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ПОСТАТЬ ОЛЕГА СТАЛІНСЬКОГО ЯК ПРЕДМЕТ  

МИСТЕЦТВОЗНАВЧОГО ДОСЛІДЖЕННЯ У ДЖЕРЕЛАХ ПЕРІОДИКИ 
 

Метою публікації є вивчення мистецтвознавчих джерел, які слугували підґрунтям для створення 

детального балетознавчого аналізу творчої індивідуальності Олега Сталінського. Методологія роботи включає 

використання таких мистецтвознавчих методів дослідження: культурно-історичний, системний, типологічний, 

порівняльний, художньо-стилістичний аналіз. Наукова новизна публікації полягає в тому, що вперше 

досліджено джерела періодики другої половини ХХ століття, на основі яких визначено мистецькі здобутки 

О. Сталінського. Висновки. Сценічний досвід О. Сталінського в періодичних наукових і публіцистичних 

виданнях представлений у форматі наукових статей, балетознавчих рецензій, записок, відгуків на прем’єрні 

вистави. В історіографії творчості танцівника виділено два періоди: радянський, коли постать О. Сталінського 

розглядалася переважно в контексті становлення національної тематики у вітчизняному балетному театрі 

(Б. Бідненко, І. Боровський, В. Гузій, Б. Львов-Анохін, Б. Молчанов, Є. Ніколаєнко, І. Прохоренко, А. Смотрич, 

С. Яковлев), та сучасний (Л. Вишотравка, О. Паламарчук, О. Петрик), коли на основі накопиченої 

інформативної бази було комплексно проаналізовано творчий шлях артиста. 

Ключові слова: Олег Сталінський, український балетний театр, класичний танець, історіографія. 

 

Белаш Ольга Сергеевна, заслуженный работник культуры Украины, доцент кафедры хореографического 

искусства Киевского национального университета культуры и искувств 

Личность Олега Салинского как предмет искусствоведческого исследования в источниках периодики 

Целью публикации стало изучение искусствоведческих источников, которые послужили основой для 

создания детального искусствоведческого анализа творческой индивидуальности Олега Сталинского. 

Методология работы включает использование следующих культурологических методов исследования: 

культурно-исторический, системный, типологический, сравнительный, художественно-стилистический анализ. 

Научная новизна публикации заключается в том, что в ней впервые исследованы источники периодики второй 

половины ХХ века, на основе которых определены творческие результаты деятельности А. Сталинского. 

Выводы. Сценический опыт О. Сталинского в периодических научных и публицистических изданиях 

представлен в формате научных статей, балетоведческих рецензий, записок, отзывов на премьерные спектакли. 

В историографии творчества танцовщика выделено два периода: советский, когда личность О. Сталинского 

рассматривалась преимущественно в контексте становления национальной тематики в отечественном балетном 

театре (Б. Бидненко, И. Боровский, В. Гузий, Б. Львов-Анохин, Б. Молчанов, Е. Николаенко, И. Прохоренко, 

А.Смотрич, С. Яковлев) и современный (Л. Вишотравка, А. Паламарчук, А. Петрик), когда на основе 

накопленной информативной базы был комплексно проанализирован творческий путь артиста. 

Ключевые слова: Олег Сталинский, украинский балетный театр, классический танец, историография. 

 

Bilash Olha, Honored Worker of Culture of Ukraine Associate Professor of the Department of Choreographic Art 

of Kyiv National University of Culture and Arts  

The figure of Oleg Stalinskiy as a subject of art history research in the sources of periodicals 
The purpose of the article became the learning of art history sources which were the foundation for creating a 

detailed ballet analysis of art individuality of Oleg Stalinskiy. The methodology of the work includes using these art 

history research methods: historical and cultural, system, typological comparative, and artistic-stylistic analysis. The 

scientific novelty of the publication is that it first explored the second half of the twentieth-century sources of 
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periodicals, on the basis of which the artistic achievements of O. Stalinskiy were determined. Conclusions. 

O.Stalinskiy’s stage experience in periodical scientific and non-fiction publications is presented in the form of scientific 

articles, ballet reviews, notes, reviews on premiere performances. There are two periods in the historiography of the 

dancer's creative work: the Soviet period when O. Stalinskiy’s figure was considered mainly in the context of the 

formation in national themes in the domestic ballet theater. (B. Bidnenko, I. Borovskyi, V. Huzii, B. Lvov-Anokhin, B. 

Molchanov, Y.Nikolaienko, I. Prokhorenko, A. Smotrych, S. Yakovlev), and modern (L. Vyshotravka, O.Palamarchuk, 

O.Petryk), when the creative path of the artist was comprehensively analyzed on the accumulated information base.  

Key words: Oleg Stalinskiy, Ukrainian ballet theatre, classical dance, historiography. 

 

 

Актуальність теми дослідження. В 

українській науковій і публіцистичній літературі 

можна знайти чимало відомостей про творчу 

спадщину славетного українського танцівника 

Олега Миколайовича Сталінського (1906–1990). 

Свій сценічний шлях – 54 роки на сцені – артист 

розпочав у складі балетної трупи Київського 

державного оперного театру ім. К. Лібкнехта 

(тепер – Київський національний академічний 

театр опери та балету України ім. Т. Шевченка), 

згодом вдосконалювався в провідних фахівців 

балетного мистецтва в Ленінграді у К. Вязем, 

В. Семенова та В. Пономарьова. З другої 

половини 1940-х років професійна діяльність 

артиста була пов’язана з трупою Львівського 

державного академічного театру опери та балету 

ім. І. Франка

 (тепер – Львівський національний 

театр опери та балету ім. С. Крушельницької), де 

танцівник працював з 1946 року й до кінця свого 

життя. 

Упродовж тривалої сценічної роботи 

постать видатного театрального майстра 

неодноразово ставала предметом уваги 

радянських, меншою мірою – пострадянських 

мистецтвознавців, які на шпальтах часописів та 

наукових видань розглядали різні сторони 

обдарування артиста, визначали вплив його 

творчості на формування школи чоловічого 

балетного виконавства в Україні. 

Аналіз досліджень і публікацій довів, що 

піднята в публікації проблематика розглядається 

в науковій площині вперше. Історіографія 

творчих здобутків О. Сталінського, власне, і 

стала предметом дослідження даної наукової 

розвідки.  

Метою публікації стало вивчення мистецтво-

знавчих джерел, які слугували підґрунтям для 

створення детального балетознавчого аналізу 

творчої індивідуальності Олега Сталінського. 

Виклад основного матеріалу. Систематичний 

аналіз творчих здобутків О. Сталінського в 

радянських періодичних виданнях (головним 

чином це були центральні та регіональні газети – 

«Культура і життя» «Вечірній Київ», «Вільна 

Україна», «Львівська правда»), розпочався з 

                                                 
 Далі по тексту – Львівського ДАТОБ ім. І. Франка. 

другої половини ХХ століття, коли у 

вітчизняних театрах у перше повоєнне 

десятеліття


 активізувалося мистецьке життя. 

Так, яскраву характеристику ролі Олекси 

Довбуша, втілену О. Сталінським під час 

гастролей балетної трупи Львівського ДАТОБ 

ім. І. Франка на київській сцені, було надано в 

публікації В. Гузія «Хустка Довбуша» («Вечірній 

Київ», 1953, 8 серпня) [4,  3]. У статті йшлося про 

однойменний балет композитора А. Кос-

Анатольського, написаний на широкому 

документальному матеріалі з використанням 

народних мотивів гуцулів. Про художній образ, 

створений О. Сталінським, В. Гузій зазначав, що 

переконливими засобами артистичного мистецтва, 

зокрема, надзвичайною акторською майстерністю, 

артистові вдалося втілити глибокоемоційний 

образ відважного ватажка опришків. «Довбуш у 

його виконанні – мужній, сміливий і благородний. 

Артист, поряд з рисами борця за визволення 

народу, тонко розкриває глибину почуттів 

Довбуша до головної героїні Дзвінки», – писав 

про танцівника театрознавець [4, 3]. 

Цікаве сценічне втілення отримала в 

О. Сталінського роль Візиря з балету «Сім 

красунь» К. Кара-Караєва. Коментарі щодо 

сценічного образу можна зустріти в балетній 

рецензії Є. Ніколаєнка «Творча майстерність» 

(«Вільна Україна», 1954, 29 жовтня) [7, 4]. На 

думку балетознавця, великою вдачею для 

артиста стала його відмова від трафаретного 

образу театрального «злочинця». «Стрункий 

візир вражає своїм внутрішнім маразмом і 

нелюдськими якостями. Кожний рух, кожний 

елемент танцю О. Сталінського пройнятий 

великим змістом, підкреслює суть візира – 

прагнення до влади», – писав про танцівника 

мистецтвознавець [7, 4]. У рецензії також 

наголошувалося, що найвдалішою сценою, де 

був зайнятий О. Сталінський, стала картина в 

скарбниці, де, примірявши на себе чужу корону, 

візир дізнається про повернення шаха і раптово 

перетворюється на улесливого, покірного слугу. 

Реалістично представлений О. Сталінським 

Ватажок злодіїв Генрих із балету А. Кос-

                                                 
 Йдеться про закінчення Другої світової війни. 
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Анатольського «Сойчине крило» став предметом 

аналізу в однойменній публікації І. Боровського 

(«Вільна Україна», 1957, 6 лютого) [2, 4]. Автор 

зазначив, що переконлива акторська гра, а також 

прекрасний характерний грим, який, за словами 

Боровського, «завжди відзначається у 

О. Сталінського великою майстерністю», 

допоміг артистові зробити образ не лише 

високохудожнім, але й оригінальним. Рецензент 

також наголосив, що в «прочитанні» ролі 

відчувалося власне ставлення танцівника до 

свого персонажа, характер якого він розкрив 

засобами гострої сатири і гротеску. 

Участь О. Сталінського в балетній виставі 

К. Кара-Караєва «Тропою грому» було 

висвітлено в однойменній розгорнутій рецензії 

С. Яковлева «Тропою грома» («Львівська 

правда», 1963, 1 червня) [13, 4]. Театрознавець 

відзначив, що роль плантатора Герда була 

однією з найскладніших у спектаклі, адже 

потребувала від її виконавця не формального, 

«штампового» зображення негативного 

персонажу, а відтворення його індивідуальних 

рис характеру. Критик, зокрема, писав про 

акторське перевтілення О. Сталінського: «Він 

зумів переконливо продемонструвати два 

обличчя Герда: одне – з піднесеним 

аристократизмом у взаємодіях із білими людьми 

або поблажливо байдужого в спілкуванні з 

темношкірими рабами, й інше – 

людиноненависницьке» [13, 4]. Позитивні 

відгуки театрознавця отримала також одна зі 

складних сцен спектаклю за участю 

О. Сталінського і Л. Мариної (Фанні), яка була 

проведена із справжнім творчим підйомом і 

прекрасною акторською майстерністю. 

Олег Сталінський у ролі полководця Марка 

Красса з балету «Спартак» А. Хачатуряна постав 

у центрі публікації А. Смотрич «Факел свободи» 

(«Вільна Україна», 1965, 26 листопада) [12, 4]. 

Автор статті наголосив, що, з одного боку, 

танцівник представив типовий образ римського 

аристократа, з іншого – створив «повний 

сценічного перевтілення» портрет підступного й 

розбещеного представника верхівки римської 

еліти. «Приємно, що О. Сталінський не втратив 

почуття міри і малює образ реалістичними 

барвами», – зазначив А. Смотрич [12, 4]. 

Окреме місце в історіографії проблеми 

посідають мистецтвознавчі відгуки щодо балету 

«Спартак», підготовлені самим О. Сталінським. 

Так, у листопаді 1965 року з’явилися одразу дві 

статті – ««Спартак» у Львові», («Комсомольский 

прапор», 16 листопада) [11, 4] та «Свято в театрі 

– свято у серці» («Вільна Україна», 28 

листопада) [10, 4], присвячені львівській 

прем’єрі балету «Спартак» А. Хачатуряна. 

Значний сценічний досвід (на момент виходу 

статті за плечима О. Сталінського 

нараховувалося вже близько 40 років сценічного 

життя) дозволив танцівникові аргументовано 

висвітлити як позитивні сторони вистави, так і 

вказати на певні прорахунки. Окремий акцент 

танцівник-критик зробив на участі автора 

музики – А. Хачатуряна в підготовці спектаклю. 

Він писав: «Наслідуючи великі традиції <...>, 

А. Хачатурян створив свої балетні партитури як 

твори симфонічні, пронизані танцювальними 

ритмами. <...> Однією з особливостей 

«Спартака» є введення в неї [виставу – авт.] 

хору. Це сприяє монументальності, поєднанню 

оркестрового звучання та масової дії на сцені» 

[11, 3]. 

Розгорнуту статтю «Під прапором радості», 

присвячену 50-річчю сценічної діяльності 

О. Сталінського, було представлено в часописі 

«Львівська правда» (1972, 15 січня) [5, 3]. Її 

автор – відомий радянський мистецтвознавець 

Б. Львов-Анохин надав високу оцінку творчій 

роботі артиста, слушно наголосивши на тому, 

що О. Сталінський належав до того покоління 

українських артистів, яке сформувало 

повноцінний хореографічний репертуар 

українського національного балету («Лілея», 

«Маруся Богуславка», «Хустка Довбуша», 

«Сойчине крило», «Лісова пісня», «Орися», 

«Тіні забутих предків» тощо). «Балетний актор 

нового типу, – писав про ювіляра рецензент, – 

він намагався підкорити танцювальну техніку 

створенню реалістичних, повнокровних, 

психологічно насичених образів» [5, 3]. 

Б. Львов-Анохін підкреслив, що становленню 

акторської майстерності соліста багато в чому 

сприяло його навчання як у провідних майстрів 

балетної сцени, таких як Б. Ніжинська, К. Вязем, 

М. Горошенкова, В. Пономарьов, В. Семенов, 

Г. Березова, так і професіоналів драматичного 

мистецтва – І. Чужого та К. Котлубай. Усе це, на 

думку балетознавця, дозволило О. Сталінському 

створювати образи, відзначені «такою 

виразністю і тонкістю обробки, яким могли 

позаздрити досвідчені драматичні актори» [5, с. 

3]. Аналізуючи період сценічної роботи 

танцівника, коли той подолав рубіж – 50 років 

сценічної діяльності, – науковець наголосив, що, 

залишивши сольну кар’єру, О. Сталінський 

перейшов до тих мімічних ролей, із яких 

починав у юні балетні роки, проте «повернувся 

до них у всеозброєнні майстерності», завдяки 

чому отримав здатність «захоплення найменшою 

епізодичною роллю», яку із високою 

майстерністю робив справжньою окрасою будь-

якого спектаклю [5, 3].  
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Невмерущий народний гумор, втілений 

О. Сталінським у ролі Старшого свата з балету 

Ф. Яруліна «Шурале» засобами досвідченої 

акторської гри, було розглянуто в балетознавчій 

рецензії Б. Бідненка «Крила Сюїмбіке» («Вільна 

Україна», 1974, 13 березня) [1, 4]. На думку 

автора статті, персонаж був розкритий зі всією 

образною повнотою та пластичною виразністю. 

«Балетна міміка цього досвідченого актора 

старшого покоління поєднується із справді 

захоплюючим оптимізмом», – коментував 

роботу О. Сталінського Б. Бідненко [1, 4]. 

Лекційний досвід артиста став об’єктом 

наукової уваги мистецтвознавця І. Прохоренко. 

У статті «Ескіз до портрету молодої людини» 

(«Культура і життя», 1974, 29 грудня) [1, 2] вона 

наголосила на важливості позатеатральної 

роботи танцівника, пов’язаної з вихованням 

культурного рівня потенційної глядацької 

аудиторії. На думку автора публікації, 

здійснювана артистом діяльність відігравала 

важливу роль у формуванні особистості з 

високим культурним рівнем та громадянськими 

ідеалами – добротою, чесністю, сприяла 

підсиленню мистецького смаку тощо. 

З нагоди 70-річного ювілею О. Сталінського 

було підготовлено публікацію відомого 

драматичного актора Б. Молчанова «Артист 

балету» («Львівська правда», 1976, 16 січня) [6, 3]. 

Розмірковуючи над сценічним талантом 

танцівника, автор статті пригадує найхарактерніші 

ролі Сталінського, різножанровість яких вражає 

діапазоном та мистецтвом акторського 

перевтілення. «Складно перерахувати всі ролі 

цього видатного танцівника, – пише Б. Молчанов. 

– Ні, не танцівника, а артиста балету, тому що в 

будь-якій ролі його балетна техніка слугувала 

розкриттю образа, надзавдання, характеру» [6, 3]. 

Серед партнерок О. Сталінського театрознавець 

називає таких відомих радянських прим, як 

Г. Уланова, З. Лур’є, Є. Єршова, В. Ільїнська, 

Н. Слободян, з кожною з яких солістові вдалося 

створити неповторні сценічні дуети в багатьох 

виставах академічної спадщини та постановках 

радянської тематики. Розкриваючи секрет 

дивовижного творчого довголіття артиста, 

Б. Молчанов пише про невтомне служіння 

О. Сталінського балетному мистецтву, намагання 

відтворити якнайбільшу галерею ліричних та 

характерних образів, «зіграних гаряче, 

пристрасно, новаторські» [6, 3].  

Пострадянський період історіографії творчих 

досягнень О. Сталінського представлений 

меншою мірою. Серед авторів – досвідчений 

мистецтвознавець О. Паламарчук і представники 

молодої генерації сучасних науковців – 

Л. Вишотравка та О. Петрик. 

Так, розгорнуту статтю щодо творчої 

постаті О. Сталінського було надруковано в 

часописі «Просценіум» (2006, № 3) [8, 22–24]. 

Авторка публікації «Мистецьке довголіття Олега 

Сталінського» – мистецтвознавець 

О. Паламарчук висвітлила життєвий шлях 

артиста, починаючи з дитячих років, які митець 

провів у Києві. Основну частину тексту 

присвячено сценічним здобуткам 

О. Сталінського – ролям, втіленим на сцені 

Львівської Опери. Саме тут, на думку 

балетознавця, повною мірою розкрився талант 

танцівника. О. Паламарчук наголошує, що з 1973 

року, увійшовши в «поважний» сценічний вік, 

артист перейшов із високотехнічних партій на 

ролі, які потребували яскравої акторської 

реалізації. До них, зокрема, належали: Марк 

Красс і Лентулл («Спартак» А. Хачатуряна), 

Клопен («Есмеральда» Ц. Пуні), Інквізитор 

(«Тіль Уленшпігель» Є. Глебова) тощо. Не 

обійшла стороною авторка статті й діяльність 

артиста, пов’язану з популяризацією 

театрального мистецтва в широких глядацьких 

колах поза межами театру. Йдеться про 

лекторську роботу О. Сталінського, коли він як 

представник товариства «Знання» провів чимало 

бесід із любителями театру на теми: «Духовний 

світ людини», «Культура поведінки», «Я люблю 

тебе, життя» тощо. Підсумовуючи виклад 

власного мистецтвознавчого матеріалу, 

О. Паламарчук наводить слова танцівника, які як 

найкраще характеризують його власне життєве 

кредо: «Роль не закінчується тоді, коли спадає 

завіса. Артист і в житті має бути носієм 

прекрасного» [8, 24]. 

Метою наукової розвідки Л. Вишотравки 

«Роль творчості Олега Сталінського у формуванні 

вітчизняної школи чоловічого балетного 

виконавства першої половини ХХ століття» 

(«Мистецтвознавчі записки», 2018, вип. 34) [3, 

175–181] став аналіз сценічного доробку 

танцівника, пов’язаний із роками його роботи на 

сцені Київського державного оперного театру ім. 

К. Лібкнехта. Авторка ґрунтовно довела, що 

О. Сталінський зробив вагомий внесок у 

формування національної хореографічної школи. 

Кожна його роль, на її думку, ставала високим 

технічним і яскравим акторським досягненням. 

Упродовж 20 років роботи на сцені театру 

О. Сталінському вдалося співпрацювати з 

багатьма відомими радянськими 

балетмейстерами (М. Дисковський, Л. Жуков, 

В. Литвиненко, Р. Баланотті, Є. Вігілєв, 

Г. Березова тощо), кожен з яких вплинув на 

формування в танцівника цінного досвіду роботи 

як в експериментальних виставах, так і в 

спектаклях академічної спадщини.  
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Цікавий мистецтвознавчий матеріал щодо 

творчого шляху О. Сталінського можна віднайти 

в статті артиста Львівського національного 

академічного театру опери та балету України ім. 

С. Крушельницької Олега Петрика «Contribution 

of Oleh Stalinskyi into the development of the 

Ukrainian ballet theatre» [«Внесок Олега 

Сталінського у розвиток українського балетного 

театру»] («Вісник Національної академії 

керівних кадрів культури і мистецтв», 2018, № 4) 

[14, 232–235]. Насамперед автор запропонував 

власну диференціацію ролей його відомого 

попередника: балети академічної спадщини; 

спектаклі, створені за радянської доби; вистави 

української національної тематики. О. Петрик 

залучив до вже відомого мистецтвознавчого 

матеріалу власні записи спогадів про танцівника, 

зафіксовані у червні 2018 року від сина артиста – 

Павла Сталінського. Автор публікації наголосив, 

що найголовнішою рисою виконавської 

майстерності зіркового майстра сцени стала його 

здатність органічно поєднувати у сценічній 

творчості бездоганний рівень виконавської 

техніки та високий акторський професіоналізм.  

Отже, наукова новизна публікації полягає в 

тому, що в ній уперше досліджено джерела 

періодики другої половини ХХ – початку ХХІ 

століть, на основі яких визначено мистецькі 

здобутки О .Сталінського. 

Підсумовуючи викладений у науковій 

розвідці матеріал, наголосимо на таких 

висновках. Сценічний досвід О. Сталінського в 

періодичних наукових і публіцистичних виданнях 

представлений у форматі наукових статей, 

балетознавчих рецензій, записок, відгуків на 

прем’єрні вистави. В історіографії творчості 

танцівника виділено два періоди: радянський, 

коли постать О. Сталінського розглядалася 

переважно в контексті становлення національної 

тематики у вітчизняному балетному театрі 

(Б. Бідненко, І. Боровський, В. Гузій, Б. Львов-

Анохін, Б. Молчанов, Є. Ніколаєнко, 

І. Прохоренко, А. Смотрич, С. Яковлев), та 

сучасний (Л. Вишотравка, О. Паламарчук, 

О. Петрик), коли на основі накопиченої 

інформативної бази було комплексно розглянуто 

творчий шлях артиста. 
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