принцип развития. Также, в отличие от академического 
балета, главным становится исключительно балетмейстер-постановщик, который 
выбирает сюжет, находит музыкальный материал, определяет художественное 
оформление, часто ориентируется на физическую фактуру танцовщиков и специальное 
освещение. 

По стилистике репрезентации и интерпретации художественного образа 
неоклассический балет показал себя в таких разновидностях − античный сюжет и 
стилизация форм древнегреческого танца; библейский сюжет; сказочный сюжет; 
стилизация народно-сценического, характерного, восточного, фольклорного и 
средневекового танцев; стилизация ренессансного танца на сюжет комедии «dell'arte»; 
бессюжетный танцсимфонический абстрактно-ассоциативный балет; бессюжетный − 
стилистика импрессионизма или по формообразованию и выразительным средствам 
слияния импрессионизма с экспрессионизмом; бессюжетный − стилистика барокко и 
классицизма; сюжетный хореодраматический и литературный; сюжетный авторский; 
сюжетный бытовой; новая редакция академических балетов, а также формы 
неоклассического перформанса − поэтический перформанс и перформанс живой 
картины или искусства (архитектура, скульптура, живопись). 

Определены авторские стили «баланчиновский» (1930–1980 гг.), построенный на 
антично-релегиозной и абстрактно-ассоциативной танцсимфонической бессюжетной 
тематике, автором является Джордж Баланчин; «хореодраматический» (с 1940 года) – 
от Фредерика Аштона к сюжетной балетной традиции Джона Кранко, Кеннета 
Макмиллана, Ролана Пти; «килианивський» (с 1975 года) – необаланчиновская 
стилистика с большой комедийностью при абсолютной танцсимфоничности, а также 
тематика смерти, пессимизма, использование дополнительных предметов и техник 
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сценического движения, автором является Иржи Килиан; «эклектический» (с 1980 
года) – сочетание стилистики «баланчиновской», «хореодраматической», 
«килиановской», а также использование определенных форм модерн-балета, джаз-
балета, выразительных средств постмодерного балета (применение синтеза искусств) и 
приемов танцевального перформанса. 

Определены хронологические рамки неоклассического балетного театра в 
современной хореографической культуре, которые имеют такие временные периоды: 
зарождения (1905–1930 гг.) – творчество фокинистов и балетмейстеры «Русских 
сезонов Сергея Дягилева»; развития (1930–1985 гг.) – становление неоклассической 
хореодрамы и танцсимфонии, а также обновление академических балетов в авторской 
неоклассической редакции – Джордж Баланчин, Фредерик Эштон, Антони Тюдор, 
Джон Кранко, Кеннет Макмиллан, Ролан Пти, Пьер Лакотт, Джон Ноймайер; 
эклектики и синтеза (1990 гг. – продолжается по сей день) – смешивание различных 
форм и жанров уже существующих в неоклассическом балете, сочетание его с 
новейшими танцевальными техниками, а также другими видами искусства для 
создания уникальной формы репрезентации художественного образа – Джон 
Ноймайер, Иржи Килиан, Эдвард Клюг, Анико Рехвиашвили. 

 
ГЛАВА 4 

ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ АНАЛИЗ НЕОКЛАССИЧЕСКИХ БАЛЕТОВ 
СОВРЕМЕННЫХ ХОРЕОГРАФОВ 

 
Обнаружено и определено своеобразная и специфическая интерпретация 

художественного образа в философско-эстетической, жанрово-стилистической, 
символической и формально-технической особенностях. 

В параграфе 4.1. «Неоклассические балеты Джорджа Баланчина "Серенада" 
и "Чакона"» в жанрово-стилистическом аспекте – проявилось обращение к 
бессюжетному жанру балета, но в отличие от академических балетов «Pas de quatre», 
«Фестиваль цветов в Дженцано», построение четкой абстрактной ассоциации путем 
художественного оформления и балетной лексики; отказ в балете от дополнительных 
атрибутов в костюмах, сценических декораций, а обращение внимания на 
прозрачность в костюмах, распущенных волосах у женщин, складках ткани костюма, 
которые четко определяют линии тела, корпус, конечности. С помощью специального 
освещения свет и тень создают психологический настрой и помогают понять 
эмоциональное состояние исполнителей. 

В символическом аспекте почти все движения, позы, комбинации, являются 
символами в точно выстроенных вариациях солистов или ансамблевых сочетаниях. 
Свободная и выразительная работа корпуса и рук с сочетанием классического, 
современного и джазового танца (позиции и положения кистей и стоп) чаще всего 
применение pas de bourré souvi с круговыми port de bras в корпусе и руках; pas couru, 
temps en 1-й arabesque; переходы и специфическое закручивание рук в pas de deux и 
комбинациях кордебалета; использование женских приемов и preparation в мужских 
вариациях и наоборот, использование отдельных движений виртуозной техники 
мужчин женщинами. 

Ведущую роль в танце выполняет музыкальное сопровождение, которое 
является, по сути, раскрытием художественного образа, а также применение принципа 
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танцсимфонии в балете, что перекликается с новациями Микалоюса Чюрлениса, в 
контексте взаимопроникновения видов искусства (музыка с изобразительным), музыка 
начинает просматриваться путем танцевальных движений и комбинаций. 

В формально-техническом аспекте − обращение к одноактному балету с 
дополнительными вариантами солистов и общего pas de deux, в котором передается 
психология взаимоотношений через танцевальные движения и виртуозную технику, но 
сохраняется академическая архитектоника − antreé, adagio, variations les dame et 
cavalier, coda et manege ; использование grand pas.  

Движения и комбинации построены на технике классического танца. Но он уже 
имеет неоклассический вид − при совершенном исполнении виртуозной техники, 
движения почти все минуя, хотя и очень выразительные. Особенно это касается 
переходов от движения к движению − переход в вариации от port de bras, через pas 
couru в grand jeté в большую позу. 

В параграфе 4.2. «Неоклассические балеты Джона Кранка и Кеннета 
Макмиллана» в балетах «Онегин», «Принц пагод» в жанрово-стилистическом 
аспекте − обращение к сюжетному жанру балета и интимной лирике, но, в отличие от 
академических балетов, сюжетом становится как выдающееся литературное 
произведение прошлого века, так и современная авторская интерпретация восточной 
сказки. 

 Построение балетного действия по всем составляющим современного 
драматического произведения − пролог, завязка, развитие действия, кульминация, 
розвязка, эпилог или финал. Художественное оформление четко ориентируется на 
сюжет, время и географическую местность, точно передают костюмы исполнителей и 
декорации в балете. 

В символическом аспекте почти все движения, позы и комбинации являются 
обязательными символами, а их построение и перестройка характеризует четкий 
художественно-образный язык танца в точно выстроенных вариациях солистов и 
кордебалета. Чаще всего применение port de bras в корпусе и руках; pas couru, temps en 
2-й arabesque.  

Интересная интерпретация характерного и народно-сценического танца в 
современном интерпретации, где главным является воспроизведении как характера, 
так и психологии определенного региона или социальной группы. 

В формально-техническом аспекте − обращение к хореодраматическому 
многоактному балету, где путем балетной драматургии четко выстроена 
архитектоника: antreé, danse d'anssamblé, danse de caractére, danse d'action, grand pas, pas 
de deux, а вместе с этим и выполнение сюжетных solo , douette. Активно применены 
танцевальная пантомима, а также современная пластика и бытовые движения. 
Большое внимание уделено раскрытию психологии взаимоотношений через 
неоклассические движения в дуэтном танце − поддержки, прыжки, обороты, переходы 
из позы в позу. 

В параграфе 4.3. «Неоклассические постановки Анико Рехвиашвили и 
Александра Козаренко в постановке Александра Плахотнюка и Владимира 
Пантелеимонова, балеты в жанрово-стилистическом аспекте построены по 
сюжетному и абстрактно-ассоциативному принципам; используются стилистические 
приемы и визуальные характеристики импрессионизма и экспрессионизма, а также 
джаза, модерна и эклектики танцевальных форм; обращению к интимной лирики и 
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психологии взаимоотношений между людми. Художественное оформление балета 
ориентировано на «баланчиновский принцип» − в балете отсутствуют сложные 
декорации и специальные костюмные атрибуты. 

Во-первых, неоклассическая балетная техника в туфлях на каблуках, а это 
возможно только в характерных танцах или в народно-сценическом танце. 

Во-вторых, использование современных костюмов − прозрачная сетка и штаны 
у мужчин и у женщин, а также применение стилизованных костюмов времен моды 
барокко, ампира, романтизма. В костюмах исполнителей присутствуют темные цвета.  

В дуэтных миниатюрах в основном присуще женское доминирование над 
мужчиной, по принципу − женщина слабая, но она всегда права. Благодаря 
специальному освещению, свет и тень создают психологический настрой и помогают 
понять эмоциональное состояние исполнителей. 

В символиеском аспекте − комбинации имеют символическое и очень сильное 
эмоциональные нагрузки, в основном это сказалось в свободной и экспрессивной 
работа корпуса и рук с сочетанием классического и модерн джаз танца (contraction, 
различные быстрые сбросы корпуса, позиции и положения кистей, стоп).  

Чаще всего используют tombé-souteu (подсечка) с ярко выразительными 
упреками в руках и корпусом «баланчиновский принцип» − кругообразное port de bras. 
Для усиления динамики часто используют tour chainé с правой и левой ноги с 
переходом в 1-й и 4-й arabesque; часто применяют pas couru для переходов и 
перестройки в танце. 

В формально-техническом аспекте выполняют формы балета с ансамблевых 
танцев и хореографических миниатюр, объединенных тематикой, стилистикой или 
цветовой гаммой; применяют формы и техники классического, историко-бытового, 
дуэтно-сценического, характерного танца в экспрессивных миниатюрах и 
ансамблевых танцах, чаще всего добавляется режиссерский прием «психологической 
атаки на зрителя». 

 
ГЛАВА 5 

КОНЦЕПЦИЯ СОВРЕМЕННОЙ МОДЕЛИ 
НЕОКЛАССИЧЕСКОГО БАЛЕТНОГО ТЕАТРА 

 
Дана характеристика особенностей, основанная на организации балетного 

театра, его материально-технической базе, структурных подразделениях и 
должностном составе, а также проанализированы тематика художественного 
репертуара неоклассического балетного театра и тренаж как форма повышения 
исполнительского профессионализма. 

В параграфе 5.1. «Особенности неоклассического балетного театра» 
определены типы и специфику его как учреждения культуры и искусств. По видам 
собственности неоклассический балетный театр является учреждением: 
государственным бюджетным; объектом общей собственности территориальных 
общин; созданным на базе высшего учебного заведения; созданным на базе 
художественного центра; негосударственным частным.  

Неоклассический балетный театр является современным театральным 
учреждением со сложной и многофункциональной системой. В разнообразной работе 
неоклассический балетный театр опирается на систему документационного 
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обеспечения, главным локальным и нормативно-правовым актом которого есть его 
устав. 

Цель деятельности неоклассического балетного театра − развитие 
хореографического искусства и балетного дела, формирование и удовлетворение 
потребностей населения в театрально-хореографическом искусстве. Основная 
деятельность неоклассического балетного театра имеет целью получение или не 
получение прибыли в зависимости от типа собственности. 

Материально-техническая база неоклассического балетного театра − это 
придомовая территория и здание со специальными блоками. Она состоит из одного 
одноэтажного помещения для тренировки, административно-хозяйственного блока, а 
также двухэтажного помещения для концертов.  

Тренировочное помещение состоит из двух балетных залов с определенным 
оборудованием. Для дополнительной тренировки артистов балета должны быть 
тренажерный зал и бассейн. В административно-хозяйственной части расположены 
оборудованные помещения руководства и администрации неоклассического балетного 
театра. Концертный блок состоит из концертного зала и сцены. 

Структурные подразделения театра и должностной состав неоклассического 
балетного театра состоит из руководства, административной и хозяйственной частей, 
художественно-постановочной единицы и профессиональных исполнителей.  

Руководство неоклассического балетного театра состоит из директора и 
художественного руководителя, заместителя директора по хозяйственной части, 
бухгалтера. Административная часть состоит из администратора и менеджера по 
персоналу, менеджера по рекламе и связям с общественностью.  

Художественно-постановочная часть состоит из балетмейстера-постановщика, 
репетитора по балету, художника по костюмам, художника-гримера, звукооператора, 
оператора-постановщика, осветителя, художника-фотографа, костюмера, а также 
профессиональных исполнителей − артистов балета. 

В параграфе 5.2. «Репертуар и тренаж неоклассического балетного театра» 
неоклассический балетный театр является типом хореографической культуры 
настоящего, формирование которого развивалась в течение ХХ века. Неоклассический 
балетный театр равномерно и гармонично сосуществует с видами хореографической 
культуры − классической и современной хореографией. 

Тренаж как форма повышения исполнительского профессионализма в 
неоклассическом балетном театре выявил следующие типы и формы экзерсисов для 
балетмейстеров, репетиторов и артистов балета. 

Общий − для балерин и танцовщиков, для поддержания профессиональной 
балетной формы; женский − исключительно для балерин и пуантовой техники; 
мужской − только для танцовщиков, экзерсисы на силовые упражнения, широкую 
амплитуду и большие прыжки и виртуозные обороты; разогревающий − небольшие 
экзерсисы перед началом новой, сложной постановки, а также перед спектаклем; 
растягивающий − с применением упражнений на широкую амплитуду движения и 
упражнениями на растяжку и гибкость; виртуозный − построение экзерсисов на 
виртуозную технику движений танца; академический − построение экзерсисов на 
классическое и спокойное выполнение упражнений и движений, следя за 
совершенным исполнением. 

Тренаж может быть по виду − неоклассический, характерный, современный 
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джаз-танец или contemporary dance, а также для повышения квалификации 
исполнителей и универсальности профессиональной формы − тренинг по 
хореотерапии, фрагмент урока пантомимы и пластики, популярного, социального и 
бального танцев. 

 
ПОСЛЕСЛОВИЕ 

 
Феноменом неоклассического балетного театра как современного типа 

хореографической культуры ХХ − начала XXI веков является собственная концепция 
существования, которая имеет тенденцию синтеза искусств (хореография, театр, 
живопись, кино); опора на определенные философские положения в эстетике − 
космизма, психоанализа, интуитивизма, экзистенциализма, а также внутрижанровую 
классификацию, меняет со временем особенности сценической репрезентации 
художественного образа через усложненную и виртуозную формы классического 
танца, для раскрытия психологического содержания и смысла как в авторских 
абстрактно-ассоциативных балетах, так и в сюжетно-драматических. 

1. Анализ и обобщение теоретических положений отечественных и зарубежных 
исследователей по данной проблематике показал, что исследования в области 
неоклассицизма в хореографии представлены в очень малом объеме, вообще 
искусствоведческие труды касались творчества отдельных представителей 
неоклассики, развития неоклассических тенденций в США и в Европе. Весьма 
поверхностно освещены жанрово-стилистические, формально-технические 
особенности неоклассического балетного театра современности. 

2. Осмысление философии неоклассицизма в хореографической культуре и его 
сущности, указывает на его четкую эстетическу концепцию, которая основана на 
значительном теоретическом фундаменте древних философов, учителей танца 
Ренессанса XV−XVI веков, балетмейстеров-педагогов XVII−XIX веков, на 
философских идеях и новой хореографической теории ХХ века.  

Она состоит из рационально-построенной, четкой и последовательной теории 
оенности профессионального танца от античности до начала ХХ века; из 
универсального построения профессионального изучения театрально-сценического 
танца; синтеза танца с другими видами искусства. 

Современная неоклассическая хореография тесно связана с философскими 
идеями и новой хореографической теорией ХХ века, которые сформировали ее 
этические и эстетические принципы.  

Художественный образ и форму в балетном искусстве ХХ − начала ХХI веков 
создает хореограф-постановщик, который сознательно или бессознательно 
ориентируется на определенные эстетические концепции Зигмунда Фрейда и Карла 
Юнга, Анри Бергсона, Мартина Гайдегерра, Владимира Соловьева и Павла 
Флоренского. Эти идеи отражены в новой эстетической теории танца и балета, а также 
сценическом методе Михаила Фокина, Федора Лопухова, Леонида Мясина, Джорджа 
Баланчина, Фредерика Аштона. 

Философские идеи и новая хореографическая теория Михаила Фокина и Федора 
Лопухова в балетном искусстве в первой половине ХХ века предложили совершенно 
новую модель и концепцию восприятия хореографического искусства в целом. Они 
отмечали, что главным становится сочетание традиционных академических балетных 
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норм с новейшими формами танца (Михаил Фокин).  
Они разработали и способствовали развитию в балетном искусстве свободной 

импровизации и эксперимента, ограниченных от балетных канонов и принципов для 
передавания внутреннего ощущения, впечатления, эмоции, психологии отношений 
через движения профессионального танца. Ввели философско-психологическую 
концепцию в балете как главную. 

Классический танец стал выразительным средством, представляющим 
психологическое содержание и нагрузки в литературно-драматургическом сюжете или 
абстрактной авторской ассоциации. Введен в хореографическую систему обучения 
теории элементов и техники эвритмии, спорта и акробатики.  

Определены два принципа развития классического танца в новом балете: 
интерналистский и экстерналистский. 

3. Определены факторы, повлиявшие на формирование неоклассицизма в 
хореографической культуре − историко-философский, жанрово-стилистический, 
формально-технический.  

Историко-философский фактор определил генезис и теоретическое 
обоснование онтологии, эстетики неоклассицизма в хореографической культуре.  

Жанрово-стилистический фактор создал специфические и характерные жанры, 
направление и стилистику создания художественного образа в неоклассической 
хореографии.  

В балетном театре жанрово-стилистический фактор создал «авторский» 
неоклассический стиль и стилистику − «баланчиновский» (1930−1980 гг.), 
«хореодраматический» (с 1940 г.), «килиановский» (с 1975 г.), «эклектический» (с 
1995 г.). 

Формально-технический фактор создал и утвердил особые и присущие только 
данному направлению сценические формы, методы и техники, что сказалось на 
гармоничном синтезе классической техники с модерным и джазовым танцем, 
использованием стилизации характерного танца, контактной импровизации, 
акробатических приемов в дуэтно-сценическом танце, а также расширение 
музыкально-танцевальных форм в балете − обращение к отдельному ансамблевому 
танцу, хореографической миниатюре, форме перформанса и синтезу искусств. 

4. Проанализированнный генезис выразительных форм и техник, отметил, что 
зарождение определенных разновидностей неоклассики в балетном искусстве, 
напрямую связано с выразительными средствами античного, ренессансного, барочного 
танца, а также  академическими балетными канонами ХIХ века.  

5. Историческая ретроспектива неоклассического балетного театра по регионам 
определила следующее: США (сюжетный и танцсимфонический балет Антони 
Тюдора, Джорджа Баланчина), Великобритания (хореодраматический балет 
Фредерика Аштона, Кеннета Макмиллана), Франция (сюжетный авторский балет 
Ролан Пти, реставрация академического наследия по неоклассическому принципому 
Пьера Лакота), Германия (хореодраматический балет Джона Кранка, сюжетный 
авторский балет, танцсимфонический балет Джона Ноймайера), Нидерланды, 
Словения (авторский абстрактно-ассоциативный балет, танцсимфонический балет 
Иржи Килиана, Эдварда Клюга). 

6. Выявлены авторские специфические стилистики (авторские стили) в балетной 
неоклассике − «баланчинивський» (1930−1980 гг.), «хореодраматичний» (с 1940 г.), 
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«килианивський» (с 1975 г.), «эклектичный» (с 1995 г.). 
7. Определены хронологические рамки неоклассического балетного театра в 

современной хореографической культуре, которые имеют такие временные этапы: 
зарождение − творчество фокинистив и балетмейстеров «Русских сезонов Сергея 
Дягилев; развития − становление неоклассической хореодрамы и танцсимфонии, а 
также обновление академических балетов в авторский неоклассические редакции; 
эклектики и синтеза − смешивание различных форм и жанров уже существующих в 
неоклассическом балете, сочетание его с новейшими танцевальными техниками – 
«contemporary dance» и «postmodern dance», а также другими видами искусства – 
живописью, дизайном, кино, перформансом для создания уникальной формы 
репрезентации художественного образа. 

Неоклассический балет, начиная с Михаила Фокина, переводит балет с 
романтическо-реалистической трактовки сюжета на создания художественного образа 
ч в контексте психологическо-философского аспекта, главным фактором создания 
танца становится импровизация и эксперимент. Благодаря новациями Михаила 
Фокина, балет обращается к малой сюжетной форме − хореографической миниатюре, 
в которой показ виртуозности классического танца исполнителей, за короткое время, 
четко передавал сюжет, или абстрактную ассоциации автора.  

Архитектоника танца в неоклассическом балете строится по всем принципам 
современной театральной драматургии − экспозиция, завязка, развитие действия, 
кульминация, развязка. Хореография, музыка, сюжет, художественное оформление 
пребывают в едином синтезе и стилистике. 

8. Анализ репрезентации отдельных образцов неоклассических балетов в 
хореографической культуре на примере произведений современных хореографов 
обнаружил и определил своеобразную и специфическую интерпретацию 
художественного образа в философско-эстетической, жанрово-стилистической, 
символической и формально-технической особенностях.  

Неоклассические балеты Джорджа Баланчина, Джона Кранка, Кеннета 
Макмиллана, Анико Рехвиашвили определили в философско-эстетическом аспекте 
ориентирование на идеи психоанализа, космизма, интуитивизма и экзистенциализма. 

В жанрово-стилистическом аспекте балетное действие построено по 
смешанному принципу, где при сохранении классической основы немало 
использовано с модерн-балета, джаз-балета, народно-сценических и популярных 
форм; происходит обращение к бессюжетному жанру и создание четкой абстрактной 
ассоциации путем художественного оформления и балетной лексики. 

Балетное действо по всем составляющим драматического произведения, 
художественным оформлением четко ориентируется на сюжет, время и 
териториальисть, социальную группу, точно передают костюмы исполнителей и 
декорации в балете. Балет спектакль строится по сюжетному или абстрактно-
ассоциативному принципу; использованием стилистических приемов и визуальных 
характеристик импрессионизма и экспрессионизма, а также эклектики, по формам − 
барокко и ампира; обращением к интимной лирики. 

В символическом аспекте почти все движения, позы, комбинации являются 
символами, а их построение и перестройка определяют четкую художественно-
образный язык танца в точно выстроенных вариациях солистов и кордебалета, а также 
свободная и выразительная работа корпуса и рук с сочетанием символических 
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приемов классического, современного и джазового танцев. 
В формально-техническом аспекте обращение к одноактному балету с 

дополнительными вариантами солистов и общего pas de deux, в котором передается 
психология взаимоотношений через танцевальные движения и виртуозную технику; 
обращение к хореодраматичного многоактному балету, где путем балетной 
драматургии четко выстраивается архитектоника: entreé, danse d'anssamblé, danse de 
caractére, danse d'action, grand pas и одновременно выполненяются сюжетные solo и 
douetto; обращение к ансамблевым танцам и хореографическим миниатюрам, 
объединенных тематикой, стилистикой или цветовой гаммой; используются формы и 
техники классического, историко-бытового, дуэтное-сценического и характерного 
танцев; сочетаются формы перформанса, но с неоклассической эстетикой, стилистикой 
и танцсимфоническим принципом, техникой contemporary dance и контактной 
импровизацией, проявляющееся в показе крупных современных поддержек и 
акробатических приемов. 

9. Создана концептуальная модель неоклассического балетного театра в 
хореографической культуре сегоднящего дня, основанная на специфическом типе и 
характеристиках, материально-технической базе, структурных подразделениях, 
художественном репертуаре и профессиональных тренажах. Подобная модель имеет 
возможность реализовывать на практике лучшие достижения классической и 
современной хореографии, а также вводить новые хореографические формы и 
технические приемы при создании художественных образов неоклассицизма. 

10. Определены тип, характеристика, особенность, художественный репертуар и 
профессиональный тренаж неоклассического балетного театра. Его репертуар 
отражает направление и стилистику, формально-технический и сюжетный аспекты. 
Неоклассический стиль в современном балете представлен определенными 
разновидностями − бессюжетных, сюжетным и формой перформанса.  

Классификация видов обнаружила такие специфические стилистические 
характеристики: академический дивертисмент, «образцы неоклассического наследия», 
хореодраматический и сюжетный балет, танцсимфонические балеты, балеты-
перформансы. 

Тренаж как форма повышения исполнительской профессионализма в 
неоклассическом балетном театре выявил следующие типы и формы экзерсисов для 
балетмейстеров, репетиторов и артистов балета − общий, женский и мужской; 
разогревающий, растягивающий, виртуозный; дополнительные тренинги по 
хореотерапии, бальному и популярному танцу.  

Четкая и последовательная тренировочная работа в неоклассическом балетном 
театре, учитывая особенности исполнительского состава, уровня сложности 
экзерсисов, требует от репетитора по балету и балетмейстера-постановщика высокого 
профессионализма и внимания для закрепления нового материала, 
профессиональности исполнителей и предотвращения травматизма. 

Расписание тренировочных тренажей и репетиций в течение года требует от 
администрации неоклассического балетного театра последовательной и динамичной 
работы которая строится следующим образом: обязательные экзерсисы-тренажи для 
исполнительского состава, умное построение утренних и вечерних репетиций; отбор и 
репетиции нового репертуара, повторение текущего материала, экстерном 
(незапланированном) проведении репетиций. Четкое построение концертной и 
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гастрольной деятельности в неоклассическом балетном театре требует слаженной 
работы всех составных частей структуры − административной, хозяйственной, 
постановочной и исполнительской, что предопределяет данному художественному 
заведеню в развитии и совершенствовании лучших неоклассических балетных 
стилистики и форм в хореографической культуре начала ХХ века. 
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NEOCLASSICISM IN CHOREOGRAPHIC CULTURE:  
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Monograph. 
 

The monograph discloses the essence of the phenomenon, the style, conception and 
features of the existence of «neoclassical ballet» choreographic culture in the context of the 
XXI − beginning of the XXI-th century.  

The hypothesis of neoclassical ballet theater as a modern type of choreographic culture 
of the twentieth century − beginning of the XXI-th century, which has its own specifics of 
existence, which tends to: synthesis of the arts; reliance on certain philosophical thesis in 
aesthetics − cosmism, psychoanalysis, intuitional, ekzestetsalizm, as well as internally-genre 
classification changes over time, especially the scenic representation of the artistic image 
through a complicated and virtuosic form of classical dance, to reveal the psychological 
content and meaning, as in the author's abstract and associative ballets, as well as in the plot 
and drama. 

The philosophical concept of neoclassicism is based on the fundamental theoretical 
foundations of the ancient philosophers, teachers of Renaissance dance XV−XVI-th 
centuries, choreographers, teachers of the XVIIX−XIX-th centuries, philosophical ideas and 
new choreographic theory of the early twentieth century. 

 It consists of − a rational, clear and consistent theory of the ontology of dance and 
ballet philosophy; inheritance and succession professional dance from antiquity to the early 
ХХ-th century; universal build professional study of theater and stage dance; synthesis of 
dance with other forms of art.  

The factors that influenced the formation of neoclassicism in choreographic culture − 
historical and philosophical, genre and stylistic, formal and technical.  

Determined genesis of neoclassical ballet theater and the construction of its historical 
retrospective, was marked by his origins expressive forms of dance and technology in 
Antiquity, as well as in further development in dance and ballet of the Renaissance style, 
Barroco and academic ballet and the final formation of the complete direction and forming 
the style of the ХХ-th century in the United States and Europe. 

In the style of representation and interpretation of the artistic image neoclassical ballet 
he showed himself in such species − antique styling plot and Greek dance forms; the biblical 
story; fairy story; stylization of folk-scenic, character, oriental dance; stylization of 
renaissance dance comedy based on the story «dell’arte»; dancesyphonical abstract-
associative ballet; style of impressionism and expressionism with the merger; the style of the 
baroque, classicism; Scene choreodramatical and literature; scene author; scene household; 
the new edition of the academic ballet, as well as forms of neoclassical performance − poetic 
performance and performance of live painting or art. 
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