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У статті розглянуто особливості танцювальних редакцій балету «Дон Кіхот», представлених на сцені На-
ціональної опери України радянськими хореографами В. Рябцевим, Л. Жуковим, М. Дисковським, С. Сергеє-
вим, Р. Візиренком-Клявіним та В. Литвиновим. Балетмейстерські ознаки полягали у формуванні авторського 
погляду на балетну класику, наближенні дивертисментного характеру балету початку ХХ ст. до хореогра-
фічної драми, підсиленні головних та другорядних ролей вистави за допомогою драматургічного розвитку 
художніх образів тощо.
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The peculiarities of the dance versions of the Don Quixote ballet, presented on the stage of the National Opera 
of Ukraine by the Soviet choreographers V. Riabtsev, L. Zhukov, M. Dyskovskyi, S. Serheyev, R. Vizyrenko-Kliavin, 
v. Lytvynov are considered in the article. The own ballet masters features have been laid in the formation of 
their own author view on the ballet classics, approaching of the divertissement character of the ballet of the early 
twentieth century to a choreographic drama, strengthening of the main and secondary parts of the play through the 
means of the dramatic development of artistic images, etc.
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Майже три століття поспіль літератур-
ний твір іспанського письменника Мігеля 
де Сервантеса «Хитромудрий ідальго Дон 
Кіхот Ламанчський» (написаний упродовж 
1605–1615 рр.) слугує міцним художнім під-
ґрунтям для створення різних редакцій ба-
летних вистав іспанської тематики на музи-
ку Ж. Старцера, Ф.-Ш. Лефевра, А. Венюа, 
Л. Цинка, Л. Мінкуса, Г. Петрассі, Л. Шпіса 
та інших композиторів. До творчості Сер-
вантеса звертаються хореографи й нової 
генерації. «Дон Кіхота» презентують на 
сцені видатні танцівники, а глядача не пе-
рестає захоплювати невигадлива історія 
про кохання та пошуки справедливості. При 
цьому любителів класичного танцю зовсім 
не бентежить певна невідповідність лібрето 
балету та його художніх образів літератур-
ному оригіналу. Успіх вистави забезпечує її 
ідейно-художня надцінність, яка дозволяє 
хореографічному полотну бути самостій-
ним твором мистецтва. Актуальність науко-
вої розвідки зумовлена необхідністю фор-
мування нового мистецтвознавчого погляду 
на роботу вітчизняних та зарубіжних балет-
мейстерів, які впродовж ХХ ст. збагачували 
репертуар українських театрів балетними 
творами академічної спадщини.

Аналіз останніх досліджень та публіка-
цій довів, що ідейну та художню варіатив-

ність танцювальних редакцій балетів, ство-
рених на сценах провідних театрів світу за 
мотивами роману Мігеля де Сервантеса 
«Хитромудрий ідальго Дон Кіхот Ламанч-
ський», радянські діячі балетного театру – 
мистецтвознавці, композитори, виконав-
ці (Ю. Слонімський [4], В. Красовська [3], 
Б. Асаф’єв [1] та ін.) – неодноразово об-
говорювали. Ними було проаналізовано 
логіку побудови сценарних планів різних 
редакцій балету, а також виявлено своєрід-
ність хореографічної лексики та психоло-
гічну вмотивованість поведінки сценічних 
персонажів. Серед сучасних дослідників, 
яким вдалося певною мірою охарактеризу-
вати окремі танцювальні інтерпретації ба-
летної вистави «Дон Кіхот», варто назвати 
Ю. Станішевського [5–6], Л. Тарасенко [7] 
та Н. Іванову-Георгієвську [2]. Водночас до-
сліджень, де було б комплексно розглянуто 
історію створення танцювальних редакцій 
балету «Дон Кіхот» на сцені Національної 
опери України, на жаль, немає. Отже, не-
достатня вивченість наукової теми привер-
нула додаткову дослідницьку увагу до неї.

Мета даної публікації – аналіз танцю-
вальних редакцій балету «Дон Кіхот», ство-
рених на музику австрійського композито-
ра Л. Мінкуса за мотивами твору Мігеля 
де Сервантеса й презентованих на сцені 
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 Київського державного (з 1992 року – Націо-
нального) академічного театру опери та ба-
лету ім. Т. Шевченка впродовж останніх ста 
років. Хронологічні рамки роботи охоплю-
ють 1927–2018 роки. Перша дата пов’язана 
з прем’єрою балету «Дон Кіхот» на сцені 
Державної академічної української опери, 
остання – з демонстрацією цієї вистави на 
сцені сучасної Національної опери Украї-
ни. Поставлена мета потребує вирішення 
таких актуальних завдань: проаналізувати 
історіографію проблеми; розглянути істо-
рію створення балету «Дон Кіхот» у його 
різних редакціях на західноєвропейській 
сцені; дослідити особливості хореографіч-
них редакцій «Дон Кіхота» Л. Мінкуса, по-
ставлених на головній балетній сцені Києва 
впродовж ХХ ст.

Отже, роман Мігеля де Сервантеса 
«Хитромудрий ідальго Дон Кіхот Ламанч-
ський», утім, як й іспанська література, 
музика, живопис та фольклор, упродовж 
кількох останніх століть перебував у цент-
рі постійної уваги кращих творчих сил Єв-
ропи. У музиці ХІХ ст. іспанська тематика 
знайшла своє відображення в увертюрах, 
романсах, операх, симфонічних картинах 
та в інших музичних творах М. Глинки, 
О. Даргомижського, К. Дебюссі, М. Равеля, 
А. Рубінштейна, І. Стравинського, Е. Шаб-
риє. Широко вона ввійшла і в балетний 
театр: насамперед варто звернутися до 
балетів Ф. Гильфердинга (1740), Ж. Добер-
валя (1780), Ж.-Ж. Новера (1768), Л. Мі-
лона (1801), Л. Дідло (1808), А. Бурнонві-
ля (1837), Ф. Тальоні (1850), А. Міллоша 
(1947), Т. Гзовського (1949), С. Лифаря 
(1950), Д. Баланчина (1965) та інших ба-
летмейстерів, які створили найрізноманіт-
ніші танцювальні трактування твору Сер-
вантеса. У деяких з них висміюється світ 
«лицаря сумного образу», в інших, навпа-
ки, – оспівується й протиставляється ре-
альному життю. Найпоширенішою з усіх 
балетних версій є редакція «Дон Кіхота» 
М. Петіпа – російського і французького ба-
летмейстера, який уперше показав власну 
інтерпретацію балету в 1869 році в Москві, 
а в 1871-му – у Санкт-Петербурзі.

Однак не можна стверджувати, що 
М. Петіпа розробив окрему постановку. 

Балетмейстер у своїй роботі багато в чо-
му передав досвід попередників – хорео-
графів минулого, що в підсумку дозволило 
йому створити не лише балет, а й енцик-
лопедію театрального танцю ХIХ ст. При-
міром, у пантомімних мізансценах першого 
акту простежується хореографічний стиль 
Ж.-А. Петіпа (старшого), який звертався до 
традицій Е. Гюса, А. Блаша, Ж.-Ж. Нове-
ра та Ж. Доберваля. Безпосередньо озна-
йомлений зі спектаклем «Весілля Гамаша» 
Л. Мілона, М. Петіпа перейняв від нього де-
які дійові особи і певні ситуації. Відомо, що 
саме Л. Мілон став першим хореографом, 
який запозичив у лібрето балету ті глави 
літературного твору Сервантеса, де роз-
повідається про красуню Кітерію і її коха-
ного Базиліо, щастю яких заважав багатий 
селянин Камачо. Масова танцювальна дія 
першого акту безпосередньо продиктова-
на аналогічними композиціями Ж. Перро. 
У дивертисменті «Арлекін із жайворонка-
ми» простежується почерк А. Сен-Леона, 
який завжди використовував будь-яку сце-
нічну паузу для розваги публіки. Аналогіч-
ними джерелами зумовлена й сцена видінь 
Дульцинеї, де М. Петіпа побудував масо-
вий класичний танець кордебалету в дусі 
романтичних вистав, однак зі сценічним 
пафосом, властивим манері А. Сен-Леона.

Водночас М. Петіпа змінив жанр вистави. 
Сцени приватного життя, типові для театру 
початку ХIХ ст., він виписав як масові народ-
ні картини, весела буфонада з елементами 
феєрії стала ефектним підґрунтям балету, 
герої набули певною мірою цілісних драма-
тичних характерів, драматургічна дія тягну-
лася від початку й до кінця вистави. Окрім 
того, у попередників М. Петіпа іспанський 
характер балету «виходить» переважно з 
назви твору. У М. Петіпа ж уся хореографія 
походить з іспанського народного побуту, 
ігор, забав, танців, ритуалів – на сцені па-
нує й тріумфує танцювальна стихія. «Відо-
мо, яке місце посідала Іспанія в біографії 
Петіпа, – зауважував радянський театраль-
ний критик Ю. Слонімський. – Він провів 
там чи не найщасливіші роки свого життя – 
особистого і творчого, – роки багатообіцяю-
чої юності, бурхливих захоплень, успішних 
артистичних випробувань. З властивим 

www.etnolog.org.ua

ІМ
ФЕ



58

ІсторІя

йому запалом Петіпа засвоїв іспанські тан-
ці, безпосередньо проник в їхню душу» [4, 
с. 259]. Саме тому головні герої балету – 
Кіт рі і Базиль – підкреслено демократичні у 
своїх зацікавленнях, симпатіях і характері 
сценічної діяльності. У М. Петіпа вони – ви-
хідці з натовпу. Їхні сольні партії хоча й бу-
ли виокремлені балетмейстером, проте за 
силою експресії не відрізнялися від танців 
кордебалету – справжніх іспанських народ-
них танців, гармонійно об’єднаних з незна-
чною часткою елементів класичного танцю. 
«Кожен персонаж – завершений портрет. 
Санчо Панса, Гамаш, Шинкар – батько Кіт-
рі, Вулична танцівниця – усі разом створю-
ють велике полотно народного побуту <...>. 
Тут живе, кипить, хвилюється веселий, 
темпераментний натовп жителів Півдня – 
строкатий іспанський люд» [4, с. 263].

У грудні 1900 року, в Москві, балет «Дон 
Кіхот» М. Петіпа відновив О. Горський. 
Через два роки (1902) дирекція Імпера-
торських театрів вирішила перенести по-
становку на сцену Маріїнського театру в 
Санкт-Петербурзі для показу на ювілейно-
му вечорі М. Петіпа. Хоча редакція О. Гор-
ського й була відновленням академічної 
спадщини, він, усе ж таки, «підчистив» ви-
ставу, яка мала відповідати в мізансценах 
декораціям і костюмам відомих художни-
ків – О. Головіна, К. Коровіна й М. Клодта. 
Незважаючи на мінімальні (критики від-
значали, що він «аж ніяк не ставив зано-
во старий спектакль, а лише десь, трохи, 
підправляв, нашивав власні вузли на ста-
рій канві») хореографічні правки О. Гор-
ського, ним було введено у виставу кілька 
танцювальних номерів. Наприклад, саме 
О. Горський створив знаменитий (букваль-
но – хрестоматійний, який часто виконують 
як окремий концертний номер) фінальний 
дует головних героїв – Базиля й Кітрі – емо-
ційно-смислове завершення лінії їхньої по-
ведінки, танцювальний тріумф любові (для 
порівняння: у М. Петіпа дует мав характер 
вставного дивертисменту, в якому партне-
ром Кітрі виступав сторонній дії танцівник).

Таким чином, до початку ХХ ст. трупа Ве-
ликого театру (Москва), очолювана О. Гор-
ським, стала головним театральним осе-
редком, де зберігалася унікальна редакція 

«Дон Кіхота» М. Петіпа. Саме звідти її бу-
ло перенесено в Київ, на сцену Державної 
академічної української опери.

Цікаво, що історія створення вистави 
почалася в Харкові. Річ у тім, що навесні 
1926 року художній керівник Об’єднання 
оперно-балетних колективів Києва, Харко-
ва і Одеси Й. Лапицький, з метою оновлен-
ня репертуару українських театрів, запро-
сив до нього провідних солістів Великого 
театру. Балет у Харкові очолили А. Мессе-
рер і В. Рябцев, у Києв – Л. Жуков і М. Рей-
зен, в Одесі – К. Голейзовський [5, с. 318]. 
Відтак балет «Дон Кіхот» уперше показали 
в Харкові 1927 року, причому вистава про-
йшла настільки успішно, що того ж року її 
було перенесено В. Рябцевим у Київ для ви-
ступу харківського балетного колективу, за-
планованого в межах обміну між театрами 
оперно-балетного Об’єднання (диригент – 
Й. Васенберг, декорації – Б. Альмедінген). 
Мистецтвознавець Ю. Станішевський сво-
го часу зауважив, що харківську трупу по-
силили кількома провідними київ ськими 
солістами. Зокрема, віртуозна прима- 
балерина А. Яригіна виконала партію Кіт-
рі, вражаючи глядачів «легкістю високих 
стрибків, скульптурною виразністю поз, 
блискучою технікою стрімких обертань» 
[5, с. 322].

На жаль, запрошений до Київської дер-
жавної академічної опери в сезоні 1927–
1928 років балетмейстер М. Дисковський 
спростив виставу В. Рябцева, додавши до 
неї побутово-пантомімічні сцени та ритмі-
зовані дивертисменти в дусі танцювальної 
акробатики. Нововведення не вразили ані 
театрознавців, ані глядачів: перші розкри-
тикували спрощений і примітивний псевдо-
іспанський балет («Різностильна, хитка, 
насичена заскнілими трафаретами панто-
мімічна вистава без драматургічного стриж-
ня» [5, с. 322]), другі були глибоко розчаро-
вані претензійними акробатичними трюка-
ми, які переважали над хореографією. 

У 1934 році, у зв’язку з перенесенням 
столиці Української РСР з Харкова до Киє-
ва, головний театр міста перейменували на 
Державний академічний театр опери та ба-
лету УРСР. До мистецького осередку запро-
сили нового балетмейстера – колишнього 
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прем’єра та хореографа Великого театру 
Л. Жукова, який значно оновив репертуар 
балетної трупи. Першою новою виставою в 
сезоні 1934–1935 років став саме «Дон Кі-
хот» Л. Мінкуса (диригент – Л. Кушнірьов, 
декорації – М. Курилко). Підґрунтям для 
створення спектаклю знову слугувала ре-
дакція О. Горського. За відгуками тогочас-
ної преси створюється певне уявлення про 
роботу українських танцівників: «Приваб-
ливий характер романтичної, по-дівочому 
замріяної Кітрі створила О. Гаврилова. Про-
стим і веселим парубком постав у спектаклі 
Базиль у виконанні О. Сталінського. Могут-
ньою, але стриманою внутрішньою екс-
пресією дихала струнка постать смаглявої 
красуні – Вуличної танцівниці (Г. Лерхе),  а її 
полум’яний танець серед кинджалів, який 
талановита характерна балерина вико нала 
босоніж, викликав загальне захоп лення» 
[5, с. 235]. Театральні критики також від-
значили таких виконавців, як М. Іващенко 
(Еспада), К. Васіна, Н. Верекундова (Воло-
дарки дріад), Б. Таїров (Дон Кіхот) та інших 
артистів, які знайшли чимало виправдано 
емоційних психологічних акторських дета-
лей, водночас демонструючи прекрасну 
техніку класичного танцю.

Через 15 років (1953) «Дон Кіхот» Л. Мін-
куса знову повернувся на сцену Київського 
державного академічного театру опери та 
балету ім. Т. Шевченка. Вистава, створена 
хореографом С. Сергєєвим на основі ре-
жисерсько-балетмейстерського плану Пе-
тіпа – Горського, насамперед вирізнялася 
глибоким розумінням музики Л. Мінкуса, 
злагодженістю танцювальних ансамблів, 
виразністю танцювальних лейттем, щиро 
сповнених емоціями виконавців: Є. Єршо-
вою, О. Потаповою, Л. Герасимчук, А. Гав-
риленко, А. Бєловим, М. Апухтіним, Ф. Бак-
ланом, М. Новиковим та іншими артиста-
ми. Додамо, що натхненній роботі С. Сер-
гєєва (справжнє ім’я – Саркіс Вартанезов, 
у 1923–1939 рр. – балетмейстер Грузин-
ського ДАТОБ ім. П. Паліашвілі) сприяла 
участь у виставі диригента Б. Чистякова, 
творчості якого було притаманне глибоке 
відчуття не лише стилю й драматургії кла-
сичної музики, але й академічного танцю. 
Річ у тім, що Б. Чистяков походив з родини 

танцівників (батько – І. Чистяков – відомий 
київський педагог, вихованець школи Ве-
ликого театру, мати – видатна українська 
балерина О. Гаврилова) і до закінчення 
столичної консерваторії навчався бале-
ту в Московському хореографічному учи-
лищі, навіть танцював на сцені Київської 
державної академічної української опери в 
1929–1932 роках. 

У сезоні 1969–1970 років постановку 
«Дон Кіхота» здійснив колишній прем’єр 
театру, хореограф Р. Візиренко-Клявін (ди-
ригент – Б. Чистяков, декорації – Т. Бру-
ні, ленінградської художниці). Випускник 
хореографічної студії при ДАТОБ Украї-
ни ім. Т. Шевченка, він упродовж 1948–
1949 років стажувався в Ленінградському 
хореографічному училищі, де ознайомив-
ся з багатьма оригінальними балетними 
зразками академічної спадщини. Редакція 
Р. Візиренко-Клявіна, як і його попередни-
ків, спиралася на постановку Петіпа – Гор-
ського, поміж тим, у своїх кращих епізодах 
вона вирізнялася якісно новими рисами, 
вабила танцювальністю (як провідним ви-
ражальним засобом спектаклю) і повністю 
виявляла образний зміст музичної партиту-
ри Л. Мінкуса.

У 1988 році на сцені Київського ДАТОБ  
ім. Т. Шевченка глядач знову побачив 
життєствердний твір Л. Мінкуса, на цей 
раз – у редакції балетмейстера В. Литви-
нова (диригент – К. Яременко, декорації – 
В. Ареф’єв). Провідні ролі вистави вико-
нали Т. Білецька (Кітрі) і В. Яременко (Ба-
зиль). Спектакль був наділений величез-
ним емоційним запалом. Балетні критики 
відзначали: «Орієнтуючись на виставу, яка 
йшла у Великому театрі, Віктор Литвинов, 
у минулому – блискучий виконавець харак-
терних партій, у тому числі й партії Еспади 
в “Дон Кіхоті”, зробив постановку надзви-
чайно живою, наповнивши її притаманним 
йому гумором» [7]. 

Варто додати, що В. Литвинов не фор-
мально відштовхувався від редакції Пе-
тіпа – Горського. Це була інтерпретація 
Габовича – Голейзовського, поставлена у 
воєнний, 1942, рік на сцені філії Великого 
театру в Москві. Спираючись на поновлен-
ня попередників, К. Голейзовський створив 
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для спектаклю кілька характерних танцю-
вальних епізодів. У першому акті: «Циган-
ський танець» (на муз. В. Желобінского), 
«Еспада» (танець матадора), «Таверна» 
(хореографічна картина); у четвертому 
акті:  «Болеро», «Танець подруг Кітрі і Сан-
чо Панса», «Фінальний масовий танець».

У власній балетній редакції В. Литвинов 
врахував нововведення К. Голейзовського 
й водночас поглибив танцювальну образ-
ність сценічних героїв, детально розробив-
ши їхні хореографічні характери. Гучний 
успіх «Дон Кіхота» в редакції В. Литвинова 
гарантував сценічне довголіття балету. Са-
ме ця вистава, поряд з іншими спектакля-
ми академічної спадщини, ось уже 30 років 
прикрашає репертуар сучасної Національ-
ної опери України. Серед провідних укра-
їнських танцівників, зайнятих у спектаклі, – 
Н. Лабезнікова, Н. Мацак, К. Кухар, Т. Льо-
зова, Ю. Москаленко, О. Шайтанова (Кітрі), 
Д. Недак, С. Сидорський, Я. Ваня, А. Гура, 
О. Стоянов (Базиль), В. Іващенко, С. Лит-
виненко, О. Коваленко (Дон Кіхот) та інші 
артисти.

Отже, підсумовуючи викладений у пуб-
лікації матеріал, зауважимо на таких 
висновках: 

1. Аналіз історіографічних джерел ви-
явив, що сценарні плани різних редакцій 
балету «Дон Кіхот», їхня ідейна та художня 
варіативність, а також своєрідність хорео-
графії, неодноразово ставали предметом 
обговорення серед вітчизняних та зарубіж-
них (радянських) дослідників. Водночас на-
укових розробок, де було б цілісно розгля-
нуто історію створення танцювальних ре-
дакцій балету на сцені Національної опери 
України, написано не було. 

2. Іспанська тематика за мотивами лі-
тературного твору Мігеля де Сервантеса 

«Хитро мудрий ідальго Дон Кіхот Ламанч-
ський» увійшла в західноєвропейський 
балетний театр й отримала популярність 
завдяки балетмейстерській роботі Ф. Гиль-
фердинга, Ж. Доберваля, Ж.-Ж. Новера, 
Л. Мілона, Л. Дідло, А. Бурнонвіля, Ф. Та-
льоні та іншим хореографам. Найбільшого 
поширення в сучасному світовому балет-
ному просторі отримала редакція фран-
цузького хореографа М. Петіпа (1869), який 
зумів накопичити в ній сценічний досвід по-
передніх десятиліть і створити справжню 
енциклопедію театрального танцю ХIХ ст. 

3. Впродовж ХХ ст. до постановки бале-
ту «Дон Кіхот» на сцені Національної опе-
ри України зверталися такі постановники, 
як В. Рябцев, Л. Жуков, М. Дисковський, 
С. Сергєєв, Р. Візиренко-Клявін, В. Литви-
нов. Підґрунтям для створення їхніх тан-
цювальних інтерпретацій слугувала сце-
нічна редакція М. Петіпа, згодом оновлена 
О. Горським – балетмейстером Великого 
театру (Москва). Особливості танцюваль-
ної редактури, представлені радянськими 
хореографами на київські сцені, полягали у 
формуванні власного авторського погляду 
на балетну класику, наближенні дивертис-
ментного характеру балету початку ХХ ст. 
до хореографічної драми, у підсиленні 
голов них та другорядних ролей вистави 
завдя ки драматургічному розвитку художніх 
образів тощо.

Наголосимо, що вивчення ідейної та ху-
дожньої варіативності танцювальних ре-
дакцій балету «Дон Кіхот», які йшли на сце-
ні Національної опери України впродовж 
минулого століття, не може обмежуватися 
лише даною публікацією і заслуговує на по-
дальше вивчення з викладенням набутих 
результатів у спеціалізованих монографіях 
з історії вітчизняного балетного театру.

Скорочення
ДАТОБ – Державний академічний театр опери та балету
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SUMMARY 

The article is aimed to analyze the dance versions of the Don Quixote ballet by L. Minkus, 
based on the work of the spanish writer M. de cervantes and shown on the stage of the 
National Opera of Ukraine throughout the twentieth century. The methodology of the work 
includes the use of the following culturological methods of research: general historical, com-
parative-historical, analytical, biographical, etc. The scientific novelty of the published work 
is in the formation of a new assessment of the creative achievements of the soviet period 
choreographers.

Throughout the twentieth century the production of the Don Quixote ballet on the stage 
of the National Opera of Ukraine has been staged by V. Riabtsev, L. Zhukov, M. Dyskovskyi, 
S. Serheyev, R. Vizyrenko-Kliavin, V. Lytvynov. The stage version of the French choreographer 
M. Petipa of 1869, later updated (1900) by the ballet master of the Bolshoi Theater O. Horskyi 
have been used as the base to create their dance versions. The features of the dancing vari-
ants, represented by the Soviet choreographers on Kyiv stage, have been laid in the formation 
of their own author view on the ballet classics, approaching of the divertissement character of 
the ballet of the early twentieth century to a choreographic drama, strengthening of the main 
and secondary parts of the play through the means of the dramatic development of artistic 
ima ges, etc.
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