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Вступ. Розвиток світової цивілізації є першопричиною генези культури, 

та має вплив на зміни та еволюцію людської діяльності взагалі. Спосіб життя, 

моральні та духовні цінності зазнають змін відповідно потребам часу. Це явище 

має свій відбиток у мистецькій діяльності та основних культурних течіях. 

Наприклад, буржуазна мораль з часів свого виникнення зазнала значних змін, 

які відображають саму суть буржуазного способу існування. Зростання темпу 

життя перетворює час на гроші. Вистави стали більш комерційними, більш 

видовищними (як того прагне глядач). Вистави перетворюються на шоу, 

перфоманс. Епоха технічного прогресу змінила оцінку людини та її 

можливостей. Людина багато чого може, вона має право на розвиток своїх 

здібностей, і це не суперечить підвалинам християнства. Відтак сучасні балетні 

вистави обрамляються яскравими та складними декораціями, костюмами, 

освітленням, інколи піротехнічним оснащенням.  Тож, мистецтво, що є 

невід’ємною часткою культури зазнає змін з розвитком світової цивілізації, і 

без вивчення провідних тенденцій розвитку світової цивілізації ХХ — поч. ХХІ 

ст. не можливим представляється і вивчення основних змін в культурному 

процесі взагалі та мистецьких напрямках зокрема. Вплив та взаємозв’язок 

розвитку світової цивілізації та хореографічного мистецтва тема, що розглянута 

недостатньо тому є актуальною на сьогоднішній день.   

Розвиток зарубіжної та вітчизняної культури у ХХ – на початку ХХІ 

століття відбувається у складних, часто суперечливих обставинах, коли 



соціальні, політичні, військові, екологічні катаклізми впливають на людську 

особистість, змінюють її ціннісні орієнтири, трансформують соціокультурний 

розвиток. 

1.Актуальність проблеми. На рубежі ХІХ–ХХ ст. у світі завершується 

перехід до капіталістичного способу виробництва, створюються могутні 

монополії, провідні західні держави розподіляють світ на сфери впливу, 

колонізуючи відсталі в економічному відношенні країни. Науково-технічна 

революція, започаткована у ХІХ ст., істотно вплинула на розвиток виробничих 

сил, сприяла індустріалізації, урбанізації, піднесенню загального освітнього 

рівня населення . Ідеали і установки сучасної культури є сплавом того, що було 

відкрито людством в минулі століття і того, що досягло людство до кінця XX 

ст. Які форми соціального життя, зразки діяльності, способи світовідчування і 

світосприймання відсіяло «сито часу», які базисні культурні цінності були 

сприйняті XX сторіччям? 

Західна культура, особливо образотворче мистецтво, розвивалося у двох 

напрямах:  

– дальший розвиток реалізму класичного мистецтва, удосконалення і пошук 

нових форм виразності у межах цього художнього напряму;  

 – пошуки принципово нових засобів художньої виразності, що привели до 

появи культури модернізму. 

Для художньої культури ХХ ст. властиві відсутність єдиного мистецького 

стилю і панування цілого ряду течій, особливо в образотворчому мистецтві; 

зв’язок митців з політикою, протистояння їх мілітаризації, гонці озброєнь, 

кровопролитним війнам, боротьба за мир, проти фашизму і тоталітаризму; 

філософічність культури, постійне оновлення засобів художньої виразності, 

коли на зміну одному напряму приходить інший; поява нових видів мистецтва 

(кіно і телебачення), що роблять значний вплив на маси. На сьогоднішній день 

різноманітність хореографічних напрямів у світі зростає з такою швидкістю, що 



інколи важко прослідкувати за загальною еволюцією танцювального мистецтва, 

виникає безліч течій пов’язаних з синтезом та компіляцією танцювальних 

технік. Проте існують базові стилі та техніки на яких будується подальший 

розвиток хореографічного мистецтва взагалі. Такими основними, базовими 

напрямками є класичний балет, народний (характерний) танець та модерн. На 

даному етапі розвитку світової цивілізації найзначущих змін зазнав модерн, все 

більше відповідаючи потребам часу. 

1.1.Провідні тенденції розвитку світової цивілізації ХХ — поч. ХХІ ст. 

 На рубежі ХІХ–ХХ ст. все більше європейських митців відмовляються від 

традиційних форм виразності і шукають нові естетичні зображальні засоби, 

відмінні від реалістичних. У цей час виникає велика кількість несхожих між 

собою художніх напрямів, які прийнято називати терміном «модернізм». 

Модернізм (фр. Moderne – сучасний, новітній) характеризується розривом з 

ідейними і художніми принципами класичного мистецтва, відмовою від 

відтворення чуттєво-конкретної дійсності, предметності світу. Модернізм 

відмовляється від правдоподібності, відображення реальних узагальнених 

образів та форм реального життя. 

Танець модерн – один з напрямків сучасної зарубіжної хореографії, що 

зародився наприкінці XIX початок XX ст. в США та Німеччині. Термін «Танець 

модерн» з’явився в США для позначення сценічної хореографії, що відкидає 

традиційні балетні форми. Увійшовши у вживання, витіснив інші терміни 

(вільний танець, дунканізм, танець босоніжок, ритмопластичний танець, 

виразний, експресіоністський, абсолютний, новий художній), що виникали в 

процесі розвитку цього напрямку. Спільним для представників танцю модерн, 

незалежно від того, до якої течії вони належали і в який період проголошували 

свої естетичні програми, був намір створити нову хореографію, що відповідала, 

на їх думку, духовним потребам людини XX століття. Основні її принципи: 

відмова від канонів, втілення нових тем і сюжетів оригінальними танцювально-

пластичними засобами, що зумовлювались основними культурними змінами.  



Процеси, які охопили західні суспільства у 1950-х  – на початку 1960-х 

рр.були вибуховими, масовими, швидкими, охопили практично усі сфери 

суспільства. У цей час відбулося «сексуальне звільнення»[1.] або навіть 

«звільнення тіла» (на противагу «поневоленню тіла» у попередні епохи історії 

Заходу, сексуальна поведінка і справді стала відповіднішою традиційній 

біологічній природі людини: відбулося звільнення від впливу асексуальності 

біблійної культури та з’явився цілий спектр норм та форм активності, більшість 

з яких у західній культурі і досі залишаються чинними напрямками сексуальної 

поведінки.[2.] Відбулося звільнення тіла як жінки (від обов’язкових 

репродуктивних стосунків з чоловіком та його сексуального панування над 

тілом жінки), так і чоловіка (від традиційно маскулінних форм сексуальної 

поведінки, включаючи визнання нормальними суто репродуктивних 

гетеросексуальних відносин), людина змогла більш вільно розпоряджатися 

власним тілом у сексуальній та ґендерній поведінці. 

Найпомітнішими явищами рубежу 1960-х і 1970-х років можна назвати 

розвиток концептуального мистецтва і мінімалізму. У 1970-х помітно 

посилилася соціальна спрямованість арт-процесу як з точки зору змісту (тим, 

підіймався у творчості художниками), так і складу: найпомітнішим явищем 

середини 70-х став фемінізм у мистецтві, а також наростання активності 

етнічних меншин (1980-і) і соціальних груп. 

Відбулася зміна ґендерних ролей чоловіка та жінки, посилилась ґендерна 

конвергенція.Змінились традиційні уявлення про роль чоловіка як агресивного 

захисника і годувальника, а жінки як пасивної домогосподарки і служанки, 

соціальні ґендерні ролі стали більше враховувати індивідуальні потреби кожної 

людини. Зміни створили для жінок і чоловіків більше свободи обирати спосіб 

життя, який відповідає їхнім прагненням. 

Подальший розвиток феміністичного руху як боротьби за рівноправність 

у шлюбі, можливість отримання освіти та вибору професії, а також за виборчі 

права жінок та їхню економічну самостійність у шлюбі мав у середині ХХ ст.  



У науковій літературі фемінізм розглядається як соціально-культурна 

доктрина, спрямована на гуманізацію суспільства. Однак маємо констатувати, 

що в основу даного напрямку покладені здебільшого нагальні буденні 

проблеми, які вимагають практичного вирішення. Фемінізм такого «гатунку», 

що виростає із соціологічного та психологічного поля дослідження, 

репрезентують Сполучені Штати Америки. Саме європейський континент із 

розвиненою філософською традицією надав фемінізму філософсько-

культурологічного звучання, виводячи його, таким чином, на рівень 

світоглядної орієнтації. Американський тип теорії фемінізму зосереджений на 

активній і рівноправній ролі жінки в усіх сферах економічного, політичного та 

культурного життя суспільства. Він тяжить до прагматичної парадигми, в той 

час як французький — до теоретичної. Загалом дуже широкою є його 

програмна амплітуда, яка знайшла свою реалізацію в десятках жіночих 

організацій, об'єднаних у структуру найбільшої з них — «Асоціації жіночих 

студій». Вони займаються питаннями не лише культурологічного, але й 

суспільно-прикладного характеру: здоров'я, геронтології, зокрема 

репродуктивними правами жінок, зайнятих у різних сферах науки й 

виробництва, спорту, побуту, дозвілля, словом, прагматичними проблемами 

жіноцтва в громадському й професійному житті.[3, ст.42]  

За останні три з половиною десятиліття кількість жінок, які є єдиним 

джерелом доходу в повноцінних американських сім'ях, зросла майже в чотири 

рази (з 6 % до 23 %). До такого несподіваного висновку прийшли аналітики 

Бюро перепису населення (United States Census Bureau). Отже, майже 12 

мільйонів сімей з двома дорослими сьогодні тримаються виключно на 

працюючих дружин. Цей показник змусив експертів заговорити про 

«грандіозної революції і перерозподілі ролей в сімейних відносинах». 

Сьогоднішні американки, одружені і виховують дітей, обходять 

подружжя практично за всіма показниками. Зокрема, вони набагато частіше 

отримують хорошу освіту. Згідно з останніми даними Департаменту освіти 



(Department of Education - DOE), на жінок припадає 57 % всіх дипломів 

Bachelor's Degrees, 60 % - Master's Degrees і 52% Doctoral Degrees. 

Із початком виникнення другої хвилі фемінізму в США та Західній 

Європі виник жіночий театр, як рух на підтримку постановок у театрі пʼєс  на 

жіночі теми режисерами-жінками, як повідомлє Хатчінсон у «Словнику 

Мистецтв» - початок було покладено американською театральною труппою «It's 

All Right To Be Woman Theater» [4, ст. 242-246]. Він був сформований в 1970 

році одинадцятьма жінками, які зібралися разом в Alternate U в Нью-Йорку. 

Цей відривок пояснює чому вони його створили: "У той час як театр був 

об'єднанням фахівців, суть нашого театру - передати колективний досвід. 

Тільки частина повідомлення постає у змісті, інша частина це те, що 

одинадцять жінок працюють разом, щоб створити нові форми театру без 

розподілу ролей (наприклад, директор, актриса музикант), театру без 

відокремлення сцени аудиторії і гравців".  

 Далі хвилю підтримали й інші подібні огранізації. Однією з таких є 

Women’s Project Theater (Проект жіночого театру)[5] Як стверджує The New 

York Times - "І поки ми святкуємо жіночий фактор в театрі, можете зняти 

капелюхи перед тривалим проектом Women’s Project Theater."  

Women’s Project Theater є найстарішою і найбільшою компанією в 

Америці, що присвячена сприянню творчості жінок, які є авторами сценарієв, 

режиссури та акторки, які отримують тільки 20% професійних можливостей по 

всій країні.  Тепер у своєму 36-му році, Women’s Project Theater випустив 

більше 600 основних сценічних постановок і проектів розвитку, а також 

опублікував 11 збірок п'єс, написаних жінками[6].   

 На цьому тлі відокремлюється творча діяльність жінок-балетмейстерів, 

які бачили свій сценарій розвитку хореографічного мистецтва з позиції бачення 

мистецтва жінкою. Відповідно, образи набували значно інших особливостей та 

змінювалась ідейно-тематичний зміст твору. Існує ряд жінок-балетмейстерів, 



що продовжили розвиток танцювального мистецтва в новому чуттєво-

філософському сенсі: М.Вігман, П.Бауш, С.Лінке, Р.Хофман, К. Сапорта, 

К.Капріолі, А.Дункан, М. Грехем та ін.  

Натомість, в останній чверті ХХ ст. виконання чоловіками жіночих ролей 

стало повсякденним і навіть невід'ємним елементом соціального і культурного 

життя. Природно, це явище знайшло вираження в театральній сфері та шоу-

бізнесі: зараз рідко зустрічаються розважальні програми, в яких були відсутні б 

переодягання в жінок і натяки на гомосексуалізм. Поява такої кількості 

«чоловіків у спідницях» пов'язане з гендерними проблемами, що загострилися 

на рубежі століть, коли біологічна стать не відповідає підлозі соціальному. 

Також це може бути реакцією на рухи трансвеститів та представників 

нетрадиційної орієнтації, які отримали після «сексуальної революції» 

можливість відкрито говорити про свої нахили. В області балету хвиля пародій 

на жіночий танець являє собою своєрідну «чоловічу емансипацію» після 

тривалого панування на сцені жінки[7, ст.147-153].  

  Уже не в соціальних утопіях і теоріях, а в соціокультурних реаліях кінця 

XX ст. окреслюються контури майбутнього панування людини і її культури над 

буттям. Суть нової культури виростає з руйнування характерних для 

класичного індустріального суспільства систем, що зовні детермінують життя 

особистості. Людина перестає бути елементом технологічної, економічної або 

політичної систем, де її діяльність жорстко визначається зовнішніми стосовно її 

особистісної культури якостями. Ця тверда детермінована схема не просто 

слабшає, виникає принципово нова ситуація, яка означає, що соціально-

економічний розвиток залежить вже від стану духовного світу особистості, від 

її розвитку і соціокультурної спрямованості[8]. В умовах інтенсивних 

перетворень, що відбуваються в сучасному суспільстві, дослідження факторів 

соціокультурного середовища, місця в ній особистості, а також вивчення 

можливих якісних перетворень самої особистості нам видається дуже важливим 



і своєчасним. Людство на стику XX – XXI століть переживає процеси 

глобальної перебудови, модернізації[9].  

Феномен Інтернет відкриває новий горизонт культури – орієнтацію на 

глобальну творчість та індивідуальний внесок кожного[10]. Одна з 

найважливіших сфер впливу Інтернет на культуру – освіта. Не існує культури 

без освіти. Система освіти може бути визначена як квінтесенція будь-якої 

культури. Можна отримати освіту у будь-якій галузі науки, проте зупинимось 

на мистецьких галузях. Можливість перегдяду будь-якої світової балетної 

вистави, або приймати участь у майстер класі світових хореографів, дає 

можливість не лише слідкувати за розвиткои основних тенденцій розвитку 

світового хореографічного мистецтва, а й володіти знаннями та вміннями 

необхідними для освіченого професіонала, інколи бути причиною створення 

цих тенденцій. У 1921–1924 рр. Айседора Дункан, переборовши соціальні 

стереотипи та основні мистецькі погляди на класичний балет, жила в Росії та 

простлавляла танець модерн, організувала студію в Москві. Наразі це не є 

необхідним, і освоєння будь-якої танцювальної техніки (не важливо в якій 

країні вона зародилась) можлива завдяки інтернет ресурсам. Балетмейстери та 

хореографи створюють навчальні програми у всесвітній мережі для 

хореографів, що відкриває безліч можливостей для самоосвіти та вдосконлення 

свєї майстерності. Створення такої системи нарождує безліч інших проблем – 

плагіат, невірне осмислення хореографії, відмова від самостійного мислення, 

поте дані питання занадто об’ємні і потребують окремого вивчення.  

На початку XXI ст. світова культура увібрала в себе надзвичайно 

широкий спектр культурних надбань тисячоліть, серед яких — релігійна, 

економічна, мовна, етнонаціональна, мистецька складові тощо. Третє 

тисячоліття вимагає від наукової спільноти узагальнення здобутків соціального 

і культурно-мистецького розвитку людства. Культура під впливом соціальних 

змін зазнала суттєвої трансформації. Тож актуальним видається визначення 

основних важелів культурного процесу сьогодення та з’ясування низки 



існуючих у цьому процесі мистецтвознавчих і культурологічних проблем.Тому 

нові форми культури і мистецтва є темою для відповідних наукових 

досліджень. 

Жіноча проблематика в українському суспільстві має суттєві відмінності 

порівняно із західними зразками «фемінізму». У країнах Західної Європи та 

Північної Америки рух за жіночі права уже пережив свій апогей, значною 

мірою досягнувши імплантації своїх вимог як узвичаєних норм суспільного 

життя, бо навіть, відчуває зворотну реакціюу формі популяризації традиційних 

підходів до питання шлюбу, кохання та ролі жінки у соціумі. У нашій країні 

цей рух якщо не залишається в зародковому стані, то розвивається доволі 

покволо. Хоча у загальноісторичному масштабі очевидно, що логіка 

наздоганяючої модернізації, яка визначає цивілізаційний поступ країни вже 

багато століть, означає, що Україна й надалі повторятиме  основні західні 

тенденції щодо реалізації різноманітних соціальних процесів[11, ст. 309–313 ]. 

Цю тенденцію можна спостерігати і в культурно-мистецькій еволюції 

української культури. На відміну від мистецтва Заходу, де жіночі образи, у 

тому числі в хореографії, зазнали трансформації від зображення слабкої до 

змальовування сильної і самостійної жіночості, українське балетне мистецтво 

відтворювало впродовж останніх двох століть значно архаїчніші стереотипи.  

Підвищення активності українок спостерігається від середини ХІХ ст. Від 

початку жіночий рух постає складником національно-визвольного руху. Адже, 

як пише Марта Богачевська-Хом’як: «Жінки, включаючись у боротьбу за права 

народу, не звертають увагу на статеве приниження. Вони вважали, що здобуття 

національної автономії принесе їм і статеву рівноправність»[12, ст.321]. 

Із 60-х р. ХІХ ст. жіночий рух набирає своєї сили в Західній Україні, 

досягаючи апогею у 1880–1890-х рр. Епохальним моментом було утворення 

загальнонаціонального «Союзу українок». Найпомітніше прогрес українського 

феміністичного дискурсу помітний у модерністській літературі кінця ХІХ – 



початку ХХ ст. Знаковою є творчість Лесі Українки, в якій «жіноче питання» 

персоніфіковане в образах сильних, дієвих та рішучих жінок. Образи 

драматургії Лесі Українки (від Любові з «Блакитної троянди» до Одержимої, 

Боярині, Кассандри, Мавки) є варіаціями на теми жіночої трагедії: зради щодо 

жінок, жіночої самотності, жіночого, часто глибшого за чоловічий патріотизму, 

жіночої драматичної відданості істині[13, ст.276]. «Леся Українка часто 

вдається до інверсії узвичаєних ґендерних ролей, ставить сильну жінку в осердя 

драматичного конфлікту»[14, ст. 65]. 

Трагічність долі емансипованих персонажів Лесі Українки є дуже 

показовою для визнання обмеженості українського «національного фемінізму» 

дореволюційної доби. 

Уважалося, що в СРСР жіноче питання вирішене і немає специфічних 

жіночих проблем – політичних, економічних, соціальних, відмінних від 

проблем робітничого класу в цілому. Як наслідок цього, до жіночого питання 

належали тільки ті проблеми, які принципово не можуть бути чоловічими, – 

проблеми рекреації, репродуктивності. 

Узагалі саме поняття «стать» було небажаним. Про цей «страх статі», 

зазвичай притаманний усім тоталітарним формаціям, у ХХ ст. написано 

чимало, починаючи від художніх досліджень антиутопістів над тоталітарною 

реґламентацією (Є. Замятін) та усуспільненням (О. Хакслі, Дж. Орвелл) 

сексуальної сфери й закінчуючи психоаналітичними студіями над фашизмом як 

нібито сублімацією репресованої гомосексуальності. 

У західній феміністичній філософії з питання «гендер та тоталітаризм» 

поширилась точка зору, буцім то тоталітарні режими тим «деміфологізують» 

жіночість (себто«розкріпачують» жінку – знімаючи з неї відвічний культурний 

прескрипт «сексапільності» та зводячи її на рівень голої м'язової сили 

мухінської колгоспниці...). Авжеж, «культ вождя не лишає місця ні для яких 

інших культів» (С. де Бовуар), – спостереження небезпідставне, проте вочевидь 



поверхове, надто коли пригадати, що серед жіноцтва для «внутрішнього 

користування» партійної еліти — завжди існувала цілком «традиційна» каста, 

сказати б, радянських гетер – наркоматівських секретарок, жінок з обслуги[15, 

ст.187]. 

Тим не менш конфлікт між бажаним та дійним у «жіночому питанні» в  

українській культурі 1920–1980-х рр. значною мірою було розв’язано через 

переспрямування пробудженої жіночої самосвідомості та суспільно-політичної 

активності з гендерної сфери на сферу соціально-революційної боротьби. Саме 

під цим кутом зору можна розглядати фактично всі відомі жіночі образи в 

радянській хореографії.  

У період«хрущовської відлиги» значно послабився ідеологічний  тиск, 

внаслідок чого активізувалось поширення в СРСР популярних зразків 

зарубіжної танцювальної  культури.Після звільнення М. Хрущова в жовтні 1964 

р. «відлига» остаточно припинилась. На зміну їй прийшла реакція, почались 

переслідування діячів культури. 

Навіть, у сучасній українській культурі  успіх і компетентність чітко 

заохочуються тільки щодо чоловіків. Для жінки успіх має неоднозначні 

наслідки. Нерідко, жінка, що досягла успіху, «карається оточенням»; замість 

визнання її заслуг вона одержує реакцію роздратування й заздрості з боку своїх 

колег і друзів. Стереотипи масової свідомості є складним бар'єром в 

становленні гендерної рівності в нашому суспільстві. А тому, виникає проблема 

гендерної нерівності, як насамперд, проблема нашого мислення, тому основним 

завданням є швидке формування нового бачення гендерних проблем.  

На сьогодні в нашому суспільстві відбуваються процеси демократизації і 

гуманізації, що сприяють створенню рівних можливостей для реалізації 

особистості незалежно від соціального положення, національності, віку, статі. 

Справжня гуманізація передбачає подолання стереотипів, що століттями 



існували в свідомості і установлення гендерної рівності у всіх сферах 

суспільного життя[16]. 

1.2. Основні досягнення та стилістичні видозміни світової та 

вітчизняної танцювальної культури. Гендерні питання в хореографічному 

мистецтві ХХ — поч. ХХІ ст. 

На даному етапі сучасне хореографічне мистецтво зазнало значних змін, 

відносно основних тенденцій розвитку культури та світової цивілізаціїї. 

Образи, що створювали ці балетмейстери, набували нових ознак, 

відповідно новим тенденціям в культурі та соціумі. Найбільш яскраві 

представники вільного танцю А. Дункан, Ф. Дельсарт, Е. Далькроз, Р. Штайнер, 

Р. Лабан, а також нове покоління танцюючих – Мері Вигман, Марта Грехем, 

Мерс Каннінгем усвідомлювали себе не просто танцюристами, а 

будівельниками нової культури. Усі творці вільного танцю бачили в ньому не 

мистецтво для мистецтва – феномен елітарної культури, – а частину культури 

демократичної, масової – в кращому сенсі цього слова. Засновники вільного 

танцю вважали, що танцювати може і повинен кожен, і що танець допоможе 

кожному розвиватися і змінювати своє життя. 

Грехем, наприклад, аналізувала в танці закони руху жіночого тіла; в 

результаті її роботи, танцівниця перестала вважатися втіленням слабкості. 

Проте, не можна стверджувати, що трансформація жіночих образів в 

хореографічному мистецтві це заслуга жінок-балетмейстерів, схильних до 

феміністичних ідей. Деякі з них, навіть не приймали позицій фемінізму, проте 

ставили балети відображаючи його сутність. Так, Піна Бауш неодноразово 

звертаючись до жіночого питання у своїх творах не вважала себе феміністкою. 

Тобто, образи створювані у виставах, виступають в ролі соціокультурного 

конструкта. Соціальним конструктивізм стверджує, що соціальний конструкт є 

ідеєю, яка сприймається як природна і очевидна тими, хто приймає її, при 

цьому вона залишається винаходом або штучно створеним культурним 



артефактом, що належить певній культурі або спільноті. Мається на увазі, що 

людина виявляє вибірковість по відношенню до соціальних конструктів, 

приймаючи одні, і відкидаючи інші. Соціальні конструкти, у свою чергу, не є ні 

природним, ні надприродним законом. Однак, подібний підхід, звичайно, не 

передбачає радикального антидетермінізму.[17] А відповідно трансформація 

жіночих образів у хореографічному мистецтві, відповідно до основних 

тенденцій розвитку суспільно-політичних емансипаційних рухів, набуває 

основних рис цих рухів и виступає в ролі соціокультурних конструктів. 

Балетні вистави, створювані не лише жінками-балетмейстерами, 

набувають відтінку емансипації. Вільний танець (також пластичний, 

ритмопластичний) – виник на початку ХХ століття, це рух за звільнення від 

конвенціональності колишнього балетного театру і злиття танцю з життям. 

Вільний танець стояв біля витоків танцю ХХ століття; в ньому були сформовані 

принципи, на яких ґрунтувалися танець модерн і джаз-модерн, контемпорарі, і 

навіть буто та контактна імпровізація.  

Творців вільного танцю об'єднувало не тільки бажання перетворити його 

у високе мистецтво, що має рівний статус з музикою або живописом, а й 

особливий світогляд. Всі вони в тій чи іншій мірі спиралися на ідею Ніцше про 

танець як метафору свободи і танцюрист як втілення розкріпаченого і творчого 

духу. Для засновників вільного танцю балет став особливою філософією, від 

якої вони очікували трансформації життя. Айседора Дункан (1877-1927) мріяла 

про нову людину, для якого танець буде так само органічний, як і інші 

повсякденні справи, про жінку майбутнього - володарку «найбільш піднесеного 

розуму в самому вільному тілі». 

Зміна стилів танцю їх синтез та народження нових, якісно відмінних 

форм, пластичних рішень, характеристик руху, відповідають вимогам ХХІ ст.  

Сучасне танцювальне мистецтво більше не підпорядковується під загальні 

правила та норми хореографії. Людина є сама творцем своєї пластики, суто 

індивідуальної, танець все більше стає відображенням чуттєвої сторони 



характеру людини, а відтак таке явище, як «основні рухи» скоро перейде на 

дещо інший план, допоки взагалі на стане відсутнім. У прагненні  віднайти 

дещо нове, та якомога ближче відобразити людське життя, балетмейстер 

вправно експериментує, намагається знайти нові, яскраві форми, змішує стилі.  

Основною з таких тенденцій є синтез не лише в основних видах та стилях 

танцювального мистецтва, а й в його гендерній специфіці.  Відтепер не має 

чіткого розділення між чоловічим та жіночим танцем. Інколи навпаки 

змінюють свої гендерні ролі в пластичному мистецтві. В області балету хвиля 

пародій на жіночий танець являє собою своєрідну «чоловічу емансипацію» 

після тривалого панування на сцені жінки. Класичний та народний танець чітко 

розділяли чоловічу на жіночу роль, специфіку і методику виконання рухів. 

Існували основні вимоги для танцюриста чоловічої статі та жіночої. В народно-

сценічному танці дане розділення є чітко вираженим. Для юнаків необхідне 

вміння виконувати ряд акробатичних рухів (повітряних рухів). Чільне місце у 

лексичному арсеналі посіли: подвійні характерні різновиди повітряних 

«щупаків», «розніжок», «пістолетів», «кілець», «содебасків», вітряних «турів-

дублів», різноманітних «закладок», «ввзунців» тощо у чоловіків. Для жінок 

характерним є виконання різноманітних круток, чець, обертів, що притаманні 

українському танцю і є складовою частиною високохудожньої танцювальної 

майстерності[18]. Для класичного танцю також можна виділити основні вимоги 

щодо виконання жіночої та чоловічої партії. Високий та сильний стрибок для 

чоловіка та танцювальний крок для жінки. Ряд основних вимог виконання 

залишається незмінним для виконавців обох статей, проте все ж 

простежувались вимоги відповідно до гендерної особистості, що ми не завжди 

можемо спостерігати на сьогоднішній день. Санкт-Петербурзький Чоловічий 

балет, створений в 1992 році відомим танцівником Валерієм Михайловським, 

складається з професійних артистів, які займаються не тільки вивченням 

жіночої техніки, а й розвивають сучасні напрямки чоловічого танцю. Їхні 

вистави, що раніше переслідували тільки пародійні мети, з часом придбали 

справжній драматичний відтінок. Можна легко простежити розвиток 



«серйозності», аналізуючи характер постановок різних періодів. Якщо у своїх 

перших програмах артисти Чоловічого балету відверто пародіювали поведінку 

прим, то їх останні спектаклі наповнені не тільки більш сильними емоціями, а й 

глибоким філософським змістом[19]. 

Слід окремо розглянути використання танцівниками атрибутів жіночого 

сценічного костюма. Використання пуант відкриває перед чоловічим танцем 

широкі горизонти невідомих йому раніше рухів, розширює діапазон 

виконавських можливостей. З'являється абсолютно нова техніка, яка повністю 

не зводитися ні до чоловічої, ні до жіночої, бо містить в собі як віртуозність 

чоловічий, так і плавність жіночої виконавської манери[20]. 

У сучасному танці дана розмежованість також поступово стає 

непомітною. Однією з яскравих представників танцю чуттєвого є Піна Бауш, 

представниця пост модерністської течії. Своєю творчістю Бауш йшла наперекір 

до складених в суспільстві засад. Її мало не звинувачували в радикалізмі, а у її 

виставах шукали політичний підтекст. 

На думку Романа Арндта, подібне ставлення було пов'язано з тим, що в 

той час рівень емансипації був ще не такий великий, жінка в суспільстві все 

одно не мала стільки прав, скільки чоловік. Бауш ж у своїх роботах ставила 

чоловіка і жінку на рівних , і навіть «міняла їх місцями», як, наприклад, в 

«Семи смертних гріхах», одягнувши чоловіків у жіночі сукні[21]. 

Відтепер технічні вимоги до обох виконавців (і жіночої, і чоловічої статі) 

є однаковими. Танець переходить на більш чуттєвий рівень і вже не існує 

особливого ряду рухів, даний ряд просто є нескінченним і залежить від таланту 

танцівника та виконавця, при цьому не орієнтується на його стать. Піна Бауш 

стверджує – «Найменше я цікавлюся тим, як люди рухаються, мене цікавить, 

що ними рухає[22]. Навіть суто чоловіча справа, така як підтримки, більше не є 

його прераготивою чоловіків. Дане явище можна спостерігати в балеті «Кармен 



TV» Раду Поклітару, де головна героїня робить підтримки з партнером, але 

виступає в ролі чоловіка (тобто носить його на руках). 

Можливо тому посприяло те, що з самого зародження сучасний танець 

виконувався жінками, та був втіленням їх основних ідей щодо звільнення від 

існуючих кордонів. Так дані кордони дійсно були зламані і ця тенденція 

продовжує набирати обертів. Але основною долею впливу на таке гендерне 

змішання ролей на сценічному майдані, стали зміни в соціальному житті.  

З кожним днем в хореографічному мистецтві зароджуються нові стилі і 

напрями з такої швидкістю і кількістю, що навіть професійним хореографам 

важко прослідкувати за усіма. Випливаючи один з одного деякі з них зникають 

не залишивши значного впливу на існування подальших, деякі залишаються 

основними. Так на світовій сцені закріпився Джаз-фанк (англ. Jazz-funk). 

Дискусійність таких стилів визначається тим, що вони не мають чіткого 

визначення та достатньої теоретичної бази. Недостатність наукових праць 

також є основною проблемою на лоні сучасного танцю. Синтез двох стилів 

джазу (більш плавного та мелодійного) та фанку (більш чіткого та різкого) 

спочатку характеризувалась супроводом характерного йому стилю в 

музиці[23]. Проте надалі відходить від залежності музичного супроводу і може 

виконуватись під будь який напрям в музиці. Для виконання даного стилю 

характерно достатньо жіночі рухи – плавні хвилі корпусом та бедрами, що 

раніше було притаманно більше для жіночого танцю. І хоча прихильники афро-

джазу можуть ствердити, що для цього стилю також важливі яскраві рухи 

бедрами на хвилясті рухи корпусом, проте афро-джаз несе в собі зовсім інший 

ідейний зміст та історію виникнення. А саме приваблення жіночої статі, 

шляхом вираження «чоловічої сили». Не можу не зауважити, що в 

Африканських племенах був матріархат і таким чином чоловіки виборювали 

собі право на жіночу прихильність.  

Тож, є дещо спільне між цими двома стилями. Хоча історія виникнення та 

ідейний зміст достатньо різний. Рухи для виконання чоловічих та жіночих 



партій є ідентичними, і на мою думку, є достатньо жіночними. Чоловічий 

танець вже не має на меті привабити протилежну стать, натомість в гендерному 

сенсі вони є рівними (чоловік та жінка), танцюючи пліч о пліч. Одяг та зачіска 

танцюристів також є однаковою. Даний приклад є достатньо яскравим для 

зображення знищення кордонів між чоловічим та жіночим танцем в сучасному 

хореографічному мистецтві. 

Згадуючи про одяг та костюми танцівників, хочеться звернути увагу на 

становлення й іншого явища в танцювальній культурі, танець на підборах. 

Вперше на українській сцені ми могли спостерігати це явище зі становленням 

музичного гурту KAZAKY[24],  що включаю чотирьох професійних 

танцюристів. Висока хореографічна підготовка та епатажність виконавців 

швидко забезпечили їм славу в культурі шоу-бізнесу. Основна і найбільш 

виразна характеристика гурту полягаю в тому, що виконавці виступають на 

високих підборах. Зустрічаючи захоплення або обурення зі сторони 

громадськості, вони створили нову тенденцію в сучасному танці. Kazaky часто 

звинувачуються в пропаганді гомосексуалізму, а російське козацтво бачить в 

них образу своєї честі. У зв'язку з цим концерти колективу неодноразово 

відмінялись в багатьох містах Росії, зокрема в Ростовській області та в 

Геленджику[25]. Вивчаючи хореографію, можна зауважити, що відтепер 

вимоги жіночого танцю стали привілегією чоловічого. Танцювальний крок, 

пластичність виконання гнучкість та легкість виконання присутня для багатьох 

сучасних стилів, навіть зовнішній вигляд для виконавців більше не є ознаковою 

різницею.  

Дана тенденція стала мейнстрімом і явище виконавців на підборах можна 

спостерігати повсякчас, в різних куточках України. І хоча таки виконавці є 

представниками суто шоу-бізнесової культури і не увійшли до списків вистав 

оперних та балетних театрів, явище набирає достатньо великих обертів.  

Відтепер зміст, що несе в собі виступ сучасних колективів не має на увазі 

зобразити жіночу слабкість та ніжність, чоловічу силу та відвагу.  



Не лише чоловіки стають більш жіночними на танцювальній сцені. Жінки 

виконують складні акробатичні та силові технічні рухи. Стиль раніше 

притаманній суто чоловікам, відомий як break dance, відтепер з легкістю 

опановують дівчата, хоча він вимагає сильної фізичної підготовки. Це явище 

можна спостерігати і в народному танці. Чоловіча партія грузинського танцю у 

виконанні дівчат, викликала велике здивування і захоплення зі сторони глядача, 

і хоча явище досить не популярне, проте існує. 

В останній чверті ХХ століття виконання чоловіками жіночих ролей стало 

повсякденним і навіть невід'ємним елементом соціального і культурного життя. 

Природно, це явище знайшло вираження в театральній сфері та шоу-бізнесі: 

зараз рідко зустрічаються розважальні програми, в яких були б відсутні 

переодягання в жінок і натяки на гомосексуалізм. Поява такої кількості 

«чоловіків у спідницях» пов'язано з гендерними проблемами, що загострилися 

на рубежі століть, коли біологічна стать не відповідає підлозі соціальному. 

Також це може бути реакцією на рухи трансвеститів та представників 

нетрадиційної орієнтації, які отримали після «сексуальної революції» 

можливість відкрито говорити про свої нахили[26]. 

Постає питання чи мають важливе значення індивідуальні 

характеристики виконавців, а відтепер і їх стать. На сценічному просторі для 

виконавців не має значення їх особистий матеріальний статус, відношення до 

тієї чи іншої політичної партії, або релігійні вподобання, проте статеве 

розмежування досі займали вагоме місце. На сучасному етапі розвитку 

культури можна зазначити, що синтез гендерної особистості танцюристів 

відтепер займає важливе місце в основних тенденціях розвитку сучасного 

мистецтва. Суто пародійні вистави відходять на інший план, жіноча атрибутика 

або костюм надалі не має на увазі пародію, і чоловіки досить серйозно 

виконують жіночі партії.  Жіноча техніка у виконанні чоловіка має інше 

забарвлення та ідейний зміст, так само і навпаки. Це можна назвати 

емансипацією в хореографічному мистецтві. Де сцена не обов’язково зображує 



чоловіка сильним та мужнім, а жінку тендітною та ніжною. Питання про 

причини становлення емансипації в художньому просторі слід розглянути в 

наступних дослідженнях. 

Ще за радянських часів хореографічне мистецтво в Україні разом із 

багатьма іншими художніми процесами піднялося на якісно вищий, 

професійний, щабель розвитку. Багато в чому за своїми образно-стилістичними 

інноваціями воно наслідувало основні досягнення західноєвропейської та 

світової хореографії. Остання ще від початку ХХ ст. відзначалася 

новаторськими пошуками, прагненням перебороти стереотипи, умовності 

академічного балету XIX століття. Разом із тим, радянський балет повною 

мірою відчув гальмівний вплив суто ідеологічних чинників. Така успадкована 

суперечливість надає актуальності дослідженню проблем і перспектив 

подальшого поступу української танцювальної культури в умовах остаточного 

несформованої національної хореографічної традиції.  

Крім того, розвиток сучасної української культури на стині ХХ–ХХІ ст. 

зазнає значних змін під впливом основних тенденцій розвитку світової 

культури. Різноманітні соціально-політичні, філософські, технологічні, 

стилістичні чинників нині формують нові тенденції – постмодерністські течії, 

синтез усіх видів хореографічного мистецтва, вплив масової та глобалізацію 

культури тощо.  

На нашу думку, попри те, що поширення нових тенденцій у мистецтві – 

явище незупинне, некритично наслідуючи основні закордонні хореографічні 

течії, Україна дійсно певною мірою втрачає усталені танцювальні традиції. 

Практично незмінним залишається лише український народний танець, який в 

умовах підвищенного суспільного попиту в 1990–2000-і рр. на все 

«автентичне», «національно» продовжує активний розвиток, причому не лише 

на території України. Український танець займає значне місце серед 

культурних надбань нашого народу. Широка популярність українського танцю 

в нашій країні та за кордоном пояснюється невичерпним багатством тем і 



сюжетів, щирістю, життєрадісним запалом, гумором. У танцювальних образах 

розкривається національний характер народу, відображаються явища, взяті 

безпосередньо з його побуту та праці, рідна природа тощо. Наявність яскравих 

побутових рис і особливостей, поєднаних з віртуозною технікою, надає 

українському танцю своєрідного колориту[27].  Як приклад, слід візначити 

відомий у всьому світі Національний академічний ансамбль танцю України 

імені Павла Вірського, що існує більше 70 років. Початок створення ансамблю 

відноситься до 1937 року, коли знамениті балетмейстери Павло Вірський та 

Микола Болотов вперше в Україні об'єднали навколо себе хореографічний 

колектив народного танцю, відомий в 1940 році як Ансамбль пісні і танцю 

України, а в 1951 році – як Державний ансамбль танцю України. Сьогодні 

ансамбль імені Павла Вірського складається більш ніж із сотні артистів, а 

оркестр нараховує кілька десятків музикантів. 

Колектив багато й успішно гастролює.  Ансамбль виступав у 60 країнах 

світу, в тому числі в Кореї, Китаї, Кубі, Австрії, Англії, Канаді, США, Бельгії, 

Франції, Іспанії, Італії, Греції, Бразилії, Аргентині, Венесуелі. Інтенсивний 

розвиток самобутнього національного танцювального мистецтва за межами 

України – надзвичайно цінне й цікаве явище в культурному житті української 

діаспори. 

Відроджене у 20-ті роки XX століття українське народне танцювальне 

мистецтво у Західній діаспорі протягом всього століття набуло свого розквіту і 

надалі розвивається на грунті творчої діяльності хореографічних колективів, у 

більшості аматорських, які не тільки зберігають яскраві перлини народного 

танцювального фольклору, а й поповнюють репертуар новими творами. У колі 

художніх інтересів танцювальних осередків діаспори національний танець 

представляли оригінальністю пластичних образів, досконалістю 

хореографічного малюнку, що віками створювався і відшліфовувався 

народом[28].  



На даному этапі розвитку українського народного танцю, найяскравішим 

прикладом являється  Національний заслужений академічний ансамбль танцю 

України ім. П. П. Вірського — національний художній професіональний 

колектив, колектив України, що базується в Києві. В репертуарі ансамблю 

старовинні і сучасні танці різних областей України, а також танці народів 

СРСР, країн народ.демократії, хореограф, картини дореволюційного і сучасного 

життя («Запорожці», «Чумацькі радощі», «На кукурудзяному полі», «Новорічна 

метелиця» та ін.). Показовою рисою ансамблю є широке відображення сучас. 

тематики і творче використання спадщини народного танцю. Завдяки високому 

рівню професійної майстерності ансамбль користується широкою 

популярністю. Основною метою діяльності славетного колективу є вивчення, 

розвиток та збереження національних традицій, звичаїв та обрядів українського 

народу, відтворення на цій основі народних танців та створення 

хореографічних мініатюр і великих полотен із минулого та сучасного життя 

українців. За 75-річну історію колектив побував на всіх континентах планети. 

Сьогодні Національний заслужений академічний ансамбль танцю України 

ім. Павла Вірського у розквіті творчих сил і під керівництвом Героя України, 

Народного артиста України, Народного артиста Росії, Лауреата Національної 

премії ім.Т.Г. Шевченка, професора, академіка Мирослава Вантуха активно 

працює над удосконаленням свого професійного рівня, поповнює репертуар 

новими творами, веде активне творче життя, пропагуючи українське 

хореографічне мистецтво як в Україні, так і за кордоном[29].  

Висновки. З точки зору автора, загальний професіональний рівень 

хореографічного мистецтва в країні також зростає. Причому, чи не головним 

чинником цього розвитку є поширення в Україні масової культури. На початку 

90-х рр. ХХ ст., коли після розпаду радянської політичної системи розпочалася 

руйнація усталеної картини світу, соціальних відносин, девальвація 

традиційних цінностей, усталених стереотипів, було розчищено простір для 

новітніх форм соціокультурної взаємодії. Вибохоподібно зростаюча мережа 



засобів масової комунікації (ЗМК), Інтернету, електронних комп’ютерних 

мереж стирає кордони національних культур, формуючи глобальний 

еклектичний культурний простір. Його найнаочнішим виразником і агентом 

постає масова культура, як потокове культурне виробництво (індустрія)[30]. 

Відтак і хореографічне мистецтво не залишається осторонь впливу зі сторони 

масової культури. Танець стає більш популярним у розважальній сфері, проте 

популяризація його має ознаки примітивізму, що, звісно, розкриває негативні 

сторони впливу масової культури на розвиток мистецтва (зокрема 

хореографічного). 

Одним з небагатьох  прикладів успішної інтеграції в нові умови є 

творчість дуже відомої сучасної балетної трупи «Київ Модерн Балет», 

художнім керівником і балетмейстер якої є Раду Поклітару. За словами Оксани 

Мельничук, незалежного експерта із питань культурної політики, театр «Київ 

Модерн балет» інтерпретує класику сучасною мовою, він робить її цікавою для 

молодого покоління, яке не ходить в академічні театри. Крім того, це театр, 

який популяризує українську творчість. Наприклад, передостання прем`єра – 

вистава «Перехрестя» – була створена на музику Мирослава Скорика. Це саме 

те, що говорить про сучасну культуру в Україні. Нарешті, «Київ Модерн Балет» 

без перебільшення є тим, коллективом, який може формувати імідж 

України[31].  

Утім, у держави (за посередництва Міністерства культури) не знайшлося 

вагомих підстав надати колективу статус «національного». Залишився він і без 

меценатської підтримки, перебуваючи на муніципальному бюджеті. Не дивно, 

що половина трупи повідомила про те, що залишає балет через низьку 

заробітну плату і неможливість проживати у столиці.  

Що стосується зразків сучасної хореографії США та Західної Європи, то 

вітчизняні хореографи подекуди копіюють їх без належного творчого і 

наукового аналізу й смислової відповідності менталітету нації. Позбавлені 

живої конкретики буттєвості та зв’язків з життям суспільства, такі копії не 



мають позитивного впливу на розвиток вітчизняної хореографічної культури. 

Згідно із загальними тенденціями оновлення хореографічного мистецтва ХХ 

ст., ця робота має виокремити ті креативні модерні чинники, які пояснюються 

довготривалими процесами жіночого розкріпачення у ХХ ст., та надає 

можливість усвідомити глибинні причини оновлення пластичної мови 

танцю[32, ст.18].  
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