
Федорова Юлія 

Науковий керівник Андрощук Л. М. 

 

ТВОРЧІСТЬ ВИДАТНИХ БАЛЕТМЕЙСТЕРІВ КЛАСИЧНОЇ 

ХОРЕОГРАФІЇ 

 

Балетне мистецтво – одне з найпрекрасніших мистецтв у світі. Воно 

радує глядача своєю величністю і розвиває душу людини. Тому актуальність 

теми зумовлена тим, що дане дослідження дає поглиблення знань щодо 

історії розвитку балетного мистецтва світу та аналізу творчості видатних 

балетмейстерів. 

Метою статті є життєвий та творчий шлях видатних балетмейстерів М. 

Петіпа та М.Фокіна та порівняльний аналіз їх творчості. 

Балетне мистецтво розвивалось не простим і не легким способом, в 

його розквіті були і злети і падіння. У його джерел були видатні 

балетмейстери Маріус Петіпа, а потім і Михайло Фокін. 

Маріус Петіпа Видатний артист балету і балетмейстер француз за 

походженням, народився в Марселі 27 лютого 1818 року у сім’ї артистів 

балету. Мистецтву танцю Маріуса Петіпа навчав його рідний батько Жан 

Антуан Петіпа. 

У 19 років у 1838р. він вперше ставить балети «Права сеньйора», 

«Маленька циганка» і «Весілля в Нанті». У віці 30 років Петіпа покидає 

Францію і переїжджає і Росію. Він дуже погано володів російською мовою, 

але це не заважало йому передати танцівникам весь зміст постановки. 

Балетмейстер володів неповторною мімікою, яка допомагала йому в 

роботі[2]. 

Однією з видатних постановок балетмейстера є балет «Пахіта». Це була 

перша постановка, яку Петіпа поставив в Росії. Прем’єра балету відбулась на 

сцені Петербурзького Великого театру в жовтні 1847 року.  

Петіпа вважав Росію єдиною країною, де мистецтво танцю процвітало і 

стояло на правильному шляху розвитку. 



 Доцільно виділити не менш видатного балетмейстера Михайла 

Михайловича Фокіна – це артист балету та педагог народився в місті 

Петербург 23 квітня 1880 року. Батько балетмейстера дуже не хотів, щоб 

його син займався танцями, а мати навпаки прививала йому любов до 

мистецтва. [4, с. 18]. 

Михайло Фокін–майбутній великий танцівник і хореограф – закінчив 

Театральне училище. Першим виступом Фокіна ще в школі був виступ в 

балеті «Талісман». Майже відразу після закінчення училища він почав 

ставити невеликі балети і номери для молодих танцівників. Особливий успіх 

мав його одноактний балет «Сон в літню ніч» та дует «Політ метелика». 

Маріус Петіпа визнав Фокі набагато обіцяючим балетмейстером. 

Михало Фокін брав участь у «Російських сезонах» організованих С. 

Дягілевим та А. Бенуа. Під час цих сезонів Михайло Фокін поставив багато 

балетів зокрема:«Павільйон Арміда», «Шопеніана»,«Єгипетські ночі», 

«Помираючого лебедя» для Анни Павлової, «Видіння Рози» з головну роль 

якого виконував Вацлав Ніжинський. 

Фокін реформував балетне мистецтво: він створив нову мову та форму 

балету, відповідну його сюжету. 

Творчість Маріуса Петіпа та Михайла Фокіна схожа і водночас дуже 

різна: 

Петіпа створював ліричні та феєричні балети такі як «Лебедине озеро» 

та «Спляча красуня», балети про дитинство та згадування чогось загадкового 

– «Лускунчик», а Фокін створював веселі та жартівливі балети на тематику 

російських казок, поєднуючи їх в одне ціле, це балети «Жар-птиця», 

«Петрушка», «Золотий півник». 

Також у балетмейстерів були різні особливості постановок: М. Петіпа 

створював нові, ще не бачені до того часу балети, йшов в ногу з часом, 

збагачував палітру вистави новими фарбами, а М.Фокін реформував балетні 

постановки. На відміну від старих балетів, в його балетах масовий танець 



став активним учасником дійства. У своїх творах підпорядковував союз 

танцю, музики і живопису. 

Балет – складне мистецтво. Це спільна творчість композиторів, 

танцюристів, декораторів, режисерів, художників. Інтерес до балетного 

мистецтва існував у Росії завжди. І в даний час він не зникає. Навіть навпаки, 

можна спостерігати зростання інтересу до мистецтва в цілому, і до балетного 

мистецтва зокрема. Цим обумовлюється актуальність даної теми. Вивчення 

історії балету в Росії дозволяє доторкнутися до імен великих діячів 

мистецтва, простежити тенденції розвитку балету.  

Отже, видатні балетмейстери Маріус Петіпа та Михайло Фокін зробили 

значний внесок в становлення класичного балету. Їх творчість стала новим 

етапом розвитку світового балетного мистецтва.  
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