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ГЕНДЕРНИЙ АСПЕКТ РОЛІ ЧОЛОВІКА У БАЛЕТІ: 

ПЕРЕОСМИСЛЕННЯ ХОРЕОГРАФАМИ ГОЛОВНИХ ПАРТІЙ У 

КЛАСИЧНИХ ПОСТАНОВКАХ 

 

Розкрито роль чоловіка-танцівника, його вплив на розвиток 

танцювального мистецтва та вплив балетмейстерів на формування 

чоловічого образу у хореографічних постановках, на тому чи іншому 

історичному етапі. За основу взято творчість Сергія Дягілєва, Моріса 

Бежара, також таких хореографічних труп, як Балет Трокадеро з Монте 

Карло та Санкт-Петербурзький чоловічий балет Валерія Михайловського, які 

яскраво відобразили важливість чоловіка як танцівника у класичних та 

сучасних балетних постановках, також у хореографічних пародіях. Було 

проаналізовано та проведено паралелі жіночої та чоловічої версій одноактного 

балету Моріса Бежара «Болеро» на музику Моріса Равеля. 

Ключові слова: чоловічий танець, історія чоловічого танцю, історія 

хореографічного мистецтва, хореографічна пародія, чоловічий балет, Les 

ballets Trockadero de Monte Carlo, Санкт-Петербурзький чоловічий балет 

Валерія Михайловського, Валерій Михайловський, Моріс Бежар, балет 

«Болеро», Bejart Ballet Lausanne. 
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Метою цієї статті є дослідження історії розвитку виконавства чоловічого 

танцю, чоловічих балетних театрів та визначення аспекту чоловічого танцю, як 

виконавця головної танцювальної партії. 

Завдання статті: 

- дослідити початкові витоки чоловічого танцю; 

- детально ознайомитися з історією розвитку чоловічого танцю у 

різні епохи; 

- дослідити пародійні чоловічі театральні трупи та їх завдання; 

- ознайомитися та проаналізувати жіночу й чоловічу версії балету 

«Болеро» Моріса Бежара. 

Роль чоловіків як у житті, так і у мистецтві була, є і буде невід’ємною. 

Вони майже завжди були попереду: можна згадати те, що найгеніальнішими 

політиками, художниками, музикантами та винахідниками були чоловіки. Та чи 

завжди чоловічий танець був нормою, яка підтримувалася багатьма? Що 

змінилося? Чому зараз чоловіки мають перетанцьовувати жіночі партії 

найвідоміших балетів, аби акцентувати та виявляти рольовий потенціал?  

Мистецтво – дуже чутливе та залежне від багатьох чинників. На нього 

впливає все, починаючи від часу та закінчуючи територіальними 

особливостями. Насправді, одним із головних чинників є соціум. Саме від 

нього залежить розвиток та вдосконалення мистецтва, як постійної та 

безкінечної серпантинної системи. Люди спершу малювали на скелях та 

вибивали ритми своїм тілом, потім, удосконалюючись, вони винайшли 

інструменти для вибивання рельєфів чи барелельєфів і створили струни для 

скрипки. З огляду на це можна сказати, що аби віднайти щось нове, ми маємо 

повернутися до тих часів, з яких усе починалося. Цей принцип можна 

використати й у хореографії. Люди танцювали босими, відчуваючи ритм, 

вистукуючи ногами чи плескаючи руками та використовуючи природні рухи 

тіла. Надалі танець ускладнювався костюмами, новими, більш естетичними та, 

проте, неприродними рухами і музикою. Що ж ми бачимо на сучасному етапі 

розвитку? Хореографи знову повертаються до тієї гармонійної краси і простоти, 
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використовуючи вже відомі всім правила класичного, народного або ж 

сучасного танців. 

Можна сказати, що мистецтво схильне до реагування на зміни у соціумі 

та часі. Тож, для початку, треба дослідити історичний аспект розвитку чоловіка 

як танцівника, аби зробити певні висновки про його вплив у хореографічному 

мистецтві.  

Першими чоловічими танцями ми можемо назвати культ поклоніння 

богам, перед важливим полюванням чи війною. До них можна віднести танці 

первісних людей. Танець також використовували в ритуально-містичній 

практиці для телепортації душі зі світу далекого в світ гірський заради 

досягнення трансперсональних станів свідомості. Відомий, наприклад, танець 

шамана, або візіонера, який впадає у стан трансу в такому «танці» [4]. 

Еволюція танцю зумовила розширення його змісту. 

Професіоналізація танцювальної діяльності, яка окреслилася вже в 

античності, поступово адаптувала танець до нових функцій. Він відкрив для 

себе інші можливості, зокрема, став елементом театральної вистави, а пізніше і 

самостійним видом мистецтвом. Наприклад, Античний театр. Актор мав 

володіти технікою читання, співу та танцю. Акторами мали право бути лише 

чоловіки [1, с. 55]. Ця традиція, надалі, у різних країнах і культурах була дуже 

стійкою – такими є китайський та японський театри, театр Шекспіра. 

Найчастіше, причиною цього слугували патріархат та надання більших прав і 

свобод чоловікові. Це можна віднести до чинників соціуму та побуту 

тодішнього часу. 

Туди ж можна додати епоху французького короля Людовіка XIV, який 

вивів придворні танці і театр до нового рівня. Король займався танцями і 

вперше зійшов на сцену у віці 14 років у «Балеті Кассандри» та нерідко сам 

піднімався танцювати за час свого правління. А у 1661 році Людовік XIV видав 

наказ про організацію Французької Академії танцю, першим керівником якої 

став Жан Батіст Люлі. Згодом, після відкриття школи у Франції почали 

з’являтися професійні танцівники. Якщо раніше у виставах брали участь 
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придворні, то з розвитком балету, балетні «па» могли виконувати лише 

спеціально навчені люди. Треба відзначити те, що спочатку у балетних 

постановках, знову ж таки, брали участь лише чоловіки [2, с. 8]. 

З 1681 року участь у балетних виставах стає доступною і для жінок. У той 

час позиція чоловіка у танцювальному мистецтві значно ослабла. Це зумовлено 

тим, що як хореограф, так і глядач жадали бачити на сцені більше ніжності, 

легкості та враження польоту. Казка та різноманітні образи епохи романтизму 

привели жінку-танцівницю до вершини успіху. Танцівник же змістився у бік, 

залишившись у ролі «перевізника» великих та коштовних костюмів балерини, 

підкреслюючи її красу та талант [2, с. 12].  

Навчання техніці також було акцентовано до балерин, що сприяло 

меншій кількості чоловіків з балетною освітою. Вже до середини ХІХ століття 

кількість чоловіків цієї професії значно зменшилася. Цей дефіцит призвів до 

створення такого жанру, як «travestie». Ця практика полягала у тому, щоб 

заміняти виконавців чоловічої ролі, яких бракувало, на танцівників тієї ж статі 

(тобто, жінка виконує чоловічу партію, а чоловік – жіночу). Також варто 

згадати ті часи, коли у виставах-дивертисментах виконавцями були самі лише 

чоловіки, які виконували і жіночі партії, хоча вони найчастіше були виконані 

більше у стилі «burlesque». 

На початку ХІХ століття західне суспільство вже склало свою думку 

щодо чоловічого балету і вона, на жаль, не була позитивною. Романтичний 

критик Жюль Жанен свого часу заявив: «…я нічого не знаю більш огидного в 

світі, ніж танцівника. Ні в якому разі я не можу визнати право чоловіка на 

танець у громадському місці». 

Проте, Сергій Дягілєв з його «Російськими сезонами» повернув 

заслужений статус танцівника балету широкому західному суспільству, 

надавши йому змогу знову бути головним виконавцем партій та значних ролей 

у сюжетах балетних вистав. Глядач загорівся бажанням бачити на сцені 

сильного та емоційного танцівника-чоловіка. Втім, як і в наш час, це бажання 

виникало не у всіх.  
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Ознайомившись з історичними прикладами, ми можемо перейти до 

наступного аспекту формування чоловіка-танцівника. Це є, вже згадані раніше, 

«burlesque» та номери у жанрі «travestie».  

Одними з найяскравіших прикладів у цих жанрах є «Les ballets Trockadero 

de Monte Carlo». Трупа Трокадеро була створена 1974 року у якості пародійного 

балетного театру. Генеральним директором трупи є Юджин Макдоугл. Історія 

створення цієї трупи пов’язана з Російськими сезонами Сергія Дягілєва. 

Насправді ж кожен із танцівників є учнем найкращих балетних шкіл 

США, Франції, Італії чи Німеччини. Вони володіють класичною чоловічою 

технікою, а також – технікою на пальцях. Артисти мають два російські імені – 

чоловіче і жіноче. Виконують вони класичні дивертисментні постановки, такі 

як «Вмираючий лебідь» Сен-Санса, «Пахіта» Мінкуса, «Лебедине озеро» 

П. Чайковського та багато іншого.  

Другим прикладом подібного чоловічого театру є Санкт-Петербурзький 

чоловічий балет Валерія Михайловського. Небезпечний експеримент для 

післядоби соціалізму був створений 1992 року. Головний керівник і хореограф 

трупи в одному зі своїх інтерв’ю прокоментував ідею створення цього балету: 

«Одного разу я дивився по телевізору вечір, присвячений одній з геніальніших 

російських балерин. І мене вразив рівень виконання. Він не відповідав цьому 

імені ‒ ні манери, ні стилю! І тут у мене сяйнула думка ‒ навіть чоловіки це 

можуть зробити краще!» [5].  

Пародія є дуже тонким жанром мистецтва, проте її поєднання з балетом 

виводить ці дві ланки на новий, цілком серйозний рівень. Це і доводять нам 14 

танцівників на чолі з хореографом, що немає нічого прекраснішого за балет, як 

його досконала, чітко відпрацьована, пародія.  

На мою думку, спектр чоловічих емоцій переважає жіночий. Вони 

можуть дозволити собі створити ніжний образ, героїчний, тиранічний та 

егоїстичний. Чоловіки не бояться змінюватися чи бути кумедними, на відмінну 

від жінок. Балерини завжди прагнуть до досконалості. Неважливо, чи це 

техніка, чи образ. Завжди жіночна та романтична Спляча Красуня та Марі із 
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«Лускунчика» не змінюються. А якщо згадати Одетту з «Лебединого озера»? 

Тут перед нами постає образ справжньої жінки. Ніжна і зверхня, лірична і 

прямолінійна. Як справжня жінка – з крайнощів у крайнощі. Існує думка, що 

жінки в балеті дуже рідко можуть перевтілюватися з образу прими балерини в 

характерний образ – за своєю натурою, через свою емоційну слабкість. Тому 

чоловікам це вдається помітно легше. 

Балети Трокадеро та Михайловського по суті несуть у собі однакову роль 

у хореографічному мистецтві. Вони націлені на те, аби, не переходячи від 

тонкого комедійного жанру пародії до грубого вульгарного гумору, показати 

глядачеві зовсім інший класичний балет: зморених від однієї і тієї ж ролі 

балерин, труднощі у створені балетної вистави або при виконанні 

високотехнічних «па», незручність костюмів чи взаємовідносин між 

танцівницями за кулісами, про які ніхто і ніколи не говорить  з великої сцени. 

Танцівники дозволяють собі поєднувати легку сатиру та бездоганну техніку. 

Вживаючись цілком і повністю у задану їм роль, вони не переходять від 

перебільшення до насміхання. 

«Чоловік у жіночому костюмі, хоче він того чи ні, вже пародія. Це все 

одно, що йти по лезу ножа, крок трохи в сторону – і може бути вульгарно, 

грубо. Ми вирішили, що якщо вийде поганий смак, то ми це нікому не 

покажемо» [5], – говорить про свій балет Валерій Михайловський. 

Вдягаючи балетні пачки та пуанти, різні перуки, наносячи на свої 

обличчя грубий макіяж, що підкреслює чоловічі риси, танцівники обох балетів 

все ж таки не намагаються замаскувати свою справжню сутність. Через білий 

корсет видно міцну спину та волосся на грудях, розмір ноги у жіночих 

танцювальних туфлях також не виглядає маленьким, проте, все це є 

гармонійним, всеціло переданим образом. 

Проте це не останнє, що вплинуло на розвиток чоловічого танцю. 

Наступний аспект ми роздивимося на прикладі балету «Болеро» Моріса Бежара, 

а точніше ‒ на його жіночій та чоловічій версіях.  
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Музичний твір «Болеро» створив 1928 року французький композитор 

Морріс Равель за проханням Іди Рубінштейн, і надалі було поставлено немало 

танців на цю композицію. Однак найяскравішим та найсучаснішим прикладом 

є, все ж таки, редакція Бежара. Поставлений одноактний балет, тривалістю 16–

18 хвилин, занурює глядача в іспанську таверну початку ХХ століття, 

заповнену гуляками. Посередині стоїть стіл, на якому танцівниця, привертаючи 

до себе увагу чоловіків, починає свій танець. Під кінець виступу, гуляки 

підіймаються, оточуючи стіл довкола, а дівчина – завершує свій танець з 

тріумфом. 

«Болеро» було створено для жінки і довгий час його виконували саме 

балерини. Першою цю партію станцювала Дішка Сіфніос. І приблизно в кінці 

1970 року М. Бежарові запропонували зробити чоловічу версію танцю. Так 

з’явилося «Болеро» Хорхе Донна. Він танцював партію якось особливо – він 

один міг змусити мене плакати і перевернути всередині все почуття. Треба 

сказати, що в початковому варіанті кордебалет складався з дівчат, вже потім їх 

замінили на хлопців. І це, звичайно, рідкісний випадок, коли одну і та ж партію 

виконують танцюристи обох статей. «При цьому танцювальна партія однакова, 

але манера виконання різна, тому що чоловіче і жіноче тіло влаштоване по-

своєму. У когось великі руки, у когось довгі ноги. Так що ви не побачите 

однакових па. Крім того, артисти балету роблять стрибки на різній висоті», – 

говорив у своєму інтерв’ю один з учнів Моріса, а зараз вже і художній керівник 

Bejart Ballet Lausanne, Жіль Роман [3]. 

За життя Моріс Бежар особисто давав дозвіл на виконання його версії 

«Болеро» танцівникам, які відповідали його критеріям хореографічного стилю. 

Так у 1978 році головну партію виконала Майя Плісецька, а згодом, у 1988 

році, і французька прима-балерина Сільвія Геллем [3].  

Тож, залишивши сюжет балетної вистави, не змінюючи хореографічну 

лексику, костюми чи реквізит та кордебалет, проте замінивши виконавців 

головної партії, хореограф, автоматично змінив зміст та емоціональну 

наповненість постановки.  
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Після перегляду двох варіантів балету «Болеро», я можу сказати, що для 

мене, є відмінність між чоловічою та жіночою версіями. Вона полягає у 

сприйнятті ролі головного виконавця. Тобто, у цей період було дуже 

ризиковано давати жінці такої великої внутрішньої сили, дозволити їй проявити 

свою сексуальність та особисту незалежність. Чоловіки у ролі кордебалету 

захоплювалися танцівницею саме як жінкою, образом сильної та рішучої. Тому 

показувати саме цей варіант балету – було новаторством.  

У версії ж із чоловіком, це було авангардно, оскільки виконавець 

головної ролі мав ніби відповісти своїм танцем на виклик попередниці. Думаю, 

якщо б Моріс Бежар показав свої балети не в тій послідовності, тобто спочатку 

чоловіча, а потім вже жіноча, то це не викликало б такого галосу та фурору. 

Чоловік у ролі танцівника у таверні, що зачаровує своєю магнетичною силою та 

затверджуючи свою позицію у суспільстві, викликає як у кордебалету, так і у 

звичайного глядача повагу. Повагу до незламного та цілеспрямованого. 

Змінюючи головний компонент у балеті, не змінюється сюжет. Змінюється його 

сприйняття. 

Тому, проаналізувавши історичні довідки чоловічих балетних театрів та 

цих балетних постановок, а також провівши певні паралелі, можна зробити такі 

висновки: 

- еволюція чоловічого танцю була напряму пов’язана з розвитком 

суспільства, мистецтва та епохою; 

- не можна сказати, що чоловіки перетанцьовують жіночі партії задля 

того, аби лише довести свою рівність у техніці, здатність втілюватися у будь-

який поставлений образ, або ж висміяти танцівниць; 

- чоловіки-танцівники та хореографи у балетних постановках не 

доводять того, що мають перевагу над виконавицями головних партій, також 

завданням хореографів не було показати певну гендерну належність, 

висвітливши силу чи перевагу тої чи іншої статі; 
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-  надаючи можливість чоловікові виконувати жіночу партію, 

хореограф прагнучи цього, чи ні, автоматично змінює не лише виконавців 

головної ролі у виставі, а й вже знайомий усім сюжет та зміст.  
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The article deals with the role of the male dancer, his influence on the 

development of dance choreographers and influence on the formation of the male 

image in dance productions at a particular historical juncture. It is based on the 

creativity of Sergei Diaghilev, Maurice Béjart, and these dance troupes like Ballet 

Trocadero of Monte Carlo and St. Petersburg’s male ballet Valery Mikhailovsky, 

which clearly reflected the importance of men as a dancer in classical and modern 

ballet performances as well as dance parodies. They were analyzed, and the parallels 

of female and male versions of the one-act ballet by Maurice Bejart’s «Bolero» to the 

music of Maurice Ravel. 
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