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Гаррі Севоян  
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Форми сприйняття класичного балету сьогодення  

 

Розглянуто проблему актуальності сучасного класичного 

балету у репертуарі театрів, означено його місце у формуванні 

класичної балетної школи та його конкурентоздатність зі сучасними 

стильовими напрямами балетного мистецтва, що формує коло 

внутрішніх тенденцій існування сучасної класичної балетної 

постанови. А оскільки зовнішні причини, які впливають на долю 

балетних спектаклів, залежать переважно від глядача, у статті 

детально розглянуто різні типології аудиторії за різними 

критеріями. Цей аналіз підводить до висновку, що трансформація 

традиційно-канонічної орієнтації класичного балету, обумовлена 

масовістю та комерціалізацією сучасної культури, формує 

протиріччя між елітарним, по суті, характером класичного балету 

та зростаючою орієнтацією на ринково-масовий характер 

художнього простору. Уникнути такогопротиріччя можна не завдяки 

зовнішнім критеріям (що може бути й неможливим), але спираючись 

на еталонну репрезентацією універсально-художніх рис класики 

балетного жанру. 

Ключові слова: сучасний класичний балет, глядач, аудиторія. 

 

H. Sevoyan  

Forms of perception of classical ballet present 

The article considers the problem of the relevance of modern classical 

ballet in the repertoire of theaters, outlines its place in the formation of the 

classical ballet school and its competitiveness with modern styles of ballet 

art, forms a circle of internal trends in the existence of modern classical 

ballet regulation. And since the external reasons that affect the fate of ballet 
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performances depend mainly on the audience, the article examines in detail 

various typologies of the audience according to various criteria. This 

analysis leads to the conclusion that the transformation of the traditionally 

canonical orientation of classical ballet, due to the mass character and 

commercialization of modern culture, forms a contradiction between the 

essentially elitist character of classical ballet and the growing orientation 

towards the mass market nature of the artistic space. And the solution of this 

contradiction must be implemented not at the expense of external criteria 

(which may be impossible), but based on the reference representation of the 

universal-artistic features of the classics of the ballet genre. 

Keywords: modern classical ballet, spectator, audience. 

 

Проблема сприйняття класичного балету сьогодення походить із 

проблеми репертуарності класичного балету в оперному театрі, де балет, 

зазвичай не є центральним жанром у театрі, та не є пріоритетним серед 

глядачів (порівнянно з жанром опери). З боку технології створення 

балету традиції саме класичного балету є невід’ємною складовою, з боку 

глядача пріоритетність ґрунтується на зовсім інших, не пов’язаних із 

технологічними складовими, ознаках. Обидва погляди у своєму 

поєднанні дають важливу картину функціонування сучасного балету, 

якийперебуває між запитом глядача та професійними принципами. 

Деякі аспекти сприйняття класичного балету сучасності розкрито у 

низці робіт культурологічного, соціологічного та психологічного 

напряму, так би мовити ззовні. Зокрема, серед таких робіт можна 

виділити дисертаційні дослідження А. Лисенкової «Соціальна 

комунікація як фактор розвитку музичної театральної культури» (2003) 

[3], М. Судакової «Еволюція сучасного хореграфічного спектаклю та 

методика його експертної оцінки» (2006) [7], Н. Терентьєвої 

«Класичний балет: роль та функції в художній культурі сучасності 

(загальноросійський та регіональний аспекти)» (2014) [8] та 

М. Снєжинської «Музична індустрія як соціокультурний феномен» 

(2019) [5]. Зміст та проблематика цих робіт з різних аспектів розглядає 

зовнішні – з боку глядача – питання функціонування балетної вистави. 
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Ще один їх важливий недолік – вони всі зарубіжні. В Україні ґрунтовних 

праць ані щодо питання сприйняття класичного балету, ані щодо місця 

його у загальному розвитку танцювального мистецтва поки що немає. 

Оскільки класичне професійне мистецтво не може тільки лише 

задовольняти запити публіки, але й має пропонувати нові стандарти 

якості, позиція публіки не завжди має бути вирішальною у виборі того 

чи іншого твору для репертуару театру. З іншого боку, неоднорідність та 

розгалуженість публіки здатна точно відобразити певні тенденції у 

розвитку жанру, певною мірою відреагувати на стилістичні зміни тощо. 

Тому метою цієї статті була спроба визначення місця класичного балету 

у сучасному репертуарі театру та визначення типів аудиторії, яка формує 

глядацький контекст. Хоча зісередини, очима балетмейстерів, це 

питання постає та вирішується в іншій площині. 

На початку XXI століття сучасний балет перебуває у стадії на зламі, 

переживаючи період кризи, яка пов’язана, з одного боку, зі загальним 

зниженням музичної культури, а з іншого – зі змішанням танцювальних 

стилів та «мов» різного рівня складності. 

Тому й власне сам професійний класичний балет переживає 

чергову фазу самовизначення, самозбереження себе як самостійного 

жанру, незважаючи на активний розвиток альтернативних видів 

танцювального мистецтва. Класична, канонічна спрямованість 

балетного мистецтва значно трансформується та переосмислюється. 

Класична балетна школа є базою для розвитку сучасних танцювальних 

напрямів, тому класичний балет прагне зберегти себе в руслі звичної 

традиції. 

Доцільним є звернення уваги на значущість завдання означити 

місце та роль класичного балету в художній культурі сучасності: культурі 

полістилістичній, яка демонструє єдність та боротьбу протилежних 

начал: класики й сучасності, ретро й авангарду, масового й елітарного. 

Класичний балет виконує особливу функцію еталону та орієнтиру в 

розмаїтті сучасного мистецького життя; він усіляко намагається 
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уникнути забуття як елітарне мистецтво, яке сприймається 

нечисленними групами поборників класичної спадщини. 

Класичний балет зберігає та відтворює базові, культурно та 

антропологічно значущі артефакти, й одночасно він змушений складати 

конкуренцію сучасним видовищним танцювальним стилям, які не 

завждидостатньо професійні. Але навіть і в якості класичного, балет не 

може бути глухим до вимог нового часу, і повинен оновлюватися в 

межах усталеної класичної традиції. 

Ринково-масовий посил доволі активно впроваджується в 

ідеологію сучасного споживання, впливає як на художні запити публіки 

(все більш орієнтованої на видовищність), так і диктує інститутам 

художньої культури розглядати комерційний успіх художнього продукту 

в якості основного критерію успішності та ефективності. Така ситуація 

зумовлює практичне протиріччя між елітарним, за своєю сутністю, 

характером класичного балету та зростаючою орієнтацією на ринково-

масовий характер актуальної художньої культури. У подібній ситуації 

балетному мистецтву необхідно віднаходити нові форми впливу на 

публіку, щоб забезпечити подальший розвиток та сприйняття балету 

певними сегментами аудиторії. 

На тлі загального різноманіття стилів, жанрів, напрямів, 

особливостей втілення художніх задумів у балетному мистецтві (від 

класики до модерн-експериментів) дуже неоднорідною постає й 

аудиторія балету. Тому виникає необхідність звернутися до деяких 

класифікацій публіки (аудиторії мистецтва), що склалися в руслі 

гуманітарного знання (культурології, мистецтвознавства, соціології 

мистецтва). Найповніше вони розроблені стосовно аналізу саме 

музичного та театрального мистецтв (певно, через їх видовищність, 

жанрове різноманіття, орієнтацію на широкі верстви публіки). 

Ще у 1975 році А. Сохор запропонував типологію слухачів, 

оцінюючи якість сприйняття музичного матеріалу: високорозвинені 

слухачі («знавець», «експерт»), середньорозвинені («дилетант»), низько 
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розвинені («профан»). Критеріями поділу слухачів тут виступали 

категорії емоційного та раціонального сприйняття; зосередженого або 

розсіяного; сприйняття, націленого на глибину переживання, розуміння 

та засвоєння матеріалу, або поверхневого, фрагментарного, усіченого 

сприйняття [6, с. 15]. 

Однією з найвідоміших типологій музичного сприйняття можна 

вважати поділ слухачів залежно від рівня освоєння музичної мови, яке 

провів німецький філософ Т. Адорно [1]. Цей поділ передбачає вісім 

типів слухачів: 1) експерт; 2) «гарний слухач»; 3) «споживач культури» – 

освічений, проте байдужий та пасивний; 4) «емоційний» слухач, який 

переживає певні почуття з приводу прослуханої музики; 

5) «ресантиментний» (антиемоційний) слухач – сектант-пуританин, 

який сліпо відданий серйозній музиці, але не розуміє її; 6) «джазовий 

фанатик» (джаз-фан); 7) слухач, який розважається; 8) немузична або 

антимузична людина. 

У своїй статті про вивчення аудиторії мистецтва А. Ушкарьов 

зазначив, що ця типологія часто зазнавала критики та створена автором 

емпірично [9]. Проте віннаголосив, що більшість типологій концертної 

публіки ґрунтуються на похідних названих у Т. Адорно ознак.  

Спираючись на типологію Т. Адорно, Б. Смірнов аналізував 

слухачів симфонічних концертів, додавши до критерію слухового 

сприйняття (реакція на музику) ще й візуальну складову (реакція на 

«рисунок» диригента) [4, с. 86–89]. 

Зокрема, Н. Терентьєва пропонує авторський підхід до розгляду 

типів сприйняття балетного спектаклю (оскільки саме балетний 

спектакль постає найбільш повною та зримою формою репрезентації 

балетного мистецтва), що розуміються саме з позицій культури 

сприйняття класичного балетного мистецтва аудиторією міста [8, c. 105]. 

Перший критерій класифікації – ступінь затребуваності та 

вираженості потреби в осягненні балетного мистецтва, відповідно до 

нього серед аудиторії виділяються: 
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- фанати балетного мистецтва – характеризуються станом 

стабільно-постійної потреби у сприйнятті балету, відчувають готовність 

до частих контактів із цим мистецтвом. Характерною рисою культури 

сприйняття балетного мистецтва фанатами стає елемент культурно-

символічного присвоєння та закріплення балетного дійства як 

необхідного елемента особистої біографії: фанати балету відвідують усі 

прем’єри, знають імена та прізвища артистів, у них є улюблені 

постановки та улюблені виконавці, сам характер прилучення пов’язаний 

із ціннісно-значущою формою свідомого ставлення (як правило, вони 

розуміються в балетній техніці та тонкощах акторської майстерності, 

їхня любов до мистецтва балету виражається в словах, побажаннях, 

сказаних виконавцям після спектаклю за лаштунками або на вулиці біля 

театру, в процесі фотографування з артистами, дарування квітів, 

отримання автографів тощо); 

- любителі балетного мистецтва – за можливістю вносять 

відвідування балету до найбільш затребуваних форм дозвілля, проте не 

належать до групи стійко-залежної від сприйняття балетного мистецтва. 

Любителі балету – глядачі, яким подобається балет, але він не є 

невід’ємною частиною їхнього життя, а пов’язаний переважно з 

оптимальним типом соціокультурних переваг (вони вдячні та захоплені, 

але не більше того). Збагачуючи своє життя спектаклями балету, вони із 

задоволенням відвідують театр, можуть вловити те, що невловиме 

недосвідченому глядачу. Любителі балету, як і фанати, – свідки 

мінливого життя постановок протягом десятиліть; 

- пасивні споживачі балетного мистецтва – не відчувають 

безпосередньої потреби в сприйнятті балету, але беруть участь у 

перегляді вимушено (наприклад, за цільовим запрошенням) – 

характерною рисою такої форми відносин стає утримання культурної 

дистанції між власним життям та сприйняттям балетного мистецтва; 

- разові відвідувачі – випадкова група, яка виявилася в театрі 

внаслідок непередбачених обставин, яка не забезпечує постійний склад 
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публіки театру. Разові відвідувачі серед глядачів балетного спектаклю не 

такі часті: це можуть бути жителі довколишніх міст, сіл, селищ. 

Відмітною ознакою цієї категорії публіки є її культурна невизначеність: 

так, однаковою мірою разовий відвідувач може стати аматором (а 

пізніше й фанатом) балетного мистецтва або чітко позначити дистанцію 

між власним життям та наступними контактами з балетом; 

- незацікавлені балетом – повністю відсутня потреба в сприйнятті 

балетного мистецтва, не характерне залучення балетних вистав у 

постійні дозвільні заняття та значущі позиції рейтингу соціокультурних 

переваг [8, с. 106]. 

Наступним критерієм класифікації Н. Терентьєва виділяє рівень та 

тип освоєння балетного тексту, що передбачає поділ на такі групи: 

- повноцінно-адекватні реципієнти культурно-художнього 

тексту – повною міою засвоїли сприйняття всіх елементів спектаклю – 

хореографії, музики, драматургії вистави, живописного оформлення 

балету. До цієї категорії глядачів можна віднести критиків та 

журналістів, для яких сприйняття міцно пов’язане з критичною оцінкою 

та рефлексивним типом засвоєння балетного тексту в художньому, 

історичному та часовому контекстах. Вони раціонально осмислюють 

творчість балетмейстера або виконавців й, більше того, провадять 

своєрідний акт культурної інтерпретації та подальшої трансляції 

засвоєного художнього враження (пишуть про нього, залишають 

відгуки, діляться інформацією з іншими людьми). Ця група постає в 

якості своєрідного культурного посередника між акторами та публікою, 

стаючи відповідно активним учасником творчого процесу. Вони 

формують образ балету в очах інших глядачів, звертають увагу 

необізнаних на ті деталі, які в підсумку можуть бути вирішальними, 

оцінюють досягнення та прорахунки балетмейстерів, музикантів, 

артистів; 

- споживачі середньоадекватного сприйняття – сприймають 

окремі елементи художнього задуму вистави, здійснюють так званий 
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процес «переговорного прочитання» (С. Холл1) [11] – іншими словами, 

адекватно декодують окремі елементи культурно-художнього тексту 

балету, але не здатні до повноцінного повного прочитання та культурної 

інтерпретації всього художнього задуму; 

- публіка, яка презентує низьку культуру споживання – люди, 

які майже цілком не можуть «розшифрувати» художній задум вистави, 

не орієнтовані на сприйняття мистецтва в цілому та балетного зокрема 

[8, с. 107]. 

Наступний критерій, який виокремлює Н. Терентьєва, це 

змістовно-стильова спрямованість інтересу (орієнтованість на класичну 

спадщину або авангардно-експериментальні постановки): 

- споживач-традиціоналіст – орієнтований на спектаклі 

класичної балетної спадщини, що не схвалює авангардних впливів 

(модерн-постановок), демонструє прихильність до класичних 

культурних текстів та художніх образів; 

- споживач модерн- та постмодерн-культури – орієнтований на 

авангардні постановки сучасних балетмейстерів, розглядає класику як 

«ретро орієнтовані» зразки культури, що пов’язують свій інтерес з 

актуальними напрямами балетного мистецтва; 

- серединний споживач – орієнтований на все нове, що створюється 

в балетному мистецтві, але одночасно відчуває потребу в задоволенні 

художнього інтересу, спрямованого на класичні зразки балету [8, с. 108]. 

Відповідно до типів мотивації звернення також можна виділити 

такі типи споживачів: 

- допитливий споживач – орієнтований насамперед на пізнання, 

отримання додаткової культурної інформації, жваво цікавиться всіма 

новинками та інноваціями в сфері балетного мистецтва; до цієї категорії 

глядачів можна віднести в першу чергу студентів вишів, хореографічних 

                                                             
1 Мається на увазі стаття Стюарта Холла «Кодування та декодування у телевізійному дискурсі». Детальніше 

див. Мак Куэйл Д.. Модель кодирования/декодирования / Мак Куэйл Д., Виндал С. 1993/1998. Режим доступа : 

http://psyberlink.flogiston.ru/internet/bits/hall.htm 
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та музичних навчальних закладів, керівників та учасників 

хореографічних самодіяльних колективів; 

- споживач, який розважається – розглядає балет у якості 

особливого роду культурне шоу, видовище, що привертає увагу красою 

та естетикою тіла й музики; 

- комунікативний тип – пов’язує своє дозвілля з привабливою 

атмосферою самого театру, аурою залу для глядачів, розглядає 

відвідування як спосіб досягнення самоповаги, престижу та схвалення з 

боку референтних соціокультурних груп; це так звані «прем’єрні» 

відвідувачі, переважно люди заможні, які можуть дозволити собі дорогі 

місця в перших рядах партеру, відвідування балету для них – частина 

загальної «програми» формування культурно-привабливого іміджу, 

демонстрації високого соціального статусу тощо; 

- духовно-естетичний тип споживача – розглядає балетне 

мистецтво як необхідний етап у розвитку загальної естетичної і духовно-

художньої культури, зацікавлений у розвитку власного духовно-

естетичного рівня; 

- невизначений тип споживача – відвідує балетні вистави без 

чіткої мотивації, характеризується разовими та випадковими 

контактами з балетним мистецтвом [8, с. 108]. 

Наступний критерій класифікації Н. Терентьєва визначила як 

глибина та широта обізнаності в інформаційно-культурному полі 

розвитку балетного мистецтва: 

- знавець балету – розбирається в історії створення балету, володіє 

інформацією про техніку танцю, музики, виконавців, хореографів, про 

спільну історію створення балетного спектаклю; 

- культурно-пізнавальний тип споживача – не володіє повною 

інформацією, але відчуває потребу в засвоєнні балетної техніки, музики, 

художнього оформлення вистави, готовий до сприйняття більш повної 

інформації про історію створення творів; 
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- балетний дилетант – людина, що опинилася на конкретній 

балетній виставі, але не володіє ніякою інформацією про історію 

створення балетного спектаклю, яка не знає імен хореографів та 

виконавців, яка не знайома із текстом лібрето [8, с. 109]. 

Останній критерій – орієнтованість соціокультурного звернення до 

балету: 

- балетоман – орієнтований винятково на сприйняття балетного 

мистецтва, відстежує всі новинки та прем’єри в житті театру, 

розбирається в балетному мистецтві та скеровує свій інтерес на 

вузькоспеціалізовану балетну сферу (з певного погляду – культурно-

замкнутий та специфічно орієнтований тип художнього споживання); 

- універсальний театрал – націлений на відстеження всіх новинок 

та прем’єр у сфері музично-театрального життя міста, розуміє балет як 

необхідний ресурс формування загальнокультурної спрямованості 

художніх інтересів; 

- нетеатральний споживач – не цікавиться ніякими формами 

музично-театрального життя, не пов’язує свій інтерес з мистецтвом, а 

скеровує його на альтернативні сфери дійсності [8, с. 109]. 

Ця класифікація допомагає виявити проблемні аспекти 

глядацького сприйняття балету в різних площинах, але в ній не 

врахований критерій засобу сприйняття балетної вистави, оскільки 

глядач може не тільки бути присутнім безпосередньо в театрі, але 

сприймати балет дистанційно. Звичайно, телебачення та інтернет не 

змінять критеріїв класифікації глядачів, проте врахування цих 

показників може значно змінити їх кількісний та якісний склад. Типи 

дистанційного сприйняття спектаклю можна розподілити на дві великі 

категорії: 1) запропоновані глядачу балетні спектаклі (TV-програма, 

пряма трансляція з театру, фестивалю тощо, включення балету у рамки 

учбового або наукового заходу та інше); 2) обрані глядачем балетні 

спектаклі (звичайно, на його вибір впливає рівень доступності запису 
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або трансляції, проте пропозиції на такий перегляд значно 

перебільшують попит). 

Класичний балетний спектакль (за рідкісним винятком) 

розглядають як феномен високої культури, що визначається, як 

правило, початковою орієнтованістю на зразки високої культури творців 

балету (композитора, балетмейстера, лібретиста, художників, 

танцівників, музикантів-виконавців тощо). 

Постмодернізм зруйнував кордони між мистецтвом та 

немистецтвом, відкрив двері для всіх бажаючих заявити себе творцями. 

Звернути на себе увагу, виділитися стало можливим у хореографії не 

тільки досконалою технікою, виразністю, прекрасною школою або 

глибокою думкою, що потребує наполегливої праці й таланту. Значно 

легше заявити про себе, дивуючи або шокуючи глядачів та 

використовуючи для цього будь-які засоби. Були пущені в хід ідеї про те, 

що в мистецтві важливий не готовий твір, а процес його створення. 

Натовпи любителів заповнили всі резервуари, в хореографію прийшли 

люди, які не вміли танцювати. Плюралізм поглядів на мистецтво 

призвів до того, що багато хто став заробляти собі на життя, навчаючи 

власним, самовинайденим системам танцю. Водночас постмодерн має й 

позитивні якості, він долає властивий модерну розкол мистецтва на 

високе елітарне та низьке масове. У хореографії постмодерну 

продовжують розвиватися кілька напрямів: експресіонізм, 

конструктивізм, абстракціонізм та інші. 

Але жодний сучасний напрям у танцювальному мистецтві не 

досягне успіху, якщо не ґрунтуватиметься на традиції класичної 

хореографії. Класичний балет повинен бути присутнім у репертуарі 

будь-якого театру незалежно від політики театру та його репертуарних 

уподобань. 

Отже, підсумовуючи, можна дійти до висновків, що трансформація 

традиційно-канонічної орієнтації класичного балету, обумовлена 

омасовленням та комерціалізацією сучасної культури, формує 
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протиріччя між елітарним, по суті, характером класичного балету та 

зростаючою орієнтацією на ринково-масовий характер художнього 

простору. Проте класичний балет продовжує залишатися еталонною 

репрезентацією для актуальних експериментів у хореографічній сфері. 

Особливість класичного балету виражається в поєднанні універсально-

художніх та унікально-специфічних характеристик. 

З погляду пошуку шляхів адаптації класичного балету до умов 

масово-ринкової культури необхідний аналіз проблем культури 

сприйняття балетного мистецтва й, у тому числі, сегментація аудиторії з 

таких підстав: ступінь затребуваності та вираженості потреби в осягненні 

балетного мистецтва; рівень і тип освоєння балетного тексту; змістовно-

стильова спрямованість інтересу (орієнтованість на класичну спадщину 

або авангардно-експериментальні постановки); типи мотивації 

звернення; глибина і широта обізнаності в інформаційно-культурному 

полі розвитку балетного мистецтва; орієнтованість соціокультурного 

звернення до балету. 

Значення і культурна місія класичного балетного мистецтва 

пов’язані з реалізацією функції медіатора в умовах полістилістичного 

художнього різноманіття: утримання «живої» класичної спадщини в 

публічно-комунікативній формі та породження авангардно-сучасних 

феноменів театрально-музичної культури (база для експериментально-

модернових постановок, сучасні способи освоєння дійсності актуально-

художніми практиками танцювального мистецтва). 
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