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Запрошуємо до нашої бібліотеки, де 

Ви  дізнаєтесь багато інших цікавих 

фактів з життя великого хореографа, 

нашого земляка -  Сержа Лифаря. 

 
 
 

Контактна інформація 
Адреса: 

м. Київ, вул. Драйзера, 6. 
Телефон: 

(044)546-90-45 
e-mail: 

library141@ukr.net 
веб-сторінка: 

http://desnabib.kiev.ua  
 
 
 
 
 

Довідка підготовлена за матеріалами фондів 

бібліотеки та  інтернет-ресурсів 

Централізована бібліотечна система 
Деснянського району 

м. Києва 
 

Центральна районна бібліотека  
  № 141 

   

 
 

  Серж Лифар –      
неокласик балетного 

мистецтва 
 

 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     ( 1 9 0 5 - 1 9 8 6 )  
 

   П а м ’ я т к а  
(за проектом «Українці в контексті 

європейської цивілізації» 

 

 

 Київ - 2015 

Міжнародний конкурс балету ім. Сержа 

Лифаря в Донецькому академічному 

державному театрі опери та балету (2011) 

mailto:library141@ukr.net
http://desnabib.kiev.ua/


Шановні Деснянці!      

    Вашій увазі пропонуємо пам’ятку, 
присвячену всесвітньо відомому 
українському балетному танцівнику та 
хореографу, який згодом отримав 
французьке громадянство, засновнику 
і директору Міжнародного інституту 
хореографії, нагородженого балетним 
Оскаром - золотим балетним 
черевичком - Сержу Лифарю. 
 

   Вважається, що для того, щоб 
досягти успіхів у балеті, починати 
займатися цим видом танцювального 
мистецтва треба у ранньому 
дошкільному віці. Але відомий артист 
балету Серж Лифар довів зворотне, 
адже до перших занять він приступив 
у 14 років, а в 24 роки вже керував 
балетною трупою Гранд-Опера в 
Парижі. Як же йому вдалося 
домогтися вершин слави? 
 

   Серж Лифар народився 2 квітня 
1905 року, у Києві (офіційний рік 
народження вважається 1904).  
Його батько - Михайло Лифар був 
чиновником Департаменту водного та 
лісового господарства, мати - Софія 
Марченко (мала козацьке коріння).  
У Сержа було два брати: Василь (1904-
1982), Леонід (1906-1982), і сестра 
Євгенія (1903-1968).  

З дитинства Лифар співав у церковному 
хорі Софіївського собору, брав уроки 
гри на скріпці, відвідував клас 
фортепіано у Київській консерваторії.   

У 1911 році пішов до школи. 
 

У 1913 році надів гімназійний мундир 
Імператорської Олександрівської 
київської гімназії.   

У 1921 році Лифар познайомився з 
сестрою відомого на той час танцівника 
Вацлава Хомича Ніжинського - 
Броніславою Ніжинською. Її балетна 
секція стала для хлопця першим 
кроком до вершин майстерності. 
 

У 1923 році 
емігрував до 
Парижу на 
запрошення 
Броніслави, яка 
запросила його 
в свою трупу. 
 

З 1929 по 1959 
роках очолює 
балетну трупу «Гранд-Опера».  
Був його солістом, хореографом, 
педагогом. Фактично Лифар відродив 
французький балет. 
 

У 1944–1947 роках очолює трупу 
«Новий балет Монте-Карло». 
 

У 1947 році заснував у Парижі 
Інститут хореографії при Гранд-Опера. 
 

З 1955 року вів курс історії й теорії 
танцю в Сорбонні, був ректором 
Університету танцю, професором Вищої 
школи музики та почесним 
президентом Національної ради танцю 
при ЮНЕСКО. 

 

У 1970 році закінчив балетну кар’єру. 
Займався живописом. У своїх роботах він 
продовжував тему танцю і балету.  

 

Помер 15 грудня 1986 
року після важкої хвороби 
в Лозанні. Поховали 
Лифаря на кладовищі 
Сент-Женев'єв де Буа, 
недалеко від Парижа.  
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