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ПРОЯВ ПІДСВІДОМОСТІ У ТВОРЧОСТІ БАЛЕТМЕЙСТЕРА 

 

 

Творчість – це завжди пошук чогось нового, того що люди ще не 

знали раніше. Творчі процеси, задіють свідомість і підсвідомість, розум і 

інтуїцію. При цьому підсвідомі процеси відіграють особливу роль.  

 

Ключові слова: балетмейстер, творчість, сон, підсвідомість, 

досліди, фізіологія, психологія.  

 

Метою дослідження є: розгляд впливу підсвідомості на творчість 

балетмейстера; дослідити підсвідомість через сон з різних точок зору.  

Балетмейстер  творець великих хореографічних творів, повинен 

володіти знаннями і здібностями режисера-постановника драматургійно 

цільного спектаклю. Всі ці якості, закладені в природі людини, 

розвиваються не відразу, а шляхом навчання і тренувань. У минулому 

балетмейстером ставав артист балету, що володів фантазією і проявляв 

здатність до твору танцю. Досвід служив йому єдиною балетмейстерською 

школою. Якщо він володів ще допитливим розумом і жадобою до знань, то 

починав займатися самоосвітою: багато читав, відвідував музеї та 

виставки, концерти симфонічної музики.  



Щоб стати професійним балетмейстером, необхідно мати не тільки 

гарну освіту і здібності до цього виду творчої діяльності.  

Талант балетмейстера складається з багатьох складових: перш за все, 

відмінно розвинена фантазія, здатність мислити хореографічними 

образами і складати незліченну кількість найрізноманітніших 

танцювальних композицій.  

Балетмейстер повинен уміти розуміти, відчувати і відтворювати 

всілякі рухи, жести, пози, властиві людям різного характеру, якими б ці 

рухи не були складними. Він повинен мати виразне обличчя і пластику. 

Крім того, йому необхідно володіти прекрасною зоровою пам’яттю і 

гострим поглядом, здатним помічати виконавські похибки в масі 

танцівників, також доброю інтуїцією. Людина дослухається до себе, 

розуміє себе і тому користується інтуїцією. Але все це можливе, коли вона 

перебуває в оптимальному стані  готовності до творчості.  

Творча людина отримує справжнє задоволення не від результату, а 

від процесу створення предмета, думки, образу, почуття.  

Натхнення, свобода і спокій  це не три окремих процеси, це три 

складові одного процесу, необхідних в професії балетмейстера.  

Натхнення  потяг до духовності, творчий стан, акумуляція енергії та 

інформації. Це незабутні, часто несвідомі миттєвості нашого життя. І хоча 

щоразу вони виняткові  в них є правила: здатність пережити натхнення 

характеризує енергетику людини.  

Що ж таке натхнення? Це спалах у той момент, коли хвиля енергії 

здіймається до максимуму. Відбувається ніби вибух. Він осяює те, що до 

цього часу перебувало в темряві. Людина опиняється на висоті, про яку і 

не здогадувалася. І легко розв’язує задачі, які ще вчора були їй 

непідсильні.  



Отже, натхнення  це процес. Зрозуміло, воно доступне лише тим 

людям, в яких працює поетична душа. Людина саме через поетичну душу 

перетворює живе на духовне  продукт роботи почуттів, мислення і уяви.  

Спокій  це стан душі, коли вона створює свою гармонію. Свобода  

це стан душі, коли ми зруйнували стереотип мислення, дій або звички і 

віддалися вільній течії творчого процесу. Отже, свобода  процес на рівні 

підсвідомості [10, с. 1].  

Підсвідомість  це по суті своєрідне сховище свідомості людини, в 

якому зберігається інформація із власного досвіду, а також закладені 

можливості різних комбінацій певної інформації. Підсвідомість є також 

основою репродуктивної діяльності, сприймає та зберігає все, що людина 

бачить, думає, відчуває. У підсвідомість з часом відкладаються: дії 

доведені до автоматизму, для того щоб розвантажити свідомість будь які 

подавлені емоції, що не мали виходу потужні нереалізовані бажання [4, 

с. 1].  

Підсвідоме у творчому процесі залучило до себе увагу і З. Фрейда і 

його психоаналітичної школи. Творча особистість була перетворена 

психоаналітиками в об’єкт самоспостереження і спостереження критики. 

Психоаналіз абсолютизує роль несвідомого у творчому процесі, висуваючи 

на відміну від інших ідеалістичних концепцій на передній план несвідомий 

сексуальний початок. На думку Фрейда, особистість, що перетворює (за 

визначенням Фрейда  сублімує) свою сексуальну енергію в область 

творчості, що переходить в тип неврозу. Фрейд стверджував, що в акті 

творчості відбувається витіснення зі свідомості творчої особистості 

соціально непримиренних початків і усунення тим самим реальних 

життєвих конфліктів [5, с. 2].  

З. Фрейд та його учні розглядали організм людини як біоенергетичну 

систему, і зробили висновок про сексуальний характер підсвідомої енергії, 



яку назвав лібідо. Первісна сексуальна енергія  лібідо, яка часто 

законсервована, може трансформуватися в інші форми енергії  художню, 

винахідницьку, наукову, творчу. Особливість, або точніше структура 

психіки, за З. Фрейдом, складається з трьох ієрархічних рівнів  

підсвідомого, передсвідомого і свідомого, причому підсвідоме  це осердя 

первісної сексуальної енергії. Воно далеко не завжди «проривається» у 

свідомість внаслідок стереотипів поведінки, які прийняті в суспільстві. 

Другий рівень, передсвідоме, є сховищем сублімованого з першого рівня 

енергії, яка набула форми різних психічних утворень, таких, що стоять 

близько порога свідомості, і тому можуть стати його змістом. Саме там 

зосереджується вид енергії, спеціально спрямований до організуючої, 

формальної або естетичної діяльності. Свідомість же через свої заборони 

пригнічує потяг проникнути в зміст процесів, які здійснюються в 

підсвідомому, весь час конфліктує з ним, пригноблює сексуальний потяг 

[9, с. 1].  

I. Франко одним із перших висунув концепцію особливого 

співвідношення свідомості і підсвідомості у творчих процесах. Проблема 

підсвідомого вже давно цікавила філософів, але вперше дістала серйозне 

обґрунтування в медичній практиці (досліди Шарко) [6, с. 1].  

Таким чином, можна стверджувати, що І. Франко поставив і досить 

вдало вирішив цілу низку цікавих питань з психології художньої творчості, 

зокрема про компоненти творчого процесу, щодо співвідношення 

свідомості і підсвідомості у творчих процесах, про роль відчуттів у 

поетичній творчості, розкрив психологічні риси творчої особистості. І. 

Франко був переконаний, що наукова та художня творчість базується на 

здатності людини до асоціації ідей і образів. Він допускав, що для 

«зрозуміння маси індивідуальних прикмет різних поетів, різних шкіл і 

стилів поетичних, про котрі досі наговорено так багато шумних та неясних 



фраз», треба обов’язково вивчити характер і природу асоціацій, за якими 

митці створюють художні образи [6, с. 3].  

Відповідно до поділу духовного життя в межах свідомості на дві 

категорії явищ: 1) враження і думання; 2) афекти і пристрасті,  Франко 

зазначав, що сновидіння відповідають обом категоріям, а тому він поділяв 

їх на два види: аналітичний і символічний. Цей поділ Іван Франко 

переносить на поетичну фантазію, яка, на його думку, також має 

аналітичну і символічну основи [6, с. 2].  

Вплив свідомості на підсвідомість, зважаючи на те, що вони є одним 

цілим, важко усвідомити. Свідомість  підсвідомість є предметом 

вивчення для ряду наук, зокрема, психології [4, с. 1].  

Підсвідомість дуже часто тлумачать через сни. А люди в свою чергу 

завжди задавали собі питання що ж таке сон? Що він означає? Чи 

пророчить він щось? Пройшло багато років, було проведено безліч 

досліджень і все ж… що ми насправді знаємо про цю нашу фізіологічну 

властивість? Звісно ми можемо пояснювати сни з різних точок зору, але чи 

колись нам вдасться дійти до істини залишається тільки гадати. На даному 

етапі ми можемо вивчати теорії різних психологів, вчених, філософів і 

визначати для себе що нам найбільш до вподоби.  

Сон це стан людського організму який й досі є загадкою для багатьох 

дослідників і вчених.  

Ще в епоху стародавніх римлян, деякі сни були навіть представлені 

до розгляду та інтерпретації Римським сенатом. Вони вважали, що сни 

були повідомленнями Богів, а під час воєн і великих кампаній полководці 

мали при собі людину, яка могла розгадувати їхні сни.  

Багатьом великим людям їх творчі і креативні ідеї приходили уві сні. 

Варто зазначити усім відомого композитора В. А. Моцарта і видатного 

хіміка Д. Менделеєва [3, с. 1].  



Першим сновидіння з точки зору психології пояснив З. Фрейд. У 

роботі «Тлумачення сновидінь» він дослідив, що  сновидіння насправді 

допомагають психіці захистити себе і досягти почуття 

задоволення.»Сновидіння  це спосіб вивільнення нездійснених бажань 

людини за допомогою його свідомості без пробудження фізичного тіла» [1, 

с. 51].  

 Опис нашої «темної» сторони знаходимо й у творі Платона 

«Держава» (або «Політея», IV ст. до н. е.): «Навіть у найбільш гідних із 

людей всередині живуть жахливі та аморальні бажання, які іноді 

проявляються у наших снах» [2, с. 172].  

І. Франко для з’ясування питання, в чому полягає творча діяльність 

поетичної фантазії вдавався до сновидінь і відзначав те, що сонна фантазія 

є не лише відтворювальною, «репродуктивною», але й творчою. Творчість 

її полягає в тому, що вона здатна створити такі образи, сцени, ситуації, 

яких у житті ми ніколи не бачили й не спостерігали.»Вона потрафить,  

писав І. Франко,  скомбінувати все те з величезного запасу наших 

звичайних вражень і ідей, послуговуючись збільшеною в сні легкістю в 

асоціюванні ідей. Для сонної фантазії стоять отвором усі таємні скритки та 

схованки нашої нижньої свідомості, всі скарби наших давніх, забутих і 

затертих вражень від найдавніших літ, усе те, що наша свідомість наяву 

хіба з трудом може вигребти в пам’яті. І над усім тим скарбом сонна 

фантазія панує безмежно» [6, с. 2]. Цю теорію можна залучити і до творчих 

процесів балетмейстера.  

Таким чином, можна стверджувати, що для прояву творчості мало 

звертатись до підсвідомості. Людині потрібно мати творчі здібності, які 

можуть бути або природними, або набутими в процесі навчання й 

виховання.  
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