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Секція 1 
 

ІСТОРІЯ ТА ТЕОРІЯ ХОРЕОГРАФІЧНОГО МИСТЕЦТВА 
 

ТАНЕЦЬ У ТВОРЧОСТІ КРИМСЬКОТАТАРСЬКОГО КОМПОЗИТОРА 
АБІБУЛЛИ КАВРІ 

УДК 78:792.8 
 

Анотація. Проаналізовано творчість видатного 
кримськотатарського композитора Абібулли Каврі. Ви-
світлено основні етапи становлення композитора. Окрес-
лено різні напрями його музичного доробку: вокальні тво-
ри, сюїти на фольклорні мотиви. Визначено особливості 
музичної творчості А. Каврі. Розкрито мотив танцю 
в його частинах сюїти: «Танок дівчат №1», «Танок не-
вільників», «Танок дівчат №2», «Турецький марш». 

Ключові слова: кримськотатарська культура, 
Абібулла Каврі, вокал, танець. 

 

Музична спадщина кримських татар – це історія 
народу, його мрій і сподівань, його біль і душа. Неоці-
ненний внесок у збереження і відродження музичної куль-
тури кримськотатарського народу здійснив видатний ком-
позитор першої половини XX століття Абібулла Каврі. 

Абібулла Каврі народився в селищі Симеїз 1910 року. 
З дитячих років він любив музику, зачаровувався на-
родною музикою. Самостійно навчився грати на скрипці, 
фортепіано та шештері (6-струнний різновид лютні танбур). 

Після закінчення школи юнак вступив до Ялтин-
ського педагогічного технікуму, після якого 1927 року працював учителем ма-
тематики, а невдовзі директором середньої школи в селищі Кореїз. 1937 року став 
студентом Сімферопольського музичного училища, яке закінчив на «відмінно» 
1940 року [2].  

На початку літа 1941 року А. Каврі успішно склав вступні випробування і був 
зарахований до Московської державної консерваторії, де йому не довелося на-
вчатися через Другу світову війну. У жовтні 1941 року німецькі війська увійшли 
та територію Криму, і до літа 1942 року він був повністю окупований. Проти загарб-
ницької влади розгорнулася партизанська війна. Одним з активних учасників був 
А. Каврі. У вересні 1943 року його німці розстріляли за участь 
у підпільній діяльності [1]. 

Творчий спадок митця не великий, однак оригінальні тво-
ри композитора посідають помітне місце в скарбниці кримсь-
котатарської культури.  

Творчість А. Каврі містить оригінальні вокальні твори в 
пісенному жанрі, як-от: «Пісня кавалеристів» (слова Шаміля Аля-
діна), «Зерам» (слова народні), «Лист коханій» (слова М. Сулей-
мана); обробку народних пісень для чотириголосого хору «Порт-
Артур»; музичні п’єси «Варіації для скрипки та фортепіано»; 

Мустафаєв  

Фемій Мансурович, 

народний артист  

України, доцент, 

професор кафедри  

академічного і естрадного 

вокалу та звукорежисури, 

Національна академія 

керівних кадрів культури і 

мистецтв (Київ, Україна) 
 

Абібулла Каврі 
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сюїту з музичної драми «Алтин Бешик» («Золота колиска»), написану в співав-
торстві з І. Бахшишем [3].  

У музичних творах композитора яскраво відображені фольклорні теми. У сю-
їті «Золота колиска» композитор вводить до складу оркестру низку народних 
інструментів: кавал – пастушу сопілку; саз – щипковий струнний інструмент і три 
ударних інструменти: даре – бубон, на одній стороні якого натягнута мембрана 
із баранячої шкіри, давул – турецький барабан і думбелек – парні литаври у ви-
гляді скріплених між собою горщечків. У партитурі талановито втілені тембро-
ві поєднання народних інструментів, як-от: кавала та флейти; сазов і скрипок; 
іноді сази використовують як ударні інструменти [4].   

Особливе місце посідають сім частин сюїти, що мають програмні назви: 
«Увертюра», «Пісня невільників», «Танок дівчат №1», «Танок невільників», 
«Танок дівчат №2», «Турецький марш», «Колискова» [3].  

Талановитим твором А. Каврі є «Варіації для скрипки і фортепіано», у якому 
автор використовує справжню кримськотатарську народну пісню «Багьчаларда 
кєстане» («В садах каштани»). Національний стиль твору продемонстровано в тіс-
ній ансамблевій взаємодії партій скрипки та фортепіано. 

У музичних творах, написаних А. Каврі та створених на основі народних 
мелодій чи близьких до кримськотатарського фольклору, наявні такі ознаки: 
мелодії народних пісень служать благодатним матеріалом для ритмічних моди-
фікацій; їхні оркестрові обробки зроблені з певним наміром зберегти риси ав-
тентичності. З цією метою композитор використовує в акомпануючих голосах 
мелодичні та ритмічні фігури й оберти, запозичені з народної музики; вибір ме-
тоду роботи з фольклорним матеріалом відзначається прагненням зробити його 
доступним для сприйняття національною масовою аудиторією; у творах, напи-
саних на народні й оригінальні теми, висувають актуальні завдання симфоніза-
ції народно-пісенного й танцювального матеріалу [4]. 

Збережені музичні твори А. Каврі надзвичайно мелодійні, інтонації просяк-
нуті особливою теплотою та яскраво вираженим національним колоритом.  
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DANCE IN THE WORKS OF CRIMEAN TATARS COMPOSER ABIBULLA KAVRI 
 

Annotation. The work of the outstanding Crimean Tatars composer Abibulla Kavri is 
analysed. The main stages of the composer’s formation are highlighted. The different 
directions of his musical works are paid attention: vocal works, suites on folklore motives. 
The peculiarities of A. Kavri's musical creativity are determined. The motif of the dance is 
revealed in the parts of the suites: «Dance of the Girls №1», «Dance of the Slaves», «Dance 
of the Girls №2», «Turkish March».  

Keywords: Crimean Tatars culture, Abibulla Kavri, vocal, dance. 
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РЕТРОСПЕКТИВА ТЕХНІКИ РУХУ МАРТИ ГРЕХЕМ: 

У ФОКУСІ КУЛЬТУРНОЇ АНТРОПОЛОГІЇ  
 

УДК 793.32.071.2Грехем 
 

Анотація. Мистецтво танцю розглянуто у фокусі 

культурної антропології. Проаналізовано модерністське 

хореографічне мистецтво початку ХХ століття, що 

висунуло нові естетичні критерії, нові художні принци-

пи та розуміння співвідношення мистецтва й життя, 

інше філософське обґрунтування різноманітного експе-

риментування. Окреслено особливе художнє сприйняття 

світу, що властиве танцю модерн та об’єктивно закла-

дене в системі його зображально-виражальних засобів: 

естетичну парадигму, лексичний модуль, школу, характер 

художнього мислення хореографа. У часовому контексті 

простежено передумови виникнення, удосконалення та апро-

бації техніки руху «піонера» танцю модерн − Марти Грехем. 

Ключові слова: мистецтво хореографії, танець, тех-

ніка руху, танець модерн, лексичний модуль, експерименту-

вання. 
 

У фокусі культурної антропології перебуває безпо-

середньо людина, яка належить до певного соціокультур-

ного смислового простору. Таким простором для люди-

ни, зокрема, є мистецтво танцю – найдавніша духовна дія 

людства, що формує світосприйняття особистості, з од-

ного боку, і провокує на творче віддзеркалення – з іншого.  

Культурна антропологія йде індуктивним шляхом, збираючи дивну мозаїку 

культурних подій у єдину унікальну картину. Таку унікальну картину малює 

ретроспектива техніки руху провідної танцівниці та хореографа Марти Грехем. 
 

 
 

Марта Грехем в репетиційній залі 

Шалапа  

Світлана Віталіївна, 

доцент кафедри хорео-

графії Національної 

академії керівних 

кадрів культури і мис-

тецтв, майстер спорту, 

член Національної  

хореографічної спілки 

України, член Міжна-

родної ради танців  

CID UNESCO 

(Київ, Україна) 
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Початок ХХ століття відзначився пошуком естетичної, смислової і техніч-

ної парадигми «нового мистецтва», осторонь не залишилось і мистецтво танцю. 

Так розпочались пошуки, спрямовані на створення «нових» технік руху в хорео-

графічному мистецтві та заперечення канонів класичного танцю. Зміни в підхо-

дах до танцю виявилися настільки неочікуваними, кардинальними та різномані-

тними, що спричинили справжню революцію в мистецтві. Модерністське мис-

тецтво висунуло нові: естетичні критерії, художні принципи, розуміння спів-

відношення мистецтва й життя, філософське обґрунтування різноманітного  

експериментування. Тому особливістю модерністського мистецтва є те, що йо-

го не можна представити у вигляді певної цілісної системи: тут ідеться не про 

єдиний стиль, а про різні творчі методи, про експериментування, про несподі-

вані творчі прозріння та знахідки 3, 11–12.  

Танець завжди залежав від трансформацій історичного й загальнокультур-

ного простору, а особливе художнє сприйняття світу, що стало властиве танцю 

модерн, об’єктивно закладене в системі його зображально-виражальних засобів: 

− естетичній парадигмі, тобто в індивідуальності художника, у його ідеї; 

− лексичному модулі – певній танцювальній мові, завдяки якій танець іден-

тифікують;  

− школі, тобто системі виховання і професійної підготовки виконавців та 

хореографів;  

− характері художнього мислення хореографа, який створює хореографічну 

постановку за допомогою виражальних засобів танцю модерн 3, 7.  

Модерн привносить у мистецтво танцю індивідуальність балетмейстера, 

його світовідчуття. Такою природно обдарованою особистістю була Марта Грехем 

(1893–1991). Вона розпочала пізнання мистецтва танцю в школі «Denishawn», 

яку заснували 1915 року у творчому союзі Рут Сен-Дені (1877–1968) і Тед 

Шоун (1891–1972). 
Школа «Denishawn / Денішоун», що з часом була визнана першою профе-

сійною танцювальною академією Сполучених Штатів Америки, стала особливо 

відомою своїм впливом на сучасний балет і танець модерн на початку ХХ сто-

ліття [4, 9–11; 3, 75].  

Програма занять тривала дванадцять тижнів з проживанням і харчуванням, 

заняття – з ранку до вечора, вихованці танцювали босоніж і 

носили однакову форму − чорне боді. Тед викладав етнічні й 

театральні стилі танцю і сприяв розвитку та популяризації 

закладу, а Рут ставила постановки та формувала репертуар 

трупи «Денішоун». Балетознавець, театральний критик, іс-

торик балету Є. Суріц пише: «У школі викладали різні види 

танцю − і східні, і стиль, що особисто для себе розробив Тед 

Шоун, і класичний танець (навіть пальцева техніка), і харак-

терний бальний – іспанський. Окрім того, проводили лекції 

та заняття з різноманітних дисциплін: історії та філософії 

танцю, теорії Дельсарта, драми. Сен-Деніз проводила сеанси 

йоги, медитації [5, 49].  
Марта Грехем 

(1893–1991) 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0_%D0%94%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%88%D0%BE%D1%83%D0%BD#cite_note-3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0_%D0%94%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%88%D0%BE%D1%83%D0%BD#cite_note-3
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Творче подружжя демонструвало можливості свого мистецтва в коледжах, 

концертних залах, театрах, на відкритих стадіонах. Танцівників навіть запро-

шували на концертний майданчик Palace Theater у Нью-Йорку. Згодом «Дені-

шоун» стала першою американською трупою, що представляла сучасний захід-

ний танець у Японії, Бірмі, Китаї, Індії, на Цейлоні, Яві, Малайї і на Філіппінах − 

тур 1925–1926 років. Кожне шоу завершувало драматичне дійство зі складними 

костюмами, декораціями й освітленням 6.  

Постановчі роботи трупи «Денішоун» можна класифікувати за такими ка-

тегоріями: 

− східні танці − це низка індійських танців, які виконували в національ-

ному одязі з відповідними декораціями. За хронологією це перші оригінальні 

постановки «Денішоун». Провідною солісткою була сама Сен-Дені, хоча Шон 

також виконував декілька номерів. Особливо відомий мінібалет, дія якого відбу-

вається в індуїстському храмі, де жінка в екзотичному костюмі виконує «Радхе» − 

танець «п’яти почуттів». Танцівниця створила своє розуміння індійської міфо-

логії мовою танцю: дзвіночки як символ слуху, квіти – запаху, вино уособлюва-

ло смак, коштовності – зір, а долоні − дотик 3, 75;  

− танці Америки. Якщо Сен-Дені шукала натхнення в східній культурі, 

то Шон – в американській. Його номери були на музику американських компо-

зиторів з демонстрацією героїв: ковбоїв, індіанців, бейсболістів тощо; 

− музична візуалізація. Під враженням від творчості Айседори Дункан Сен-

Дені створювала так звані «музичні візуалізації», які вона визначала, як «тран-

сформацію ритмічної, мелодійної та гармонійної структури музичної компози-

ції в рухи тіла без наміру якось інтерпретувати чи розкривати її прихований 

зміст»; 

− різне / дивертисменти – короткі твори, які не вписуються в попередні 

три категорії. Ці роботи виконували в ситуаціях, що не передбачали повномет-

ражного формату 6.  

Рут Сен-Дені презентувала танець, як вира-

ження духовності: пошук нової танцювальної мови, 

вплив орієнтальних напрямів танцю; танцівниця-

жриця; «музична візуалізація» − перші кроки тан-

цю модерн в абстракцію. У танцювальному мистец-

тві, здебільшого стилізованим під Схід, Рут бачила 

засіб самовираження, спосіб спілкування між людьми 

[1, 460]. 

Тед Шоун здійснював пошук тотожності чо-

ловічих і жіночих жестів; створив атлетичний ідеал 

чоловічого виконання. Поклав початок американсь-

кому професійному чоловічому танцю, використо-

вуючи в постановках танцювальний фольклор різних 

народів, зокрема американських індіанців, чим зба-

гатив лексику сучасного танцю [1, 594]. 

 

Тед Шоун і Рут Сен-Дені 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0_%D0%94%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%88%D0%BE%D1%83%D0%BD#cite_note-3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0_%D0%94%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%88%D0%BE%D1%83%D0%BD#cite_note-3
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Творче кредо концертної трупи «Денішоун» призвело до таких нововве-
день у галузі мистецтва танцю:  

− Рут Сен-Дені − свобода жіночого тіла; духовна функція танцю відобра-
жає його яскравість і виразність.  

− Тед Шоун − учення на базі техніки Франсуа Дельсарта та перше раціо-
налістичне пояснення техніки танцю модерн; боротьба за соціальне положення 

танцівника 4, 94.  
Особливістю танцю модерн того часу є те, що він не був представлений  

у вигляді будь-якої цілісної системи, тобто не було єдиного стилю, тільки тривав 
пошук різних творчих методів, експериментувань, несподіваних творчих про-
зрінь і знахідок. Поява школи «Денішоун» і пошуки Т. Шоуна в галузі методи-
ки й теорії виховання артистів стали ознакою того, що танець модерн поступо-
во перетворився з експериментального напряму на певну танцювальну систему 

зі своїми принципами й технікою 3, с. 11.  
Засновниками танцю модерн у США вважають не тільки блискучих хорео-

графів-виконавців, а насамперед педагогів, які створили свою школу підготовки 
танцівників. Першою педагогинею, яка одночасно була й хореографом, і викона-
вицею і послідовно створила нову манеру й техніку танцю, була Марта Грехем. 

На одному з концертів у місті Лос-Анджелес Марта 
Грехем побачила виступ Рут Сен-Дені й остаточно вирішила 
стати танцівницею. Вона вступила до «Школи експресії» 
(1913), де вперше ознайомилася з класичним танцем, який 
їй не сподобався. З 1916-го, у віці 22 років, вона продовжила 
навчання в школі «Денішоун». Узагалі Рут Сен-Дені вважа-
ла, що Марта не володіє особливими здібностями до занять 
танцем і, окрім цього, занадто «доросла» для хореографії. 
Але Тед Шоун побачив у вихованці запальний темперамент 
і неординарність. Тому спеціально для неї поставив танець 
«Xochitl», який розкрив незвичайну танцювальну манеру Мар-
ти як «грацію чорної пантери». Із цим соло Т. Шоун узяв 
ученицю в гастрольне турне, а також як свою партнерку в 
інших концертних номерах. Із цього часу Марта закохалася 
в танець модерн, який відповідав її вподобанням і темпераменту. 

В Америці того часу танець був складовою частиною 
світських балів, водевілів, костюмованих вистав і шоу для кабаре й тому мав 
статус розважального. Але Марта хотіла бути не легковажною дівчиною з каба-
ре, а справжньою артисткою танцювального жанру.  

Після турне 1925–1926 років Марта пішла з «Денішоун» з метою втілити 
особисті танцювальні ідеї, прагнучи самовираження. І вже 1927 року відкрила 
власну школу (і до сьогодні вона є центром танцю модерн). Зібрала власну трупу 
«Graham danc group» (1929), яка складалася з її учениць і послідовниць та гастро-
лювала багатьма країнами світу. 

У тридцятирічному віці Марта розпочала педагогічну діяльність, наполег-
ливо намагаючись звільнитися від стилізаторства й екзотичності школи «Дені-
шоун». Активно шукала власний стиль, нову мову танцю, яка б відрізнялася від 

Рут Сен-Дені  

(афіша) 
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усього, що передувало цьому. Марта змінила тематику постановчих робіт від 
психологічного реалізму до символічної та легендарно-епічної теми, удоскона-
ливши лексику й стилістику подання хореографічного матеріалу. Хореографічний 
спектакль «The Chronicles» 1936 року став етапним у творчості Грехем і визначив 
початок нової ери в танці модерн. 

У ті часи в танцювальному мистецтві існував жорсткий розподіл   чоловічо-

го й жіночого амплуа, так мужність експонувала себе в прямолінійних рухах, а 

жіноча емоційність – у плавних. У своїх постановчих роботах Марта навмисне 

відмовилася від попереднього погляду на жіночність і намагалася зробити своїх 

персонажів безособовими, умовно-формальними, сильними й вільними духом. 

Своїм танцем вона ламала стереотип про те, що жінка – слабке й тендітне ство-

ріння.  

Грехем розглядала танець як один зі шляхів са-

мопізнання, як засіб, що відкриває підсвідоме − най-

тонші емоції. В архітектоніці танцю Марта розкрива-

ла мотивацію поведінки людини, проте її хореографія 

не була реалістичним відображенням душевного ста-

ну, вона завжди метафорична й гіперболізована. 

Як педагог і хореограф М. Грехем постійно шу-

кала нові можливості танцювального самовираження, 

перебільшено оголяючи механізм руху. Вона вважа-

ла, що танцівник не повинен робити безглуздих рухів, 

навіть коли тренує своє тіло. На її думку, техніка − це 

розум, що здатен розширити можливості танцівника. 

«Напруга» – один з головних виражальних засобів 

танцювальної техніки Грехем, яка вважала, що саме 

життя є зусиллям, без яких задум хореографа не передати. Її техніка ґрунтуєть-

ся на ударних імпульсах − скороченнях, або «стисканнях» (contraction), і звіль-

ненні, або «розслабленні», після скорочення (release), які проходять по тілу, ру-

ках і ногах, подібно до руху хвилі.  

В авторській техніці руху М. Грехем основну увагу приділила розвитку 

рухливості спини: хребет має нахилятися, прогинатись і закручуватись. Також 

важливу роль у техніці Марти відіграють падіння і підйоми. Не менш важливу 

роль відіграють рухи босої стопи танцівника, яка не тільки не виворітна, але й 

не завжди натягнута.  

Марта Грехем казала, що рух ніколи не бреше, він передає те, що відчуває 

серце, що танцівник повинен працювати як фізично, так й емоційно. Навіть у стані 

зовнішнього спокою в її танці не було розслаблення.  

Протягом сімдесяти років техніка видозмінювалася та вдосконалювалася її 

творцем. М. Грехем адаптувала її до власних уподобань і можливостей танців-

ників своєї школи руху. Якщо порівнювати викладання в Школі сучасного тан-

цю М. Грехем на початку її педагогічної кар’єри 1930 року, коли вона сформу-

вала ключові принципи своєї методики, і 1991 рік – момент її смерті, то помі-

тимо поступовий перехід до більш скупої, лаконічної та жорсткої техніки вико-

нання. 

Марта Грехем 
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На початку формування власної техніки руху паралельна позиція ніг, як і 

скорочені стопи, більше відповідали навмисному примітивізму танцю Марти 

Грехем. Пізніше рухи, придумані нею для «грецьких» танцювальних драм, ба-

гато з яких засновані на античних або азійських манерах руху, були втілені в 

екзерсис класу, надавши йому більш високий рівень технічної складності.  

Із самого початку Грехем дуже мало використовувала виворітність, прита-

манну класичному танцю, але згодом, переконавшись у 

дієвості апробованої системи танцю, упровадила деякі 

елементи до екзерсису власної школи.  

1938 року в колектив прийшли чоловіки з класич-

ною підготовкою. Першим був танцівник Ерік Хоукінс 

(1909–1994), який закінчив Гарвардський університет і 

Школу американського балету. Це допомогло Марті вий-

ти на новий рівень модернізації техніки танцю, додавши 

елементи класичного танцю. «З появою чоловіків зміню-

ється характер компанії, а разом із цим і техніка. Те, що 

було плавним і сильним, стає «легким» і стрімким, як 

ртуть», − згадують перші виконавиці трупи 3, 79.  

У виставі-поемі «Лист світу» (1940), що присвячена 

американській поетесі Е. Дікінсон, Грехем уперше поєд-

нала хореографію і поезію. Постановки цього часу «набувають одночасно вели-

кої масштабності й усе більше витонченого психологізму. Це вже не концертні 

номери, а театр. В основі завжди була емоція, одягнена в театральну форму. У ми-

стецтві Марти Грехем народився новий тип танцювальної драми, де розповідь 

стосувалася не стільки зовнішніх подій, скільки рухів душі. Марту називали 

«Шекспіром танцю» [5, 66].  

Експериментує Грехем і в оформленні сценічного простору, упроваджую-

чи рухомі декорації, умовний костюм, символічну бутафорію, що в подальшо-

му стало характерним для танцю модерн.  

У театральній творчості 1960-х органічно поєднався класичний танець і су-

часні танцювальні техніки. Про це свідчить і загальна робота Марти Грехем та 

Джорджа Баланчина в постановці «Епізоди» (1956).  

Після турне по країнах Європи й Близького Сходу трупа Марти стала все-

світньовідомою. У трупі за час керівництва М. Грехем (64 роки) працювало до-

сить багато виконавців, які, закінчивши кар’єру танцівника, продовжили традиції 

школи Грехем у своїй хореографічній і педагогічній діяльності. Так, 1967 року 

Роберт Коен створив Лондонський театр сучасного танцю, де здійснив постановки 

багатьох балетів свого педагога Марти Грехем. У Нью-Йорку й досі функціонує 

школа Марти Грехем, трупа якої і дотепер зберігає постановки її засновниці. 

Формування техніки Марти Грехем відбувалося поступово, починаючи від 

навчання в школі «Денішоун», упродовж її танцювальної, педагогічної і балет-

мейстерської кар’єри. Марта вимагала, щоб танцівник мав розвинене тіло, слух-

няне до провідних вимог техніки танцю. Задля цього необхідно було постійно 

займатися тренажем, удосконалюючи рухи тіла. На самому початку педагогіч-

ної діяльності Марта не визнавала класичний танець, але із часом зрозуміла, що 

Ерік Хоукінс 

(1909–19994) 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0_%D0%94%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%88%D0%BE%D1%83%D0%BD#cite_note-3
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безглуздо ігнорувати визнану систему, й упрова-

дила у власний тренаж усе те, що вважала потріб-

ним. Досягнення в мистецтві танцю Марти Грехем 

стало життєдіяльним джерелом, яке й дотепер має 

вплив на розвиток сучасної хореографії світу. 

Тож з метою ознайомлення всіх охочих з 

провідними методиками сучасної хореографії та 

подальшого вдосконалення вмінь і навичок ви-

конавця спортивного танцю 25 квітня 2016 року 

на кафедрі хореографії Інституту сучасного мис-

тецтва Національної академії керівних кадрів куль-

тури і мистецтв було проведено практичний показ 

на тему «Марта Грехем − 122 роки з дня народження».  

Програма показу складалася з таких частин: 

1) тренаж Марти Ґрехем (Ґрем) за відеома-

теріалами на середині залу; 

2) тренаж Марти Ґрехем (Ґрем) за відеома-

теріалами біля палиці; 

3) уривок з балету «Zight» (світло), компози-

тор Carl Nielsen, Helios Overture, оp. 17. 7, 7. 

Показ іспиту було побудовано відповідно 

до історичного виникнення та становлення техніки руху Марти Грехем, що є 

прикладом культурної антропології в мистецтві танцю. 
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RETROSPECTIVE OF MOVEMENT TECHNIQUE BY MARTHA GRAHAM  

IN THE CULTURAL ANTHROPOLOGY 
 

Annotation. The art of dance in the cultural anthropology. Modernistic choreographic 

art of the beginning of the 20th century was analyzed with its new aesthetic criteria, modern 

artistic principles, new understanding of the correlation between art and life as well as 
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contemporary  philosophical substantiation in the experimentation diversity. Special artistic 

perception of the world is outlined. It is characterized by modern dance and objective 

establishment in the system of its visual and expressive means: aesthetic paradigm, lexical 

module, school, character of artistic thinking of choreographer. Emergence preconditions, 

improvements and movement technique approbation of the «pioneer» of modern dance 

Martha Graham are monitored in the temporal context. 

Keywords: art of choreography, dance, movement technique, modern dance, lexical 

module, experimentation. 

 

ЗМІСТ І ФОРМА В ХОРЕОГРАФІЧНОМУ МИСТЕЦТВІ 

 

УДК 792.8.01 (477) 
 

Анотація. Проаналізовано базові поняття зміс-

ту й форми хореографічного мистецтва. Розгля-

нуто органічний зв’язок змісту й форми в хорео-

графічному творі. Акцентовано на загальних зако-

нах природи у зв’язку з формами хореографічного 

мистецтва, що регламентують канони симетрії і 

гармонії.  

Ключові слова: зміст, зовнішня і внутрішня 

форма хореографічного твору, класичний танець, 

народний танець, сюжет, драматургія, хореогра-

фічна лексика, композиція танцю.   

 

Хореографія, як і всяке мистецтво, 

живе заради змісту. Але його вдається виразити, 

лише створивши форму, у якій воно міститься. 

П. Карп  
 

Зміст і форма хореографічного твору перебу-

вають в органічному взаємозв’язку, утворюючи 

неподільну єдність. У цьому взаємовідношенні провідну роль відіграє зміст. Зі 

змісту починається розвиток. Він обумовлює зміни форми, її темпи, напрямок 

тощо. Однак форма не пасивно йде за змістом, а є відносно самостійною і впли-

ває на зміст. Вона може спонукати розвиток твору або, навпаки, гальмувати йо-

го.  

Взаємовплив змісту і форми при створенні хореографічного твору прохо-

дить ряд етапів. Спочатку розвитку твору вони відповідають один одному, але, 

оскільки зміст відрізняється більшою рухливістю, змінюваністю, а формі, на-

впаки, притаманна усталеність, то на певному етапі, форма починає сковувати 

зміст, заважати його подальшому розвитку. Ця невідповідність змісту та форми 

все більше й більше загострюється та, у кінці кінців, призводить до скидання 

старої форми, заміні її новою. Так діалектика змісту і форми обумовлює пода-

льший розвиток мистецтва в цілому й хореографічного зокрема.   

Камін  

Володимир Олексійович, 

доцент кафедри хорео-

графії Національної  

академії керівних кадрів 

культури і мистецтв 

(Київ, Україна) 
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Художня форма хореографічного твору багатогранна, вона має зовнішню і 

внутрішню складову. Зовнішня форма пов’язана з використовуваними вира-

жальними засобами, які відібрані й аранжовані балетмейстером, відповідно до 

художнього задуму та вимог жанру. Зовнішню форму обумовлює мова танцю: 

пози, положення, жести, міміка; рухи – крок, біг, стрибок, обертання, рухи ніг, 

рук, корпуса й голови; а також малюнок танцю: статичний («живописне» полотно) 

і динамічний у виконанні на одному місці або при виконанні різноманітних ма-

люнків і переходів у сценічному просторі. Технічні й акторські можливості ви-

конавців здатні втілити зміст твору, визначити його форму, зробити танець ви-

разним, сучасним. Створюючи образну систему за допомогою хореографічного 

тексту, постановник розкриває ідейний зміст твору. В будь-якому хореографіч-

ному творі, лексика експресивна, а форма сприяє передачі задуму творця, тобто 

її головна функція ‒ вираження ідеї, змісту. Ці хореографічні елементи є прак-

тичною основою побудови будь-якого танцю. Балетмейстер, усвідомлюючи ло-

гіку загальної дії, створює хореографічний текст згідно з музичним матеріалом, 

підпорядковуючи його єдиній меті: створити композицію, цілісну за формою, яка 

містить певну думку та відображає зміст композиції. «Хореографія і музика спорід-

нені не тільки в змісті, але й формі», – зазначав відомий хореограф В. Ванслов [1, 25].  

Внутрішня форма пов’язана з драматургічним розвитком змісту в струк-

турі твору, вона реалізується відповідно до задуму в композиції, сюжеті, доборі 

персонажів, музичного матеріалу. Елементи змісту твору – задум, фабула, сю-

жет, тема, ідея, драматургія, архітектоніка, характер, жанр, стиль, художній об-

раз, манера, характер, атмосфера – являють собою внутрішню форму твору. Гар-

монійне поєднання форми та змісту створює художню цінність твору мистецт-

ва. Внутрішня складова форми завжди уподібнюється або протиставляється ре-

альним життєвим явищам і базується на виражальних засобах: емоціях, думках, 

манері та характері персонажів. Їх гармонія і значимість формують структуру 

будь-якого твору. 

Художня форма в хореографічному творі утворюється шляхом відбору ху-

дожніх засобів, які найкращим чином відповідають його змісту й хореографіч-

ному образу. Хореографічний образ народжується як органічний сплав різно-

манітних виражальних елементів, прийомів і засобів, що виникають на основі 

людського характеру, який втілює дію та ідею танцю. Основою хореографічно-

го образу є текст, який створює автор, але тільки у творчому втіленні його ви-

конавцями цей текст отримує сценічну інтерпретацію, яка може збагачувати, 

поглиблювати або, навпаки, збіднювати і навіть спотворювати хореографічний 

образ. Танець, що не має образності, зводиться до «голої» техніки й фактично є 

безглуздими комбінаціями рухів.  

Основу хореографічного твору становлять різноманітні форми, що озна-

чають певні послідовні дії, що відповідають специфіці виду танцю.  

Задум породжує фабулу й сюжет твору, які є неподільними, а іноді підмі-

няються одне одним.  

Сценарій (італ. scenario, від лат. scaena, scena – сцена) – проєкт хореогра-

фічного твору, викладений словами, має розширену функцію у формі сценарно-

композиційного плану, що є драматургічною основою хореографічного твору.  
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Тема художнього твору відрізняється від життєвих подій, явищ дійсності 

тим, що вона характеризує явище, сприйняте, побачене митцем. Темою ми на-

зиваємо основний предмет відображення, життєвий матеріал, обраний балет-

мейстером і розроблений у художніх образах.  

Ідея хореографічного твору ‒ це головна думка про життєві явища, що їх 

змальовано у творі, це висновок, до якого автор намагається привести глядача, 

пояснюючи життєві явища у світлі своїх суспільних ідеалів. Ідея – це те, що ви 

намагаєтесь сказати світу.  

Побудову художнього твору визначає композиція (лат. соmроsіtіо – скла-

дання, створення, розташування, компонування, поєднання), зумовлена його 

змістом, характером і призначенням. Композиція являє собою найважливіший 

організуючий компонент художньої форми. Вона впорядковує елементи твору 

в одне ціле. Закони композиції, що складалися в процесі художньої практики 

естетичного пізнання дійсності, відтворюють та узагальнюють об’єктивні зако-

номірності й взаємозв’язки явищ реального світу в художній формі.  

Драматургія (грец. драма – дія) – сукупність законів розвитку й побудови 

дії, завдяки чому виникає емоційна напруга – драматизм.  

Архітектоніка (грец. – будівельне мистецтво) у хореографічному мистец-

тві означає пропорційність загального й часткового у творі.  

Жанр (франц. jenre – род, вид), згідно з літературним трактуванням, пов’я-

заний зі змістом хореографічного твору: героїчний, драматичний, ліричний, рома-

нтичний, трагедійний, комедійний, гумористичний, сатиричний, гротескний тощо.  

Стиль (лат. stilus, stylus – гостра паличка для письма; манера, засіб викла-

дення) – неповторний почерк митця, специфічна мова викладання змісту танцю, 

що сприяє єдності системи образів, цілісності твору, його оригінальності.  

Характер (грец. − ознака, риси, особливість) у хореографії може бути націо-

нальний, історичний, професійний, індивідуальний тощо. Він сприяє реалістично-

сті, особливості образів і твору загалом. Кожний хореографічний твір має своєрід-

ну, лише йому притаманну мову танцю, манеру, характер виконавців. 

Різноманітність форм у хореографічному мистецтві потребує особливих 

виражальних засобів. У народному хореографічному мистецтві етнограф А. Гуме-

нюк розподілив українські народні танці за жанровою ознакою: хороводи, по-

бутові та сюжетні танці [2]. На наш погляд, такий розподіл краще було б класифі-

кувати за формами, а не жанрами. Але це тема подальших наукових дискусій. 

Загальні форми хореографічної діяльності значно відрізняються як ви-

глядом, так і змістом: балетний театр, ансамбль танцю, ансамбль пісні і танцю, 

театр танцю, театр хореографічних мініатюр, музично-драматичний театр, спор-

тивні танці, масові композиції тощо. Форми класичного твору – це балетний 

спектакль (одноактний або багатоактний), хореографічна картина, хореографічна 

сюїта, хореографічна мініатюра, концертна програма тощо. А також соло, дуети, 

тріо, квартети, ансамблі, масові танці, масові сцени. Вони узагальнюють і спрямо-

вують думку глядача до асоціативного мислення.  

Художня цінність хореографічного твору виявляється в єдності реального змі-

сту й досконалої форми. Хореографічний текст досягає мети лише в тому випадку, 

коли дії художнього образу стають зрозумілими глядачеві. Усі хореографічні твори: 



18 

і ті, що мають розвинуту сюжетну лінію, і ті, що мають асоціативний внутріш-

ній зміст, повинні мати чітку драматургічну основу. Драматургія та композиція 

зумовлюють архітектоніку – гармонію всіх частин, логічну їх умотивованість, 

довершену виразність. 

Узагальнену образну думку, її розвиток, емоційно-психологічний стан, 

експресію персонажів втілює художня музично-хореографічна лексика, що 

разом з художнім оформленням створює атмосферу певної епохи, національ-

ний колорит і формує сприйняття твору глядачем: його враження, співпережи-

вання з героями твору, без чого твір не може бути мистецьким.  

Народний танець у природному середовищі є танцем виявлення почуттів, 

прояву радості, на відміну від сценічних раціональних формалізованих схем, 

що мають у своїй основі певні конструктивні риси. У фольклорних джерелах 

хореографи та виконавці народного танцю знайдуть невичерпний запас хорео-

графічних ідей для втілення задуму в пластичні образи. 

Пластичний код містить у собі етнокультурну символіку. У поезії Т. Шев-

ченка бідний, обдурений, обкрадений народ зображено як спільноту, що прагне 

волі, соціальної гармонії, злиття з природою. Його сподівання свободи відбито 

в народному танці, який пластикою гармонізує людину як окрему особистість, 

члена соціуму та частини природи [3]. 

Хореографічне мистецтво передає художні вподобання, смаки й талант ба-

летмейстера. Актуалізація історичної спадщини та мистецький досвід сприяють 

створенню нових форм художніх творів, оригінальних за змістом, динамічних, 

вражаючих. Потреба виразити нове призводить до трансформації старих форм 

і створення нових змістових хореографічних творів. 
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РЕЖИСУРА ПЛАСТИЧНО-ХОРЕОГРАФІЧНОГО РІШЕННЯ  

ГОЛОВНОЇ ГЕРОЇНІ В МОНООПЕРІ ЛЮДМИЛИ ЮРІНОЇ  
«ЛЕДІ ЛАЗАРУС» 

УДК 792.83 
 

Анотація. Розглянуто процес постановки моноопе-
ри Л. Юріної «Леді Лазарус» у контексті режисури плас-
тично-хореографічного рішення образу головної героїні. 
Проаналізовано пластично-хореографічні засоби вираз-
ності в стилі контемпорарі відповідно до концептуаль-
ного бачення вистави режисером-постановником і ре-
жисером-хореографом. Виявлено режисерські підходи до 
поглиблення образу персонажів у контексті розкриття 
музичної драматургії вистави. 

Ключові слова: моноопера, пластично-хореографічне 
рішення, режисура хореографії. 

 

Прискорений стиль життя сучасної людини привер-
тає увагу митців до жанру камерних опер, які своєю мо-
більністю і лаконізмом відповідають запитам глядача. 
Пошуки в жанрі нових утілень камерних опер відбува-
ються в декількох напрямах, серед яких особливе місце 
посідає моноопера – жанр складний у сценічному вирі-
шенні, що потребує яскравої візуалізації сценічної дії. 

Прем’єра моноопери «Леді Лазарус» композитора 

Людмили Юріної 2 відбулася 19 жовтня 2019 року в 
концерт-холі «Mont Blanc» міста Вінниці в межах фес-
тивалю XVIII Форуму «Contemporary Music days in 
Vinnitsia», режисер ‒ Юлія Журавкова, режисер-хореограф ‒ В’ячеслав Вітков-
ський. Хореографи виконавці ‒ Д. Загреба та С. Напреєнко. Сценограф і худож-
ник по костюмах ‒ Юлія Журавкова. Дійові особи та виконавці – Анна Зарець-

ка (сопрано), Віталій Лиман (фортепіано) 3; 4. 
Моноопера Л. Юріної «Леді Лазарус» – одна з творчих спроб вирішення 

візуалізації творів режисерсько-постановчою групою та виконавським складом. 
Проблема вирішення означеної тематики привертає до себе увагу не тільки митців, 
але й науковців, які розглядали аспекти трансформації камерних опер у кон-
тексті сучасних пошуків та експериментів.  

Трансформацію камерних опер вивчали науковці: у музикознавчому кон-
тексті – А. Носуля, М. Черкашина-Губаренко; у режисерських утіленнях – П. Іль-
ченко, В. Лукашов, І. Нестеренко; у пластично-хореографічних рішеннях – 
О. Касьянова. Аналіз цього наукового доробку свідчить про проблеми візуалі-
зації моноопер у контексті висвітлення підходів режисера-хореографа до вибо-
ру та інтерпретації пластично-хореографічних засобів виразності.  

З огляду на необхідність вирішити обрану проблематику визначимо мету 
дослідження як з’ясування механізму обрання специфічних підходів режисера-
хореографа для поглиблення психологізму образів-персонажів задля дієвості 
подій вистави. 

Вітковський 

В’ячеслав  

Владикович, 

заслужений артист 

України, в.о. доцента 

кафедри хореографії 

Київського універси-

тету імені Бориса 

Грінченка, балетмей-

стер Оперної студії 

Національної музич-

ної академії України 

імені П. І. Чайковсь-

кого (Київ, Україна) 



20 

Автори опери. В основі мопоноопери Л. Юріної – поезія Сільвії Плат і Джейм-

са Джонса 4. С. Плат (1932–1963) – американська поетеса та письменниця, 

засновниця жанру сповідальної поезії. Відлуння тонкого та болісного сприй-

няття недосконалості навколишнього світу немовби оголеною і зраненою ду-

шею молодої поетеси пронизує її творчість. 

Композиторці Людмилі Юріній вдалося створити доволі унікальний зразок 

сучасної моноопери, насичений глибокою та багатогранною образністю, широ-

ким спектром тонкого психологізму. Голос виконавиці, експресивне, пластичне 

та мінливе сопрано, звучить як відгомін планетарного багатоголосся сучасного 

життя. 

З поезії С. Платт і Дж. Джойса композиторка склала лібрето, розділене на 

шість частин. 

1. «Нічні танці». 

2. «Моє Я сидить тут». 

3. «За бронзою золото». 

4. «Дзеркало». 

5. «Які особливі спорідненості». 

6. «Леді Лазарус» 1. 

Зміст цих частин став своєрідним відображенням складного душевного стану 

поетеси. Через нерозривний комплекс вібрацій музики, поезії, експресивного 

вокалу й акторського перевтілення головної героїні (Ганна Зарецька) відтворе-

но картину суперечливих відносин особистості та світу, взаємотрансформації, 

переродження, оголену відвертість почуттів жіночого єства, його поліритмічну 

психодинаміку. 

Режисерська концепція та сценографічне рішення вистави. Режисерсь-

ка концепція Юлії Журавкіної побудована на почуттях крихкості та беззахис-

ності людської душі, примарності й непевності буденних, приземлених орієн-

тирів, багатовекторності жіночого внутрішнього світу. 

Завдання вистави полягає в «налаштуванні короткочасного зв’язку між ав-

торами, виконавцями та глядачами на одну хвилю, спільну частоту емоційних 

коливань. … зіткати особливу тонку атмосферу, у якій звучання героїні торка-

тиме потаємні струни душі кожного. У хвилини депресії страх і біль зірваними 

струнами бринять у скронях героїні. Вона відчуває себе розколотою на числен-

ні скалки й робить відчайдушну спробу знайти себе, зібрати себе воєдино» 1. 

Мова символів головної героїні веде глядача від вершин свідомості до підсві-

домості шляхом власних емоційних асоціацій. Згідно зі сценографічним рішен-

ням простір дихає вічністю, це місце, де зійшлися минуле та майбутнє. 

Пластично-хореографічне рішення вистави. Основою балетмейстерсь-

кої розробки є режисерське бачення вистави, її художньої естетики, побудови 

сценічної дій, психологізму й емоційного наповнення персонажів. У роботі над 

виставою «Леді Лазарус» хореограф уже мав готові режисерські розробки пар-

тії солістки. Потрібно було ввести двох символічних персонажів – Розум і Бе-

зумство, розробити їхні пластично-хореографічні партії, пов’язати в єдине не-

розривне ціле їхні сценічні життя. Існування головної виконавиці часом безтямне, 

та все ж кероване розумом чи жіночою інтуїцією. 
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Проаналізуймо пластично-хореографічне рішення вистави за частинами. 
Перша сцена – «Нічні танці». На планшеті сцени три персонажі сплетені 

в одне ціле – клубок, що символізує ембріон, у якому зароджується життя. Ди-
хання часу, перші поштовхи серцебиття. Повільна трансформація. Із загальної 
маси відокремлюється постать головної героїні. Її руки пестять Розум. Різка 
зміна темпоритму. Безумство вириває Розум з обіймів солістки, починається 
протистояння цих двох сил. Почергові варіації вільних хореографічних мотивів ‒ 
м’якого гармонійного мотиву Розуму та різкого блазневого мотиву Безумства. 
Затихають емоції, дві фатальні фігури відступають, залишаючи головну герої-
ню наодинці в холоді свого душевного неспокою. 

Варіації артисток балету побудовані на принципі імпровізацій, де контра-
пунктом задані лексичні елементи (пози, рухи, емоція), а вся кантилена спон-
танна, імпровізаційна. Кожного разу трохи інакша, але гостра своєю чуттєвіс-
тю, першопереживанням. Якщо заготовити, задати повну лексичну кантилену 
хореографічної партії, виконавиці зосередяться на техніці виконання, і ми втра-
тимо гостроту емоцій. Кожне «па» вже буде знайоме, підготовлене... Втратимо 
першорідність емоційного наповнення. Цей психологічний аспект було викори-
стано в постановчій роботі й надалі. Артистка балету стає вже не просто вико-
навицею своєї хореографічної партії, а ще й хореографом, співавтором. Це ваго-
мий компонент, що активізує творчий процес виконавиць, їхню свободу та бага-

товекторність художньо-виконавського пошуку сценічної виразності 1, 127. 
Друга сцена – «Моє Я сидить тут». Пантоміми-пластична сцена побудо-

вана на емоційно-психологічних протиріччях персонажів. Партерні пластичні 
поєднання двох тіл виконавиць прийомом контактної імпровізації, нерозривно-
го пластичного контуру тіл і кінцівок. Партерні позиції, сплетіння рук, на яких 
яскраво виділяються червоні лінії кровоносних судин. Як старовинні руни, во-
ни несуть закодовану інформацію Всесвіту з прадавніх часів. Артистки балету 
наближаються до солістки, долучають її до пластики «контактної імпровізації», 
діляться з нею руйнівним письмом, вибудовуючи ланцюжок з’єднання, струк-
туру молекулярної ДНК людини. У фіналі сцени ланцюжок руйнується. Пада-
ють тіла артисток балету, і тільки головна героїня щось пересипає з долоні в 
долоню, уважно розглядаючи, немовби оцінюючи, роздумуючи над чимось... 

Поволі очі її звертаються до залу нібито з якимось важливим питанням 1, 128. 
Третя сцена – «За бронзою золото». Вступ – фортепіано. Три жіночі фі-

гури в різнорівневій пластичній композиції. У руках першої з’являється дзвін, 
який вона передає по черзі. Потім – другий, третій. Використано прийом рапі-
ду, рапідного руху, уповільненого, виразного, трохи стилізованого. Прості по-
бутові рухи. Жіночі руки повільно перебирають дзвони, пестять їх, приклада-
ють до вух, немов прислуховуються до мушель. Поетика рухів жіночих рук, ні-
жних, теплих, ласкавих. З мушель дзвони перетворюються на грудки глини. 
Жіночі руки стають руками вправного гончара. Крутиться гончарне коло в кожно-
го своє. Виліплюється дійсність, у кожного своя, яку, як ми розуміємо, чекає 
полум’я гончарної печі, полум’я життєвого шляху, у кожного своє... Прості  по-
бутові рухи, рухи трудового процесу сплітаються в гармонійний плин, нагаду-
ючи фольклорні танці на трудову тематику ще трипільської культури. Уповіль-

нений рапідний темп додає їм смаку та виразності 1, 128. 
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Четверта сцена – «Дзеркало». Стихія води. Плин часу. Починається з пан-

томімної сцени омовіння. З горнятка ллється вода. Помалу. На руки, з них на 

обличчя, плечі, груди й далі – у пластиковий манекен-жолоб. Пальці солістки 

задумливо перебирають воду. Тіла артисток балету віддзеркалюються в її поверх-

ні. М’яко та граційно вигинаються, виколисуючи темп повільного пластичного 

адажіо. Народження Афродіти з піни морської, примарні риси русалок давніх 

легенд, різні асоціативні мотиви розбурхують уяву глядача. Поліфонічні хорео-

графічні партії, основою яких є вже поетика ліричної стилізації жіночого тіла 1, 129. 

П’ята сцена – «Які особливі спорідненості». Кульмінаційна сцена вистави. 

Солістка читає сторінки свого щоденника, знову й знову вона проживає дні свого 

життя. Прочитавши, видирає їх з блокнота, зминає та віддає артистці балету. По 

черзі йдуть їхні короткі уривчасті варіації. Розчахнута надвоє свідомість героїні 

коливається між Розумом і Божевіллям. Хвилі емоційного протиріччя виражені 

тілами танцівниць. Напруженість, сталевість їхніх поз і «па» змінюється м’якістю 

та розслабленістю. Каскад поривчастих рухів і затихаючий контур. Підйоми та 

падіння, різкі зупинки руху – і знову плин комбінаційної розбудови хореогра-

фічної лексики. Моменти балансування, елевації. Естетика гармонійних, вишу-

каних контурів рухів і потворних, уривчастих. Різкі перепади темпоритму та мет-

ричної побудови лексичних поєднань. Хореографічні варіації то йдуть за вокаль-

но-музичною основою, то поєднуються з нею контрапунктом. Танець з паперо-

вими листочками та без них. Контрастне емоційне наповнення 1, 129. Така 

собі гойдалка життя... У символічно-абстрактному русі. 

Шоста сцена – «Леді Лазарус». Фінальна сцена. У руках солістки палаю-

ча свічка. Вокальний монолог – сповідь. Після варіацій знову пластична група. 

Спочатку партерна, а потім у повний зріст. Внутрішня боротьба поміж бажан-

ням жити та повною апатією, боротьба Розуму й Божевілля. Артистки балету 

знаходяться по обидва боки солістки, підтримуючи її, з’єднавшися з нею. Упо-

вільнена кантилена рухів, Розум і Божевілля немовби чекають, який вибір зро-

бить жінка. У її руках поволі згасає полум’я свічки. Схиляються над ним голови 

та в одному подиху гасять вогонь. Повне затемнення сцени…  

Сучасна стилістика хореографічного модерну активно входить в академічні 

форми музичного театру. Спочатку балет, а зараз опера звертаються до виразності 

сучасного танцю, його можливостей філософсько-психологічного наповнення, 

художньо-абстрактного мислення, використання нових графічно-лексичних спо-

лучень, гострої символіки, лаконічної, зрозумілої глядачеві пластики форм 1, 130. 

Контемпорарі як жоден інший сучасний хореографічний стиль відповідає 

усім вимогам музичної вистави сьогодення. Сучасні і бачення теми, і режисура, 

і музична основа, і художнє рішення, сучасною повинна бути й пластично-хорео-

графічна візуалізація вистави. Опера – це складний жанр, який висуває до хорео-

графа високі вимоги. Стилістику контемпорарі вважають найбільш виразною 

функціональною системою. У її основі – школа класичної хореографії, з її вираз-

ністю графічного малюнка, техніки руху, логіки побудови лексичних сполу-

чень, збагачена школою модерн-танцю, сучасною пластикою тіла, використан-

ням побутових рухів, їх емоційним забарвленням. У цьому широкому діапазоні 

пластичної виразності поєднуються канонічні рухи різних танцювальних шкіл і 
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стилів, естетика «потворного» та «прекрасного», різних рівнів емоційного забарв-

лення, широкого кола екзистенції творчого пошуку хореографів і виконавців. 

В основі – вільний танець виконавця імпровізаційного характеру, не обмежений 

умовними канонами. 

Тож відповідно до зазначеного вище підсумуємо: 

1. Сучасна моноопера в контексті стилю життя людини нашого часу, спе-

цифіки сприйняття нею творів мистецтва вимагає яскравої візуалізації сценіч-

ної дії. 

2. Окреслена проблематика на сьогодні малодосліджена й потребує комплек-

сного міжгалузевого підходу на стику філософії, психології, соціології, культу-

рології і мистецтвознавства. 

3. Сучасному вирішенню музичних вистав на тематику новітніх часів при-

таманна відповідна стилістика хореографічного модерну, яку все активніше за-

лучають в академічні форми музичного театру. 
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DIRECTING THE PLASTIC-CHOREOGRAPHIC SOLUTION  

OF THE MAIN CHARACTER IN THE MONO-OPERA  

BY LYUDMILA YURINA «LADY LAZARUS» 

 

Annotation. The process of staging the mono-opera by L. Yurina «Lady Lazarus» in 

the context of directing the plastic-choreographic solution of the image of the main 

character is considered. The plastic-choreographic means of expressiveness in the 

contemporary style are analyzed in accordance with the conceptual vision of the 

performance by the stage director and director-choreographer. The director's approaches 

to deepening the image of characters in the context of revealing the musical drama of the 

play are revealed. 

Keywords: mono-opera, plastic-choreographic solution, choreography direction. 
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ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ МИСТЕЦЬКО-ОСВІТНІХ  

ПРОЄКТІВ З ХОРЕОГРАФІЇ ТА УЧАСТІ В НИХ 
 

УДК 793.3.08 
 

Анотація. Окреслено особливості організації 

мистецько-освітніх проєктів з хореографії та учас-

ті в них. Розглянуто культурні зв’язки, освітні 

обміни, можливості створення платформ для на-

уково-технічного й творчого співробітництва на-

родів України та Китаю. Презентована громадська 

організація «Центр культури та мистецтв Китаю», 

створена насамперед для налагодження та роз-

витку співробітництва у сфері культури й освіти 

між Україною та Китаєм в умовах новітньої ін-

теграції. 

Ключові слова: культурні зв’язки, співробітни-

цтво, співпраця, мистецько-освітні проєкти, фести-

валь-конкурс.  
 

За роки незалежності сучасна українська хо-

реографічна культура активно інтегрується в сві-

товий культурний простір. Урахувавши соціокуль-

турні особливості світового мистецтва, українські 

митці розробили власні стилістичні й технічні но-

вації, намагаючись іти самостійною творчою доро-

гою та інтенсивно шукаючи власні стильові пріо-

ритети. Унаслідок вільного перебування в світо-

вому інформаційному полі та відновлення повно-

цінної структури культурної трансмісії після здо-

буття незалежності України активізувалась гастроль-

на діяльність українських колективів та артистів у мистецько-освітніх проєктах: 

міжнародних фестивалях, конкурсах, концертах тощо 

Суттєва роль українських і міжнародних мистецько-освітніх проєктів з хо-

реографії у формуванні мистецького життя незалежної України, їхнє значення 

в цих процесах має бути науково досліджене. Аналіз наукових праць, присвя-

чених предмету вивчення свідчить, що досі не було об’єктивного комплексного 

дослідження, у якому було б розглянуто мистецько-освітні проєкти з хореогра-

фії в Україні як цілісну систему. 

Мистецько-освітні проєкти з хореографії надають можливість творчо роз-

виватися колективам й артистам, стимулюючи процеси, що: 

− пропагують і підтримують традиції мистецтва танцю; 

− започатковують нові культурні традиції сьогодення;  

− надають можливість творчого спілкування;  

− збагачують здобутками й ідеями;  

− надають поштовх до подальшої плідної діяльності в хореографії. 

Пен Лю, 

голова правління  

Громадської організації 

«Центр культури  

та мистецтв Китаю», 

заслужений артист естрад-

ного мистецтва України, 

посол з пропаганди виконав-

чого мистецтва провінції 

Хунань (КНР), член Міжна-

родної ради танців CID 

UNESCO, аспірант Націо-

нального педагогічного 

університету імені 

М. П. Драгоманова 

(Чанша, Китай) 
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Традиції сьогоднішніх фестивалів беруть початок від Олімпійських ігор 

(змагання поетів, трубадурів, цехові свята). У XVIII ст. подібні дійства поши-

рилися в Англії, у ХІХ – у США. У ХХ ст. міжнародні фестивалі стали тради-

ційними. Одні проводять систематично, інші – пов’язані з певними датами; з 

традиційним відкриттям і закриття фестивалів, процесіями та гала-виступами 

колективів. Історично доведено, що масові видовища є потребою народу, його 

духовним життям, тому що вони мають не тільки розважальне, але й пізнаваль-

не значення 4, 130. 

Авторка підручника «Методика роботи з хореографічним колективом» 

С. В. Шалапа дає такі пояснення: «Фестиваль (фр. festival, від лат. festivus – 

святковий) – масове святкування, показ досягнень хореографічного мистецтва. 

Фестивалі бувають національні та міжнародні. Конкурс (від лат. concursus – зі-

ткнення) – змагання в галузі мистецтва хореографії з метою відзначення най-

більш визначних конкурсантів – претендентів на перемогу. Конкурс може про-

ходити в кілька етапів: відбірковий, основний і фінальний. Переможець конкурсу, 

окрім звання переможця, отримує нагороду від організаторів – приз. Призи та 

звання можуть отримувати й ті, хто посів місця нижче від першого. Фестиваль-

конкурс – свято-показ досягнень хореографічного мистецтва з елементами зма-

гання з метою заохочення та підняття рейтингу 4, 10.  

Культурні зв’язки, освітні обміни, створення платформ для науково-техніч-

ного співробітництва сприяють співпраці народів України та Китаю. Громад-

ська організація «Центр культури та мистецтв Китаю» створена насамперед 

для налагодження та розвитку співробітництва у сфері культури й освіти між 

Україною та Китаєм в умовах новітньої інтеграції 3. 

Так за підтримки громадської організації «Центр культури та мистецтв Ки-

таю» (директор – заслужений артист естрадного мистецтва України Пен Лю) у 

лютому 2018 року на всеукраїнському рівні відбулося танцювальне шоу «Ки-

тайський новий рік».  

Цікаво, що під час шоу колектив дитячої танцювальної студії «Хорошки» в 

стилізованому китайському одязі виконав наймасовіший традиційний китайсь-

кий поклон, який став рекордом України й увійшов до Національного реєстру 

рекордів України. Завдяки Центру культури та мистецтв Китаю діти шкільного 

віку та студенти з Китаю, які зараз живуть та навчаються в Україні, беруть участь 

у міжнародних творчих фестивалях, важливих національних заходах країни. 

Важливо зазначити, що Центр культури та мистецтв Китаю планує орга-

нізацію та проведення навчальних курсів з китайської мови для тих, хто ціка-

виться культурою, історією і традиціями Китаю та прагне вивчати їх знати. 

Крім того, налагоджено співпрацю та запрошення китайських творчих колекти-

вів на гастролі до України. Підтвердженням цього є те, що в травні 2018 року 

в Києві, на арені Національного цирку України, відбувся міжнародний фести-

валь циркових артистів, серед яких були й китайські артисти, а одним із членів 

журі фестивалю був саме представник Китаю 3. 
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У квітні 2018 року Центр культури та мистецтв Китаю став колективним 
членом Української асоціації китаєзнавців, співпраця з якою спрямована на під-
вищення знань молоді України та Китаю щодо історії, цінностей і державних 
досягнень у різних сферах життя в обох країнах. 

З 30 травня по 2 червня 2018 року в м. Києві в Національному цирку Укра-
їни за підтримки президента фестивалю, генерального директора Національно-
го цирку України, народної артистки України та СРСР Людмили Шевченко 
проходив Міжнародний молодіжний фестиваль циркового мистецтва «Золотий 

каштан» 2. 
 

 

 

Фестиваль засновано Національним цирком України та Київською акаде-
мією естрадного і циркового мистецтва за підтримки Європейської циркової 
асоціації. Мета дійства – продемонструвати міжнародний і вітчизняний коло-
рит, підтримати талановиту молодь і загальний розвиток циркового мистецтва, 
розширити професійні знання. 

Афіша Міжнародного молодіжного фестивалю циркового мистецтва  

«Золотий Каштан» 

 

Директор ГО «Центр культури та мистецтв Китаю» Пен Лю  

отримав посвідчення Національного реєстру рекордів України  

за наймасовіший традиційний китайський поклон 
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За ініціативи й активної підтримки ГО «Центр культури та мистецтв Ки-
таю» у фестивалі «Золотий каштан 2018» уперше взяв участь колектив Асоціації 

акробатики Китаю, а керівник делегації, генеральний директор Хунанського 
театру акробатичного мистецтва Чжао Шуангу (Zhao Shuang Wu) була запро-
шена в Міжнародну суддівську колегію, яку очолював відомий цирковий режи-

сер і продюсер, президент «Fire-Bird Productions, Inc» Петро Дубінський (США) 2. 
На завершення, 2 червня 2018 року відбувся прийом переможців фестива-

лю у ГО «Центр культури та мистецтв Китаю». Директор Центру Пен Лю при-
вітав артистів з Китаю з перемогою та відзначив, наскільки важлива для укріп-
лення творчих зв’язків між Китаєм та Україною була участь Асоціації акроба-
тики Китаю в Міжнародному фестивалі «Золотий каштан 2018». 

Також під час зустрічі було підписано стратегічну угоду про культурне 
співробітництво між Україною та Китаєм. З китайської сторони документ під-
писала Корпорація виконавчого мистецтва провінції Хунань, з української сто-

рони – ГО «Центр культури та мистецтв Китаю» 2. 
 

           
 

 

 

Центр культури та мистецтв Китаю під керівництвом Пен Лю співпрацює 
з провідними мистецькими організаціями України: 

➢ Національний академічний театр опери та балету України. Метою 
співпраці є формування планів про проведення мистецьких заходів у контексті 
відповідності основних тенденцій міжнародного оперно-балетного менеджмен-
ту й театрального маркетингу. Театр упродовж останніх років проводив гастроль-
не турне в Китайській Народній Республіці й завжди отримував високу оцінку з 
боку глядачів, що підтверджує перспективність зазначеної співпраці; 

➢ Національна хореографічна спілка України та Національний заслу-

жений академічний ансамбль танцю України імені Павла Вірського. Куль-
тура України та Китаю мають багатовікову спадщину, їхні творчі контакти 
спираються на велику історію, що надає поштовх до подальшого розвитку мис-
тецьких зв’язків; 

Підпис угоди про культурне співробітництво  

між Україною та Китаєм 



28 

➢ Національна філармонія України. Співробітництво сприяє розвитку 

культурних зв’язків та взаєморозумінню між українським і китайським народами; 

➢ ДП «Національний цирк України». Китайська Народна Республіка та 

Україна мають один пояс і один шлях, глибоке культурне походження та спри-

яють культурному процвітанню в обох країнах; 

➢ Підприємство Федерації профспілок України «Міжнародний центр 

культури і мистецтв профспілок України». Український і китайський народи 

мають потужні мистецькі надбання, що забезпечує потужний арсенал взаємної 

співпраці націй.  

У відповідь на ініціативу Китаю «Один пояс та один шлях» Україна стала 

важливим стратегічним партнером Китаю, країни процвітають в економічних, 

культурних та освітніх обмінах і співпраці. ГО «Центр культури та мистецтв 

Китаю» відданий справі сприяння популяризації китайської культури в Україні 

та просуванню міжнародних культурних обмінів, що неодноразово привертало 

увагу CCTV, Hu Nan TV, Xin Hua News Agency, People та інших засобів масової 

інформації. Взаєморозуміння та доброзичлива співпраця країн сприяють зміц-

ненню економічних і культурних обмінів у співпраці між різними регіонами, а 

також здійснюють багаторівневі, багатоканальні та багатопланові іноземні куль-

турні обміни для культурного процвітання, економічного розвитку та науково-

технічного прогресу Китаю та України. 
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УЗБЕКСКИЕ НАЦИОНАЛЬНЫЕ ТАНЦЫ – 

ТРАДИЦИИ ДРЕВНЫХ ВРЕМЁН 
 

УДК 793.3(=512.133) 
 

Аннотация. Раскрыто значение ис-

кусства узбекского национального танца, ко-

торый имеет национальный колорит, связан с 

культурой нации, отражает характер и образ 

социальной жизни, демонстрирует диалекти-

ческие принципы искусства танца. 

Ключевые слова: узбекский народ, нацио-

нальное искусство, древняя традиция, народ-

ный танец, церемония, колорит, уникальность, 

энтузиазм, талант. 
 

С древних времен народные танцы являлись отражением национального 

колорита и традиций данного народа, нации. Как вид искусства, они стали 

выразителями человеческой жизни, отражая душевные чувства и быт человека. 

Примером может быть сюжетный танец «Лаган». Кроме того, с давних времен 

существуют такие танцы, как «Танец с чайником», «Танец с ложками», «Танец 

с ножами», «Танец с палкой» и «Танец с пиалой» [1]. Если танец «Садр» отра-

жает поминальную церемонию, то «Занг» означает танец с колокольчиками, а 

«Дучава» ‒ танец с двумя палками» [2].  
 

 
 

Хорезмский танец 
 

Одним из атрибутов в узбекском танце является узбекский «лаган» (плос-

кая круглая посуда). Известно, что плов – национальное блюдо узбеков, раньше 

его обычно готовили в дни «Арафа» (религиозной церемонии мусульман, один 

из самых важных дней): собираясь вместе, плов едят с одного блюда – лагана. 

Мужской танец «Лаган» появился как выражение национальных ценностей уз-

беков. Передавая энтузиазм, гордость и мужество [3] узбекских парней, он явля-

ется уникальным образцом национального колорита. Танец «Лаган» получил 

широкое признание публики и передается из поколения в поколение на протя-

жении нескольких веков. 

Хамраева  

Хулькар Хамидуллаевна, 
 

кандидат филологических наук, 

старший преподаватель  

кафедры теории и истории 

искусства Государственной 

хореографической 

академии Узбекистана 

(Ташкент, Узбекистан) 
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Танец «Лаган» создан в ферганском стиле. Его издавна исполняют талант-

ливые исполнители под аккомпанемент национальных музыкальных инструме-

нтов, таких как дойра (ударный инструмент), карнай (духовой инструмент), 

сурнай (духовой инструмент). Некоторые авторы называют этот танец «Ош» (плов), 

[10] на наш взгляд, название «Лаган» более уместно. Во время танца исполни-

тель одевает белую цветочную «дуппи» (тюбетейка – национальный головной 

убор) с черным прямоугольным «гармдором» (арнамент в виде перца), которую 

смачивают небольшим количеством холодной воды, для того чтобы пропитан-

ная водой «доппи» прилипала к голове и служила для предотвращения соскаль-

зывания подноса. 

Поверх краев «дуппи» повязывают ткань для удобства удерживать поднос 

на голове. Костюм исполнителя состоит из таких элементов: «чопон» (легкое 

пальто, сшитое из ткани бекасам) и белый «яхтак» (национальная рубашка), 

«бельбог» – это национальный прямоугольный платок, который складывают в тре-

угольник и завязывают на талии, черные брюки и черные лакированные ботинки. 

Танцор обязательно использует во время выступления «кайрок» (традиционный 

музыкальный инструмент), который состоит из двух острых камней: один –

длиной 16 см от утюга, а другой 10 см от камня. Заостренный [4] камень боль-

шим пальцем вдавливается в ладонь, таким же образом кладут острый желез-

ный камень и бьют третьим и четвертым пальцами руки. Слегка постукивая по 

острым камням, танцор создает техники с характерным звуком, подыгрывая 

музыкантам. Этот танец показывает, насколько энергичны и гостеприимны уз-

бекские ребята, легко танцуя с подносом в руках, передавая народные традиции 

узбеков [11]. Танец «Лаган» исполняли такие мастера танцевального искусства 

как: И. Акилов, К. Муминов, Н. Ибрагимов и Н. Шерматов, выступая на многих 

площадках мира, знакомя восторженную публику с традициями узбекского народа. 

В хорезмском «Чанок лазги» тоже есть лаган. Поэтому в народе «Чанок 

лазги» еще называют «Лаган лазги». Танец начинается следующим образом: 

танцор встает в круг с подносом в руке, кланяется и встает ногами на неболь-

шой поднос. Он снова приветствует публику, жестикулируя: «Благослови меня», 

и благословляет лицо рукой, руки молниеносно поднимаются и замирают. При 

традиционной музыке руки оживают постепенно, начиная с кончиков пальцев, 

весь танец танцор исполняет, стоя на подносе, меняя движение за движением: 

− руки опускаются медленно, легким движением; 

− пальцы начинают вибрировать под музыку; 

− волнистые движения и ноз билан (кокетство) правой рукой поднимается 

вверх; 

− левая рука тоже поднимается, и обе колеблются в одинаковом положе-

нии; 

− в дрожащем положении пальцы первой руки начинают отделяться от па-

льцев второй руки при флирте; 

− пальцы второй руки опускаются грациозными движениями под музыку; 

− стопы стоят на подносе, не двигаясь; 



31 

− движения лица: глаза, брови, щеки, губы начинают делать жесты в такт с 

музыкой; 

− любовь, страдания, боль танцора ‒ все это выражается через движение [5]; 

− условие «Лаган Лазги» заключается в том, чтобы любое движение дважды 

не повторять. 

Следующий танец называется «Танец с чайником». Розия Каримова в 

своей книге «Бухарский танец» в разделе, посвященном самаркандским танцам 

(из-за территориальной близости и окружающей среды Самарканд-Бухарская 

танцевальная школа [6] обобщенная), дает подробную информацию о танце, в 

котором молодой мужчина и женщина танцуют с чайником и пиалами. Танец с 

чайником и пиалой записала Муаззам Омонова. Это произведение искусства 

создано на основе движений старинных народных танцев, характерных для 

данного региона. Некоторые движения поставила Розия Каримова. 

Этот танец может исполнять как одна пара, так и несколько пар, исполни-

телями являются мужчины и женщины. При совместном танце один исполни-

тель выполняет движения с чайником, другой ‒ с пиалой; в массовом танце по-

ловина участников выполняет движения с чайником, половина ‒ с пиалой. 

Перемещение чайника. Внутри бесшумной ручки чайника большой и ука-

зательный пальцы удерживают чайник, а указательный и средний пальцы уде-

рживают головку крышки. Поднятие и опускание крышки чайника создает син-

хронный тон музыке с легким ритмом. Число ударов по крышке чайника можно 

изменять по порядку. Этот прием выполняют в гармонии с другими танцеваль-

ными движениями. 

Перемещение пиалы. Пиала перемещается следующим образом: 

− ладонь обращена вверх, пиала над ладонью; 

− ладонь направлена вверх, пиалу в ладони удерживают согнутые пальцы; 

− на 3, 4, 5 пальцах согнутой пиалы, если указательный палец касается 

стенки пиалы, большой палец окажется на верхнем крае; 

− дно пиалы плотно прижимается к ладони, тем самым прилипая к ней, и 

даже может удерживаться ладонью вниз; 

− пальцы 3 и 4 находятся на дне пиалы, большой палец свободен, а боль-

шой палец удерживает верхний край пиалы. Указательный палец прижимается 

к большому пальцу, щелкает сбоку пиалы, что означает требование налить чай, 

выпить чай из пиалы [7]. 

Розия Каримова в своей работе описывает восемь вариантов действий с 

чайником и пиалой [12]. В монографии «Из истории узбекского национального 

танца» подробно рассказано [8] о схватке с чайником и пиалой [13]. Фолькло-

рист М. Мурадова отмечает, что «этот танец широко распространен в Кашкада-

рьинской, Сурхандарьинской областях, Шахрисабзе и его окрестностях, неко-

торых селах Ферганской долины и окрестностях древнего Самарканда [14]. Мы же 

считаем, что перемещать эти предметы неудобно на протяжении всего танца, 

требующего психологического напряжения, поэтому этот танец, должно быть, 

не был так популярен. 
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В 50-х годах прошлого века знаменитый танцор Султан Отаниязов стал 

популярен, благодаря исполнению танца с пиалой на голове. Танцовщик, ко-

торый был невысокого роста от природы, всегда сбривал волосы бритвой для испо-

лнения этого танца. Танец «Лазги» с пиалой он исполнял до конца своей жизни. 

1. Предисловие к танцу: исполнитель берет пиалу в правую руку и ходит 

по кругу. 

2. Рука, держащая пиалу, внезапно замирает. 

3. Затем высоко поднимается и начинает вибрировать [9]. 

4. Запястья и плечи танцора начинают дрожать, как будто он умирает. 

5. Рука, поднимающая пиалу, начинает музыкальным движением сколь-

зить вниз, и пиала переходит в левую руку. 

6. Правая рука (вверх, вниз) хлопает в ладоши и указывает на пиалу в ле-

вой руке. 

7. Умело перемещает пиалу с ладони на тыльную ее сторону. 

8. Далее кладет пустую руку на пиалу и танцует. 

9. Берет пиалу в правую или левую руку разными движениями. 

10. Вибрирующим движением своего тела надевает ее на голову. Пиала, 

кажется, прилипает к голове. 

11. Ритм быстро меняется, и движения ног ускоряются. 

12. Начинает вращаться по кругу, щелкая пальцами взад и вперед, как буд-

то пиала на голове забыта. 

13. Когда музыка достигает своего апогея, движения [1] становятся более ин-

тенсивными, и пиала на голове, кажется, возбуждает публику и падает. 

14. В самые волнующие моменты танцор движется по кругу с пиалой в ру-

ке и завершает танец. 

Очевидно, что знаменитый танцор Султан Отаниязов по-своему исполнил 

старинный танец «Масхарабоз лазги» и обучил ему своих учеников. 

Перкуссия и «кайрак» (музыкальный традиционный 

инструмент) также играют важную роль в исполнении 

Хорезмской танцевальной школы. «Это направление бо-

гато движениями: в мужских и женских танцах есть пос-

тукивание пальцами, стояние, рукопожатие, прыжки на 

коленях, ритмическая игра и другие приемы». 

«Кайрак» ‒ [2] гладкий или специально разработан-

ный камень, который обычно более длинный и плоский, 

используют для заточки лезвия. Также используют в хо-

реографии как пару удлиненных камней, на которых 

танцоры играют вручную.  

Изучение истории национального [3] танца означает 

изучение обычаев и традиций, настоящего и будущего 

народа. Такие вопросы, как восстановление, дальнейшее 

развитие и популяризация утраченных танцев, играют 

важную роль в определении места танца в культурной, 

образовательной и общественной жизни. По словам на-

родного артиста Узбекистана, искусствоведа и этнографа 

Хорезмский танец  

с кайраками 
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Г. Матякубовой, «хорезмское танцевальное искусство стало ещё богаче, благо-

даря упорному труду. Народные клоунады, различные массовые игры и танцы, 

особенно обычаи и обряды, сохраняют в Хорезме признаки старины и обога-

щают его современными традициями больше, чем в других регионах Узбекис-

тана. На его месте появились особые исполнители, играющие под звук узбекс-

кого сурная, и он добавил интереса и национальности хорезмскому танцеваль-

ному искусству».   

Действительно, каждый национальный танец отражает национальные осо-

бенности народа, которому он принадлежит, и тесно связан с народной му-

зыкой и песнями, ценностями, обычаями и традициями. Национальный танец 

создают люди, и он является важным этапом их социокультурного развития. 

Согласно источникам, собранным исследователем М. Хамидуллаевой [6], «у 

испанского народа музыкальный инструмент кастаньеты, используемые в на-

циональных танцах, напоминают хорезмский кайрак. Но следует отметить, что 

«кайрак» возник намного раньше, о чем свидетельствует хорезмский танец 

«Кайрак Лазги», который исполняли еще в период зороастризма, а звуки оли-

цетворяли изгнание бога зла Ахримана и его сподвижников. 

В «Кайрак лазги», или «Кайрак ўйин», доступный метод, подходящий для [7] 

мелодии, дается путем игры «кайраков», издающих звук удара. Разнообразие 

приёмов зависит от мастерства танцовщицы или танцора. Танцевальные движе-

ния используются в зависимости от методов, и они различаются. «Кайрак лаз-

ги» исполняют как юноши, так и девушки. «Танцевальную игру» могут испол-

нять в основном мужчины-танцоры, сольные танцоры. В ансамбле требуется 

усилие в методе репетиционной подготовки. В Хорезме «кайрак» состоит из 

двух пластинок: камня и железа [2]. 

Ускорение исполнения национального танца, появление новых мелодий, 

ритмов, движений, введение новых направлений так же используются в бухарских 

танцах. По словам заслуженной артистки Узбекистана, профессора Огилой Муха-

медовой, «Садулла Садуллаев, … из Бухары, был мастером бухарского танца. Он 

умел буквально «отдавать жизнь», исполняя танец под сложнейшие ритмы, заво-

раживая зрителей своей энергией, задором, ловкостью, бодростью и мастерством». 

В узбекском национальном танцевальном искусстве в Ферганской долине 

вместо «кайраков» танцуют с «блюдцами», а в Сурхандарьинской и Кашкада-

рьинской областях ‒ с ножами, ложками и палками [4]. «В Самарканде испол-

нители танцуют с «блюдцем с ангишваной» (наперсток). В Сурхандарьинском 

регионе женщины [1] играют деревянными ложками [6]. Истоки этих методов 

можно проследить в повседневной жизни наших бабушек, которые были за-

няты домашними делами. Мягкий ритмичный тон, возникающий при постуки-

вании по блюдцу [2] «ангишваны» или при легком постукивании деревянных 

ложек друг по другу, создает особое очарование и повышает эмоциональную 

чувствительность в тихих женских танцах. Великая Тамара Ханум, мастер уз-

бекского искусства, изучала и сохраняла узбекские народные танцы, содействуя 

их дальнейшему развитию и адаптации к новым веяниям времени. 

Сурханский колорит известен своим мужским танцем «Нож». Этот танец, 

имеющий многовековую традицию, исполняют под аккомпанемент сурная (ду-
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хового инструмента) и дойры (ударного инструмента). Танец «нож» символи-

чен и имеет свои правила. Как и борьба, издревле украшает свадьбы. 

В заключении мы можем сказать, что национальный танец демонстрировал 

сильную волю, отвагу, бдительность и ловкость узбекского народа. Как вид 

своеобразного танцевального искусства, сохраняющий древние национальные 

особенности, он требовал большого мастерства и ловкости. 
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ВІНОК ЯК ЕЛЕМЕНТ УВИРАЗНЕННЯ ДІВОЦТВА: 

СПЕЦИФІКА І ТИПОЛОГІЯ 
 

УДК 745.93-055.25:391.9] 

 

Анотація. Висвітлено особливості плетіння він-

ка як невід’ємної частини культурної спадщини ук-

раїнців. Детально описано забарвлення і методи йо-

го оздоблення. Проаналізовано різновиди вінків від-

повідно до прикмет і традицій українського народу. 

Вказано роль вінка в обрядах українців. 

Ключові слова: вінок, квіти, стрічки, оздоблен-

ня, традиції, різновиди вінків. 
 

З глибокої давнини дійшла традиція плетіння 

вінка. Саме він був улюбленою оздобою на голові 

кожної української дівчини, а ще свідоцтвом дівоцт-

ва. Вважалося, що вінки захищали від нечистої сили 

і «лихого ока». Так, під час весняних календарних 

свят дівчата не скидали вінка з голови, вплітали в 

них певні квіти, зілля і навіть часник. Квіти, з яких 

плели вінки, містили певну символіку. Важливу роль 

відігравали знання щодо того, як і коли плести, яким 

чином вилаштовувати квіти. Існувало повір’я: хто вміє 

вінок вити – зможе навіть долю приклонити. 

Звернімося до історії: дівчата з давніх часів носили розпущене волосся, роз-

чесане та розділене на центральний проділ. Також заплітали волосся в одну ко-

су, яку викладали довкола голови або носили опущеною по спині. У різних ре-

гіонах України її прикрашали стрічками, китицями, пір’ям, квітами. Заплітали й дві 

коси, які укладали вінкоподібно. Існувала також варіація в чотири, яка мала на-

зву дрібушки. На відміну від дівчат, заміжні жінки мали бути з покритою голо-

вою. У будні, до роботи всі вбиралися в хустини. Полотняні та ситцеві носили 

влітку, а вовняні домоткані – узимку. Їх оздоблювали тканням або вишивкою. 

Орнамент мав смуги певних кольорів на краях хустки. У деяких місцевостях 

декорували лише один кінець, який звисав спереду або по спині. На свята хуст-

ки вив’язували більш вибагливо. Святкові дні та неділя були особливими. Дів-

чата одягалися та прикрашали себе стрічка-

ми, вінками. 
Перший вінок, який починала носити 

трирічна дівчинка, плела мати. У нього вплі-
тали чорнобривці, щоб голова не боліла, бар-
вінок і незабудки – для зору. Він мав лікува-
льні властивості. Такий вінок одягали на 
Спаса, приказуючи: здоровому тілу – здоро-
вий дух! Дівчинці шести років плели вінок з 
маку та волошок, семирічній дитині – із семи 

Савченко  

Лілія Олександрівна, 

старший викладач  

кафедри хореографії 

Національної академії 
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Чорнобривці у вінку 
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квіток, обов’язково додавали яблуню. Наступний вінок одягали дівчата, досяг-
нувши повноліття. У деяких районах їх називали нареченими. Це був вінок ко-
хання, який носили до шлюбу. Традиційний вінок виготовляли з дванадцяти 
квіток, які мали певні символічні значення:  

• волошка – символ здоров’я, сили, краси, святості; 

• барвінок – краса життя і безсмертя, дівоцтво; 

• безсмертник – вічність, здоров’я; 

• деревій – свобода, воля, непокірність; 

• троянда – кохання; 

• калина – дівоча краса, символ України, вічна любов, вірність, гармонія; 

• любисток – відданість, вірність, привертав увагу протилежної статі; 

• ромашка – символ чистоти, ніжності, довіри, добра; 

• мальви, півонії – довголіття, віра, надія; 

• мак – пам’ять роду, печаль, любов; 

• вишня та яблуня – материнська любов, вірність. 
Вінки плели з безлічі інших трав і квітів: айстр, гвоздик, жоржин, нагідок, 

рути, майорців, м’яти. Це залежало від виду вінка, вікових особливостей люди-
ни, призначення та обставин. Різні локальні регіони України мають свої тради-
ції й уподобання.  

Крім квітів, свого яскравого забарвлення вінок набуває завдяки різноко-
льоровим стрічкам, кожна з яких має особливе значення в послідовності вплі-
тання. У силу стрічок вірили та вважали, що вони є оберегом волосся від него-
жих очей. Відмірювання їх відбувалось відповідно до довжини коси (її стрічки 
мали приховувати).  

Вплітали стрічки в чітко визначеній послідовності: у центрі мала бути ко-
ричнева (символ землі), обабіч жовті (сонце), світло- та темно-зелені (краса та 
молодість), блакитні й сині (небо і вода, що символізували силу та здоров’я), 
жовтогаряча (символ хліба), фіолетова (мудрість), малинова (душевність і щи-
рість), рожева (достаток). Також в’язали білу вишиту сріблом і золотом стрічку 
(на лівому кінці сонце, на правому – місяць), невишиту стрічку не в’язали: вона 
символізувала пам’ять про померлих. Якщо у вінок вплітали мак, то його під-
в’язували червоною стрічкою на знак скорботи та пам’яті. Дівчина-сирота вплі-
тала в коси та вінок блакитні стрічки (зустрічні люди обдаровували її подарунка-
ми, бажали щастя та багатства, а вона на вдячність дарувала їм стрічку з вінка) [6]. 

В Україні майже в кожному етнографічному районі вінок мав іншу назву. 
Крім загальнослов’янських, які зберіглися в ХІХ – на початку ХХ століття в тер-
мінології слов’ян («вєнок», «вянок», «вінок», «перев’язка», «чільце»), в українців 
побутували локальні назви: «лубок», «коробуля» (Поділля); «теремок» (Черні-
гівщина, Козелецький район); «капілюшина», «кодина», «фес» (Буковина); «ко-
рона перта» (Закарпаття, Міжгірський район); «цвіток», «квітка» (Середнє По-
дніпров’я); «косиці», «плетінє» (Гуцульщина, Покуття) [5, 153]. 

Вінок мав основу – обруч, який виготовляли з тканини, стрічок, картону, 
дроту. Залежно від ідеологічний уявлень соціально-економічного становища та 
кліматичних і географічних умов існували методи оздоблення вінка. Найпрос-
тішими та найдавнішими є звиті вінки, які мали форму невисокого обруча, 
декорованого живими, штучними або паперовими квітами.  
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Вінки із живими квітами у ХІХ столітті носили дівчата по всій Україні. Іс-
нували лише незначні локальні особливості. На Поділлі вінки прикрашали біль-
шими квітами ззаду голови, а меншими спереду. На Полтавщині квіти розподі-
ляли рівномірно. Вінок-обруч мав важливе місце, його зазвичай обтягували кош-
товною стрічкою, ззаду прищеплювали ще 10–12 кольорових стрічок. Своєрід-
ним було оздоблення в різних місцевостях. На Хмельниччині використовували 
блакитні намистини над чолом, нашивали ряд розеток на стрічку та прикріплю-
вали від скронь до потилиці. Поліські вінки-обручі обвивали різними стрічками, 
використовували живі квіти в теплу пору, а взимку – куряче, гусяче чи качине 
пір’я. У волинські вінки поміж квітів додавали пір’я або викладали його довкола 
обруча. Пір’я фарбували в зелений колір, а також синій, червоний з позолотою.  

Ще один з різновидів – комбіновані вінки. Форма вінка залишилась не-

змінно циліндричною, але він почав поєднувати ознаки начільного й напотилич-

ного вінка. Звитий потиличний вінок стали ніби накладати на начільний вінок-

обруч [5, 158]. Основа вінка, що мала денце, яке закривало волосся на тім’ї, бу-

ла декорована квітами, гарусними вінками, стрічками, пір’ям. Вона була значно 

вищою – близько 14 см. Виготовлення і прикрашання вінка потребувало майс-

терності, освоєння технік плетіння, в’язання, вправності в роботі з різноманіт-

ними матеріалами. 

До святкових вінків належать весільні. У весільній обрядовості вінок був 

символом подружнього життя, відігравав роль фати, його вважали найголовні-

шим. 

На весілля наречена запрошувала гостей з дружками. Розпізнавали їх за за-

чіскою і вінкам. Мали місце певні регіональні особливості звичаїв. На Волині 

наречена одягала вінок з квітів зі стрічками, а дружка – хустку. У деяких регіо-

нах наречена вплітала в косу білу стрічку, десь – чіпляла квітку й багато стрі-

чок, існував варіант з квіткою, покритою воском. А дружка мала більш скром-

ний вінок або ж одну стрічку. 

Весільний вінок, у якому запрошували 

гостей, відрізнявся від того, у якому уклада-

ли шлюб. Його виготовляли спеціально для 

нареченої, він був по-особливому прикраше-

ний. Весільні вінки, плетені з барвінку, були 

найбільш поширені. Також виготовляли він-

ки з «білого воску», тобто парафіну. Їх одя-

гали від вуха до вуха – як корону. 

Весільний вінок виготовляли свашки, 

дружки та мати нареченої. Щоб дівчата ви-

йшли заміж, наречена одягала вінок і танцю-

вала з ними. Дружкам віддавала стрічки. 

Стрічки до вінків чіпляли майже скрізь, винятком є західний регіон, де замість 

стрічок використовували пряжу червоного кольору. Вінки, у яких вінчались, 

обов’язково зберігали, а ті, у яких запрошували на весілля, віддавали малим ді-

вчаткам. Коли з нареченої знімали вінок, її не заплітали, а підбирали волосся та 

ховали під головним убором: чепцем, хусткою, наміткою.  

Весільний вінок з воску 
Джерело: 

https://day.kyiv.ua/uk/article/cuspilstvo/pros

yly-mama-i-tato 
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Атрибутом обряду весняного циклу був купальський вінок. Завивали із ці-

лющих трав (їх було 12) потайки від парубків. Для впізнаваності вплітали стрічку 

або велику квітку. Дівчата з вінками водили хороводи. Після святкування пере-

ходили до обряду ворожіння, пускання вінків на воду, що віщували долю дівочу. 

Традиційним завершенням обрядових дій було знищення вінка (його спалювали, 

відносили до цвинтаря, кидали у колодязь) або його зберігання (для лікування 

надалі, затикання на стріху, закидання на город або на дах, вішання в сінях як 

оберега, підкладання під подушку для віщого сну). 

До обрядових вінків належить обжинковий, який плели з колосків остан-

нього снопа або зібраних на стерні. Найкращій жниці, переважно молодій дів-

чині, яка мала вийти заміж, одягали сплетений вінок. Як символ гарного уро-

жаю і завершення жнив, вона передавала його господарю з побажаннями і піс-

нями. Господар, приймаючи, бажав щасливої долі і запрошував до столу. Об-

жинкові вінки зберігали до наступних жнив або до сівби.  

Існує безліч видів вінків: вінок кохання; вінок надії, який дарували на знак 

освідчення парубку; вінок відданості, який брали в дорогу; вінок розлуки; чер-

нечий. Відомим у багатьох країнах є різдвяний вінок. Створений з ялинових 

гілок з чотирма свічками, він дає асоціацію зі сторонами світу. Ним прикраша-

ють оселі, закріплюючи вертикально, або викладають на стіл.  

Отже, вінок зі своєю колоподібною основою є символом вічного життя, 

сонця. Віра людей у магічну силу, оберіг від бід і неприємностей знайшли своє 

відображення у великій кількості його видів. У завивання вінка вкладали лю-

бов, відданість і шану. Це мистецький витвір дівочої краси і народної душі. 
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СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТОК БАЛЬНОГО ТАНЦЮ  

В ОСВІТІ УКРАЇНИ 
 

УДК 793.33:37(477) 
 

Анотація. Висвітлено шлях становлення бальної 

хореографії на теренах пострадянського простору. Вка-

зано організаційні методи формування культури та ви-

конавської майстерності дітей і юнацтва засобами хо-

реографічного мистецтва, зокрема його виду – бального 

танцю, в освітній системі України. 

Ключові слова: освітня система України, хорео-

графічне мистецтво, формування культури, виконавська 

майстерність, бальна хореографія. 
 

1968 року в Київському палаці спорту пройшов пер-

ший огляд «На краще виконання бальних танців у 

школах та позашкільних закладах», а 1986 року – шос-

тий (м. Донецьк). Того ж року проходив І Всесоюзний 

огляд в місті Ризі, але про це − детальніше. 

1967 року я отримала завдання від Л. А. Грекова 

(директора Республіканського навчально-методичного ка-

бінету художнього виховання дітей Міністерства освіти 

УРСР) вивчити стан бальних танців у школах нашої рес-

публіки і внести свої пропозиції щодо їх розвитку. Крім 

того, у місячний термін мала розробити Положення про 

проведення конкурсів на краще виконання бальних танців у республіці. Я була 

розгублена, оскільки не знала, що вони існують і на них є попит. Адже в хорео-

графічному училищі ми вивчали бальні танці, їх називали історико-побутовими, 

але щоб сучасні? Правда, у колі своїх друзів ми захоплювалися новим танцем, 

на якому була схиблена вся молодь. Це був рок-н-рол. До речі, мені він дуже 

подобався, і я його добре танцювала. Але це було щось особисте, а тут... Я по-

чала збирати відомості про наявність таких колективів. Мої знання про шкільні 

гуртки обмежувалися уроками в школі №153 м. Києва. І, звичайно, першим мо-

їм радником став Анатолій Чайковський, оскільки він на базі Будинку худож-

ньої самодіяльності профспілок м. Києва та Київської області проводив заняття 

в ансамблі бального танцю для дорослих і готував їх для участі в аматорських 

конкурсах. Але щоб дитячий – це було новиною і для нього.  
Насамперед, я придбала деяку літературу, стала цікавитися наявністю ко-

лективів у цій танцювальній галузі та відвідувати практичні заняття в А. Чай-
ковського. Треба сказати, що в цей період на розважальних заходах були попу-
лярні масові танці, з подачі масовиків-витівників, які були розпорядниками будь-
якого масового заходу і їм належало знати танці, які в той час були прийняті в 
суспільстві. У Києві теж були масовики, притому дуже потужні: Д. Ташліцький, 
В. Гончаров. Фактично вони були розпорядниками різних форм дозвілля. Вечо-
ри вони проводили цікаво, але показ танців, особливо танцювальних новинок, 
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потребував більш естетичного виконання. Тому я особливо виділяла А. Чайков-
ського: він хореограф, і його показ значно відрізнявся від показу масовиків, навіть 
найзнаменитіших. На жаль, не всі хореографи шанобливо ставилися до цього виду 

хореографії, бо не визнавали його за вид мистецтва. Тобто − танці для себе. Цей 
вид діяльності був безконтрольним, і хореографи-професіонали його ігнорували. 

У країні в той час особливою популярністю серед масовиків користувався 
Леонід Школьніков. Його збірка «О танцах в шутку и всерьез» став моїм до-
роговказом у розумінні «масової культури» й умінні виконувати танці на певну 
музику. А музика звучала далеко не класична: переважно естрадна, джазова. 
Свого ставлення до сучасної музики, а вона була дуже популярна серед молоді, 
я намагалася не демонструвати, бо, чесно кажучи, не дуже нею цікавилася. Але, 
отримавши перші ази при вивченні бальних танців, а в нашій країні тільки 
з'явилися танці «Ча-ча-ча», «Самба», які дуже подобалися молоді, я теж стала їх 
прихильницею. Саме в ці роки Центральне телебачення транслювало передачі 
«Танцювального залу» з Таллінна, які вели Таля і Анс Таел. Усі, без винятку, 
чекали на ці передачі, настільки вони стали популярними. Ці програми, безпе-
речно, підігріли інтерес до салонних бальних танців. І підтвердженням цього 
були 60-ті роки – роки, як у нас говорили, «відлиги».  

Культура була затребувана повсюдно. І наша шкільна самодіяльність була 
не винятком. Очевидно, тому керівництво Міністерства підтримувало всі заходи 
нашого кабінету. Оскільки мені запропонували розробити положення про конкурс 
«На краще виконання бальних танців», з цією метою мене відрядили в м. Сімфе-
рополь, де конкурси бальних танців традиційно проводили серед шкільних ко-
лективів. Саме звідти почалося так зване просування конкурсів на Україні. З огляду 
на досвід сімферопольських керівників колективів ми розробили програму, ме-
тодичні рекомендації до неї і Положення про проведення конкурсу бальних 
танців. Перший конкурс-огляд «На краще виконання бальних танців серед 
школярів» провели в кращому Палаці столиці України в Київському палаці 
спорту 1968 року. 

Програма конкурсу складалася з обов'язкової та довільної програми: для 
учнів 4–5 класів в обов'язкову програму входили: «Український бальний», 
«Полька», «Па-де-Грас»; у довільну – «Полонез», «Увиванець», «Ковзанярі», 
«Леткіс», «Сиртакі», «Весела хвилинка». Для учнів 6–7 класів в обов'язкову 
програму входили: «Гуцулка», «Фігурний вальс», «Загальнодоступний фокст-
рот», а в довільну – пропонувалися: «Полонез», «Російський ліричний», «Каб-
лучки», «Краков'як», «Халлі-Галлі», «Хоппель-Поппель». В обов'язкову про-
граму учнів 8–10 класів входили: «Український ліричний», «Вальс-мазурка», 

«Швидкий фокстрот», а в довільну − «Полонез», «Кадриль», «Танго», «Самба», 
«Повільний вальс», «Ча-ча-ча». Усього у фіналі взяло участь більш 1000 учас-
ників, від кожної області по 20 пар. Проведення цього конкурсу стало подією 
для громадськості України, тому Міністерство освіти прийняло рішення про 
його систематичне проведення. 

Проте для подальшого проведення таких заходів були потрібні корективи. 
При розробці нового положення було враховано низку моментів у його органі-
зації і більш ретельному підборі танців і музики, а також розробці критеріїв при 
оцінюванні виконавців.  
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При підготовці першого конкурсу я зіткнулася з тим, що в м. Києві цим ви-

дом танців школярі мало цікавилися і фахівців у цьому виді діяльності можна 

було перерахувати на пальцях. Практично тільки в одному Палаці піонерів За-

лізничного району був колектив, у якому брали участь вихованці Київського 

суворовського училища. Виявляється, в училищі бальні танці були обов'язковим 

видом виховання, а їх викладачка Ольга Михайлівна Трифонова організувала 

аналогічний гурток у Палаці піонерів і школярів Залізничного району м. Києва та 

заохочувала суворовців брати в ньому участь. Саме їхня участь справила величез-

не враження як на глядача, так і на нас, організаторів. Мабуть, завдяки суворо-

вцям та їхній керівниці бальні танці серед школярів України стали невід'ємною 

частиною в справі виховання учнівської молоді засобами хореографічного мис-

тецтва в школах і позашкільних закладах областей республіки. Була врахована і 

складність представленої програми.  

У наступних конкурсах ми відмовилися від довільної програми й низки тан-

ців, запропонованих у ній. Але головне, що показав перший конкурс, − незнан-

ня лексики бальної хореографії, оскільки бальні танці виконували в манері сце-

нічної народної хореографії. Тоді ж на конкурсі були виявлені пари з правиль-

ним виконанням танців «Повільний вальс», «Фокстрот», «Ча-ча-ча», «Самба». 

Переможцями тоді стали вихованці Запорізького палацу піонерів Альоша Одуд 

та Надія Бандурко. Вони були першовідкривачами стилю і манери виконання 

бальних танців, які й сьогодні входять до програми професійних та аматорсь-

кий конкурсів. 

При підготовці наступного конкурсу були враховані промахи як в органі-

зації, так і в самому виконанні дітьми танців та їх підборі. Але допоміг випадок. 

В один із днів до мене в кабінет прийшов відвідувач і представився керів-

ником ансамблю бальних танців Ризького палацу піонерів і школярів. Од нього 

я дізналася, що в Ризі постійно проводять конкурси бальних танців серед шко-

лярів «Янтарне море». Ігор Максимович Білянскіс дізнався про конкурс шко-

лярів в Україні і запропонував свою співпрацю. Так він узяв участь у роботі 

Всеукраїнського семінару для керівників бальних танців й ознайомив з методи-

кою роботи з танцями різного походження, з танцями, які входять до програми 

міжнародних конкурсів, з основними критеріями їх оцінювання і походження. 

Ігор Максимович відкрив нам врата співпраці з прибалтійськими колегами. Зо-

крема, познайомив мене з Ааре Орбом, керівником з Таллінна (Естонія), пізні-

ше з Пятрасом Янулявічюсом з Каунаса (Литва). Саме їхня участь і зацікав-

леність у розвитку цього виду хореографії внесли неоціненний вклад у розвиток 

сучасного конкурсного бального танцю.  

Особлива заслуга в просуванні рівня підготовки пар в Україні належить 

Пятрасу Янулявічусу − керівнику бальних танців у Каунаському палаці піоне-

рів і школярів ім. Ю. Гагаріна. Він мене вчив тонкощам суддівства, організації 

конкурсів різного рівня, мене й моїх колег він увів у світ європейської школи 

бального танцю. Я його познайомила з Анатолієм Чайковським – першим пе-

дагогом наших майбутніх переможців та організатором бальних конкурсів се-

ред дорослих, які були дуже популярні в Києві. На моє прохання Пятрас запро-

сив кілька дорослих київських пар і мене на конкурс бальних танців у Палангу.  
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Для мене ця поїздка стала доброю практикою в організації та проведенні 

конкурсів міжнародного рівня, знайомством з кращими представниками баль-

ної хореографії та колегами Пятраса: Чесловасом і Юрате Норвайші, з педаго-

гом Томасом Петрейкісом з Каунаса, з Ангеліною та Олександром Дехтяренка-

ми з Москви, Надією Зубковою і Віктором Давидовським з Ленінграда. 
 

 
 

Допомога Пятраса не була даремною. Наші українські пари з часом стали 

популярними в цьому виді хореографії і конкурентоспроможними. Пятрас Яну-

лявічус з Каунаса став незамінним консультантом та учасником усіх наступних 

конкурсів в Україні. 

Взагалі слід зауважити, що з просуван-

ням програми танців бальних конкурсів в 

СРСР було непросто. Тому розвиток бальних 

танців серед шкільної молоді України став 

рушійною силою в підтримці цього руху в 

країні. І справа то була в розробленій програмі 

для школярів. По-перше, на відміну від кон-

курсів союзних республік, у наших конкурсах 

брали участь обов'язково від кожної області 

колективи й індивідуальні виконавці, і по-

друге, наявність 

у програмі українських бальних танців на ряду з 

танцями міжнародної програми (для 4–5 класів − 

«Український бальний», для 6–7 класів − «Гуцул-

ка», для 8–10 класів − «Український ліричний»).  

За нашим зразком стали складати навчальні 

та конкурсні програми для школярів. У другому й 

третьому Всеукраїнських конкурсах брали участь 

шкільні пари з Литви, Латвії, Азербайджану та 

Москви. Ми не зупинялися на досягнутому й удо-

сконалювали програми чергових конкурсів.  

 
Програма  

на Центральному телебаченні СРСР. 

Танцювальна зала України, 1972 р.  

 

Ведуча − А. Тараканова.  

Гості студії − чемпіони Києва  

В. Корзінін і В. Меняйленко 

 

ІІІ Всеукраїнський  
конкурс бальних танців 

(емблема), 
Київ, 1971 

 

Урочистий вихід  

учасників конкурсу 
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На Ш конкурсі 1971 року колективи представляли новостворені бальні 

танці. Так, народився танець «Ятраночка», створений у Кіровограді, «Наддніст-

ряночка» у Львівській області, «Прикарпатський бальний» в Івано-Франківську 

та ін. Усі вони увійшли в навчальну програму предмету «Хореографія» в почат-

кових класах шкіл України. 

І дуже важливою обставиною, що, безперечно, сприяла підвищенню рівня 

конкурсів і збільшенню виконавської майстерності учасників, було постійне 

проведення семінарів у Києві, в областях України, залучення до роботи профе-

сіоналів хореографічного мистецтва.  
 
 

 

 
 

Всеукраїнський практичний семінар керівників хореографічних гуртків,  

Кіровоград, 1975 р. 
 

  

 

Член журі конкурсу –  

Аліса Тараканова  
 

Члени журі конкурсу: 

В. І. Вронський ‒ голова журі,  

А. Н. Чайковський,  

В. С. Шевченко  
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Так протягом усієї історії розвитку бального руху шкільної молоді України 

журі конкурсів очолювали:  

І-й (1968) і ІІ-й (1969) − народний артист УРСР М. О. Апухтін; 

ІІІ-й (1971) − народний артист СРСР В. І. Вронський; 

ІV-й (1973) і V-й (1978) − народний артист України О. Н. Сегаль; 

VІ-й (1986) − народний артист України Р. А. Клявін.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Крім того, напередодні прийняття положення підбивали підсумки прове-

дення попередніх конкурсів у кожній з областей. Тому ми знали стан справ у 

цій галузі мистецтва та надавали своєчасну допомогу в організації практичних 

занять, участі в доборі колективів на місцях, популяризації цікавих колективів 

Вручення нагород учасникам  

ІІІ Всеукраїнського конкурсу  

бальних танців, Київ, 1971 р. 
 

Виступ гостей з Каунаса: 

Лайма Бальсавічуте  

і Пятрас Янулявічус 

 

Журі ІV Республіканського конкурсу  

«На краще виконання бальних танців», Сімферополь, 1976 р. 

Зліва направо: І. Антипова, А. Лисенко, А. Чайковський,  

Л. Оніщенко, В. Назаретян, О. Сегаль (голова),  

Л. Марченко, А. Тараканова, Н. Уманова, Г. Майоров 
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по Українському телебаченню (редакції Музичних програм для дітей та юнацт-

ва). Кілька спеціальних програм було показано по ЦТ СРСР. Досвід розвитку 

бальних танців серед школярів в Україні став поштовхом у проведенні Всесою-

зного конкурсу серед школярів. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1986 рік ознаменувався тим, що нарешті в країні був оголошений І Всесо-

юзний конкурс бального танцю серед школярів, який пройшов у м. Ризі. До 

цього часу в Україні вирощено цілу плеяду хореографів бального танцю: Олег 

Шумаєв (м. Київ), Петро Горголь (м. Полтава), Сергій Дороговцев (м. До-

нецьк), Зигмунд Нелипович (м. Антрацит, Луганська обл.) й ін. Саме ці педа-

гоги представляли своїх вихованців на конкурсі в Ризі. Мені довірили бути в 

складі журі від України. Наші учасники стали переможцями в усіх вікових гру-

пах. Ми були щасливі, ми гідно представляли нашу Україну. Своєю перемогою 

ми зобов'язані своїм друзям і колегам із Каунаса, Москви та Риги. Як шкода, що 

вони тепер від нас далеко. 

Отже, бальний танець дуже по-

тужно заговорив про себе, виростив 

плеяду прекрасних педагогів, які 

виховали гідних виконавців: вони 

добивалися високих результатів на 

міжнародних та інших турнірах. Ке-

рівні органи республіки вирішили 

цей вид мистецтва передати в спорт 

(я думаю, що вплинула система від-

бору учасників у вигляді спортив-

них змагань).  

На сьогодні створена Асоціація 

спортивного танцю і до бальних тан-

ців прилип ярлик: «спортивний баль-

ний танець». Але ми пам'ятаємо, що 

це вид хореографічного мистецтва, а 

ІV Республіканський конкурс  

«На краще виконання бальних танців»,  

Донецьк, 1986 р.  

А. Тараканова − член журі 

 
 

 

ІV Республіканський 

конкурс 

«На краще виконання 

бальних танців»,  

Донецьк, 1986 р. 

 

Члени журі:  

А. Тараканова,  

Л. Оніщенко,  

Р. Клявін (голова) 

з учасниками команди 

Вінницької області 
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спортивність − це її різновид. Має право. Головне, що в цьому виді хореографії 

із самодіяльної творчості згодом зросло й професійне мистецтво. Мені б хоті-

лося нагадати про це сьогоднішнім любителям бального танцю: те, що вони 

мають сьогодні, є заслугою хореографів і педагогів системи освіти у ХХ століт-

ті, моїх співвітчизників і колег. 

Щодо створення Асоціації спортивного бального танцю засідання відбуло-

ся за ініціативи відділу культури «Укрсовпрофа» (Українська рада профспілок) 

про визначення подальшої долі розвитку бальної хореографії, оскільки на той 

час вона була тільки аматорською і становленню її сприяла система освіти. Че-

рез те що конкурси з бальної хореографії на той час були досить популярні, ви-

никла необхідність вирішити подальшу долю цього виду мистецтва. 

Так 6 січня 1989 року відбулося засідання ради хореографів-бальників рес-

публіки в Харківський обласній раді профспілок з питання подальшої долі викона-

вців бальних танців і створення органу, який би координував цю діяльність. До ради 

від відомств увійшли: В. С. Головін − «Укрсовпроф», І. Л. Сисоєва − ЦК ЛКСМУ, 

А. П. Тараканова − Міносвіти УРСР, В. Г. Захарченко − Мінкультури УРСР. 

З основною доповіддю про стан розвитку бальної хореографії виступив 

Олексій Литвинов, який представив Устав Всесоюзної асоціації бального танцю 

як основу створення аналогічної асоціації в республіці. 

Після певних дебатів було створено робочу групу, до якої увійшли: С. Наба-

тов (Київ), А. Кулак (Київ), О. Ждановський (Суми), С. Дороговцев (Донецьк), 

С. Смірнов (Сімферополь), О. Влох (Львів), Б. Муж (Львів), П. Лідховський 

(Дніпропетровськ), О. Литвинов (Харків), П. Горголь (Полтава), а також А. Та-

раканова, В. Головін, І. Сисоєва, Б. Колесніченко– від зацікавлених організацій.  

Ну, а що відбулося далі – вам відомо. Адже вид хореографічного мистец-

тва «Бальний танець» з тих пір набув статусу – спортивний.  

Підсумовуючи матеріали статті, зазначимо, що Республіканський конкурс 

«На краще виконання бальних танців серед школярів» започаткувало Міністерс-

тво освіти України, яке було незмінним організатором танцювальних змагань 

протягом 1967–1986 років. Підтвердженням фактів цього допису є документаль-

ний кінофільм «Молодь України» (YouTube), у якому зафіксовано ІІІ Респуб-

ліканський конкурс «На краще виконання бальних танців серед учнів шкіл та 

позашкільних закладів» і який створила Українська студія хронікально-доку-

ментальних фільмів 50 років тому.  
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НАЦИОНАЛЬНЫЕ ЛИНИИ В УЗБЕКСКОМ ТАНЦЕ 
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Аннотация. Проанализировано использование предметов быта в ис-
кусстве узбекского танца и их формирование в современных хореографических 
произведениях, раскрыты их роль и функции в процессе создания художественной 
образности в танцах и национальная техника шарма композиционных приемов.   

Ключевые слова: хореография, терминология, национальный колорит, на-
родный танец, любительский танец, профессиональный танец, предметные 
узбекские танцы. 

 

На протяжении многих веков, в соответствии с развитием разных общест-

венных формаций, разного времени человеческого общества, также постепенно 

развивалась культура, и первоначально стало развиваться искусство танца ‒ хо-

реография, формируя в себе танцевальные стили, определенные типы и жанры. 

В Узбекистане по сей день сохранилось это древнее искусство. 
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Как и другие нации, узбекский народ славится своей уникальной и непо-

вторимой древней культурой, чрезвычайно значимыми духовными ценностями. 

Как отмечено в постановлении Президента Узбекистана «О мерах по дальней-

шему развитию искусства национального танца»: «Все более повышается зна-

чение и роль искусства национального танца как неотъемлемой части многове-

ковой богатой и неповторимой культуры в духовном росте нашего народа, развитии 

его художественно-эстетических взглядов, воспитании молодого поколения в духе 

уважения национальных ценностей и традиций, любви и преданности Родине. 

Это в свою очередь требует развития данного искусства в соответствии с 

кардинальными изменениями, происходящими сегодня во всех сферах жизни 

нашего общества, восстановления и целостной передачи будущим поколениям 

различных направлений и образцов национального танца, классических школ 

танца, сформированных в разных регионах страны, а также усиления учебно-

воспитательной, пропагандистской работы в данном направлении» [1]. 

Среди этих ценностей особенности искусства национального танца в пол-

ной мере отражаются во взаимодействии исполнительского и творческого про-

цессов, которые неразрывно связаны с национальным характером нашего народа. 

По мнению искусствоведа Л. Авдеевой, «танец ‒ это вид современного 

пространственного искусства, в котором художественный образ создается 

ритмически организованными живописными и выразительными движениями 

человеческого тела» [2, 15]. 

Узбекское национальное танцевальное искусство состоит из стилей народ-

ного танца, которые нашли свое яркое отражение и сформировались многими 

длительными веками. Надо отметить, что со временем исчезли и исчезают не-

которые виды танцев, но в то же время появляются новые. Это объяснимо зако-

нами культурологической науки. 

В частности, можем отметить неотразимую роль 

народа в создании церемониальных танцев. Так как со-

здателем церемониальных танцев, составляющих еди-

ную систему, является и народ. Это такие танцы, ко-

торые связаны с сезоном или трудовым процессом по-

вседневной жизни. «Изучение наследия танцевального 

искусства, знание основных форм танца может послу-

жить основой для творческих изменений, придавая им 

новый стиль, отражающий новые взгляды на основе 

этических и эстетических норм, правил этикета, отве-

чающие потребностям различных слоев современного 

общества» [3, 329]. 

Термин хореография в самом прямом смысле упо-

требляется в значении, что составляет основу концепции 

танцевального искусства в широком и в самом узком 

смысле. В самом деле, хореография ‒ это передача мыслей, чувств, пережива-

ний и речи человека посредством движения и мимики. Хореографическое ис-

кусство состоит из трех основных частей: народного танца, народно-бытового тан-

ца и классического балета, включая в себя искусство профессионального танца. 

Танец с пиалой 
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Разумеется, узбекские национальные танцы, также можно классифициро-

вать по такому принципу: 

1) народные танцы и фольклорные, включая «лапар» (частушки), исполня-

емые на народных гуляниях, торжествах; 

2) непрофессиональные народные танцы, или любительские, исполняемые 

людьми в повседневной жизни [1] на свадьбах и концертах; 

3) танцы как произведение искусства в исполнении профессиональных 

танцоров и профессиональных танцевальных коллективов. 

Все мы знаем, что танец, который отражает национальный колорит, всегда 

будет играть важную роль в развитии культуры и многообразия искусства. По 

словам Р. Курбанова, заслуженного артиста Узбекистана, «человек, который 

наблюдает за искусством танца и понимает его значение, в десять раз выше че-

ловека, который умеет слушать музыку» [4, 15]. Исходя от сказанного, можно 

сказать, что танец укоренил и очень глубоко зашёл в культурную жизнь узбекс-

кого народа и имеет большой своеобразный национальный колорит, отражаю-

щий характер и образ социальной жизни.  

В танцевальном искусстве очень важно изучить диалектические принципы 

искусства танца, доставляющего человеку эстетическое удовольствие, душевный 

покой и романтическое вдохновение, связанное с национальным характером, 

многовековыми традициями и духовными ценностями народа. Общеизвестно, 

социальные реалии, в том числе искусство танца, со временем развиваются си-

нхронно. Как и другие виды искусства, художественное обобщение, как образ-

ный образ, ‒ это богатство, которое обогащает человеческую духовность, во-

спитывает эстетический вкус, учит понимать понятия красоты. Только в этом 

случае образность возникает через гармонию тонких выразительных движений 

человеческого тела. Танцевальные костюмы, аксессуары помогают дополнить 

этот образ. В танце народ отражает черты своего менталитета и национальные 

ценности, поднимая их до уровня уникального произведения искусства.  

Одним из наиболее важных аспектов за годы независимости Узбекистана 

является то, что наше увлекательное искусство танца, которое формировалось и 

совершенствовалось на протяжении тысячелетий, снова начало проявлять себя во 

всей своей красоте и очаровании. Понятия и термины, относящиеся к искусству 

узбекского танца, также стали часть богатства языка, тем самым придавая важ-

ность изучению их этнолингвистических и культурологических аспектов. 

Как и современные танцы, узбекские национальные танцы играют важную 

роль в передаче новому поколению национальных ценностей, обычаев, быта, 

образа жизни наших предков. Ведь одно из достижений танцевального ис-

кусства – эта гармоничное выражение национального духа, национальной иде-

нтичности наряду с современностью.  

Есть две тенденции, которые выражают взаимодействие хореографической 

терминологии и универсального языка. Например:  

–  игра пальцами (узб. выр. «бармоқ ўйин»);  – удар («зарб»);  

– осыпание листьев («барг  тўкилиши»);  – круг («гардиш»); 

–  лист цветка («гул барги»);    – тюльпан («лола»);  

–  след змеи («илон изи»);     – мотылёк («парвона»);  
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–  волна («сув мавжи»);      – весы («тарози»);  

–  воображение («хаёл»);     – ножницы («қайчи»); 

–  крылья («қанотлар»);      – бутоны («ғунча»)  

– составляют значительную часть терминов, используемых для описания 

понятий, относящихся к искусству узбекского танца. «Когда лексема использу-

ется в переносном смысле, семантика существительного в ее семеме исчеза-

ет, а семантика выражения и функции увеличивается в соответствии с речевой 

реальностью» [7, 5].  

Большинство терминов в узбекской хореографии ‒ это общие лексемы, об-

разованные знаковой семантикой слова, относящиеся к общенациональному 

характеру. Однако в узбекской хореографической терминологии явления, осно-

ванного на второй тенденции, не наблюдалось. Объясняется это тем, что тер-

мины танца возникли почти на основе слов в узбекском языке (иногда таджикс-

ком в двуязычных областях). 

Искусство танца ‒ это уникальное музыкальное и пластическое выражение 

творческого образного мышления, а узбекские танцы отражают жизненный опыт 

и навыки, социальный статус и национальный характер нашего народа, сфор-

мированные веками. С этой точки зрения одним из важнейших аспектов тан-

цевального искусства узбекского народа являются тематические танцы. В своих 

исследованиях известный русский этнограф, профессор Л. Р. Садоков, основыва-

ясь на источниках, найденных в Тупроккале, пишет об ударных инструментах, где 

исполнялись обрядовые песни, и о танцорах, играющих с пластинками [6, 35]. 

В заключении мы с гордостью можем сказать, что национальные танцы 

узбекского народа уникальны и неповторимы. Они просты, своеобразны и все-

гда вдохновляли людей, призывая к мирной, счастливой, трудовой жизни. Они 

стали зеркальным отражением узбекского национального танца, ценным сим-

волом узбекского народа. 
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МІФОЛОГІЧНІ ОБРАЗИ ТА ПЕРСОНАЖІ  

ФАНТАСМАГОРИЧНОГО БАЛЕТУ «ЛІСОВА ПІСНЯ» 
 

УДК 792.82.046.1 
 

Анотація. Слов’яни «заселяли» весь природний про-
стір міфічними персонажами: мавками, лісовиками, во-
дяниками, русалками й іншими дивовижними істотами. 
Романтичну течію в літературі підхопила Леся Україн-
ка. Твір «Лісова пісня» вона виконала в жанрі драми-
феєрії. Письменниця залишила мавку, лісовика, водяника, 
русалку, потерчат та інших істот міфологічними, не-
реальними, але поруч з тим наділила їх загальнолюдсь-
кими рисами. Сценарій балету написала Наталія Ско-
рульська, яка прагнула найточніше відтворити зміст, 
філософський та емоційний колорит п’єси. Балетмейс-
тер Вахтанг Вронський у постановці передав таємничий 
світ, сповнений пристрастей, бажань, боротьби, психо-
логічно правдиво розкрив у танці внутрішній світ героїв. 

Ключові слова: українська міфологія, міфологічні 
персонажі, драма-феєрія, балет, «Лісова пісня», Ната-
лія Скорульська, Вахтанг Вронський. 

 

Романтизм, що почав набирати оберти в житті української культури на-
прикінці ХVIII – на початку ХІХ століття, зумовив зацікавленість слов’янською 
міфологією. Головним для розуміння міфологічних уявлень стало бажання дослід-
ників відтворити «класичну» модель зі всіма можливими богами. Одним із пер-
ших на українську міфологію звернув увагу Зоріан Доленга-Ходаковський, який 
написав роботу «Про слов’янщину перед християнством». Він висловив думку 
про єдність культури слов’ян, суспільного устрою, світогляду, релігійних уяв-
лень ще в дохристиянські часи: «Треба піти і зазирнути під стріху селянина… в диму, 
який клубочиться над їхніми головами, витають ще старі обряди і давні співи, і 
серед танців воскресають імена старих богів» [3]. 
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Слов’яни «заселяли» весь природний простір міфічними персонажами: мав-
ками, лісовиками, водяниками, русалками й іншими дивовижними істотами [4]. 
Вони пов’язували своє життя із цими створіннями так тісно, що не лише впли-
вало на характер їхнього життя, а й було важливим фактором для розселення. 
Перші слов’яни обирали місця для поселення поблизу водойм. Це пояснює, чо-
му західні частини земель були обжиті раніше, ніж на сході. Відповідно до та-
кого принципу виник річковий культ, який впливав на формування традиційно-
го фольклору. Тож не дивно, що з водоймами та водою пов’язано багато міфів і 
міфічних персонажів [2]. 

Романтичну течію в літературі підхопила Леся Українка – відома українсь-
ка письменниця, культурна діячка і перекладачка. Основні жанри, у яких вона 
писала, були драма, поезія, лірика, публіцистика, проза, епос. Письменниця та-
кож досліджувала фольклор. Завдяки їй було записано більше двохсот народ-
них пісень і мелодій. Крім того, Леся Українка була активісткою українського 
національного руху [9]. 

Твір «Лісова пісня» Дочка Прометея (як називали в народі Лесю Українку) 
виконала в жанрі драма-феєрія (або просто феєрія; фр. feerie, від фр. Fee – фея, 
чарівниця) – один із жанрових різновидів драми, у якому наявний фантастично-
казковий сюжет, поруч зі звичайними людьми живуть створені уявою автора 
міфічні та фантастичні персонажі. Вживання слова феєрія повністю виправдане 
присутністю казкових героїв у драмі. Фантастичних істот подано правдоподіб-
но, тому події та ситуації, які виникають і трапляються у творі, доступні для 
сприймання і змушують читача співпереживати всім героям [4].  

Цінним стало накопичення в драмі-феєрії фольклорного матеріалу, ціка-
вим рішенням було виявити особливості української народної творчості, з’ясу-
вати походження деяких образів і мотивів. Леся Українка передає красу й душу 
природи, гармонію людини з природою. У «Лісовій пісні» письменниця зібрала 
міфічні образи давньої релігії, уявлення українців. Найважливішим чинником 
трансформації фігур української міфології в неоромантичних літературних ге-
роїв була взаємодія фольклору з професійною літературою та індивідуально-
мистецькі апробації міфологічного матеріалу [1]. 

Переходячи до аналізу міфологічних образів «Лісової пісні», наголосимо, 
що вони не просто відтворені персонажі народної фантазії чи надприродних 
героїв. Леся Українка залишила мавку, лісовика, водяника, русалку, потерчат та 
інших істот міфологічними, нереальними, але поруч з тим наділила їх загально-
людськими рисами: вони по-людськи сприймають, відчувають і переживають 
радощі, невдачі, горе (наприклад стан Мавки після зради Лукаша), по-людськи 
родичаються, гніваються [5]. 

Мавка вбирає в себе ідею духовності, споконвічної невинності та повноти 
світобачення і світовідчуття. Вона уособлює в собі безсмертну красу природи, 
що є центром мистецького натхнення. Мавка постає перед нами творчою мрією 
і натхненням для Лукаша. У драмі помітний зв’язок Мавки з образом дерева, 
що вибудовує каскад семантичних рівнів, адже кожне дерево є вертикальною 
прямою стратифікованого драматичного міфопростору. Констатуючи наявність 
мотиву перевтілення, безсмертя в драмі, деякі дослідники асоціюють його шви-
дше з античною, ніж зі слов’янською міфологією [1]. 
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Одяг Мавки є важливим та істотним фактором образу головної героїні. На 
самому початку твору вона змальована як справжнє дитя природи: ясно-зелена 
сорочка та довгі, розпущені чорні коси із зеленими проблисками, з великим ві-
нком із квітів. Після переходу Мавки до світу людей її одяг повністю змінюєть-
ся: сорочка, яка була з латками на плечах, стара спідничка та фартух, дві коси, 
які були гладко зачесані. Така трансформація не до душі Мавці (вона говорить, 
що в неї немає часу «заквітчатись» та що квіти на її вінку втратили барви), адже 
перевдягання означає для неї втрату внутрішньої сутності та свободи [13, 49]. 

Також ми зустрічаємо Лісовика. Він суворо оберігає свій світ, ліс від лю-
дей, але все ж таки він мудрий, благородний і шанує волю кожного героя. Це 
можна побачити, коли він з любов’ю ставиться до старого дядька Лева, вважає 
його приятелем і щиро вдячний йому за те, що зберіг дорогого для Лісовика ду-
ба. Тих людей, які шанують ліс, лісовий дух поважає та дарує безпеку у своїх 
володіннях. Але, маючи досвід, до світу людей він ставиться насторожено й су-
воро, знає, що загалом люди підступні та зрадливі. Тож застерігає Мавку оми-
нати «людські стежки». Бо, ступивши на них, вона втратить свою волю. 

На противагу Лісовику, інші представники світу природи налаштовані до 
світу людей більш вороже. Це представники водного світу: Водяник і Русалки. 
Водяник є втіленням суворого духу води, який стежить за порядком у своїй ца-
рині та не любить відвідин його водойми чужинцями. Крім того, і до своїх під-
леглих він також ставиться доволі суворо. Леся Українка зобразила його давнім 
сивим дідом, який мав довге волосся та довжелезну сиву бороду, що сплелася з 
водоростями. 

Образ Русалки Водяної здається нам легковажним і грайливим, вона хоче 
бути хорошою подругою для Мавки. Але насправді в ній криється заздріслива, 
підступна та лиха істота. Вона бажала смерті Лукашеві, заздрячи їхньому з Мав-
кою коханню. Адже сама Русалка, хоч і мала коханого («Той, що греблі рве»), 
але бути з ним вона не мала можливості [12]. 

Поруч із Русалкою Водяною ми зустрічаємо двох Потерчат, які через свою 
наївність ледь не вчинили лиха. Русалка намовляла їх заманити своїми вогни-
ками-бігунцями в болото Лукаша. По суті своїй Потерчата не були злими пер-
сонажами, швидше вони скривджені долею та довірливі малі діти. Їхні образи 
покликані пробудити жаль, адже вони не можуть змінити долю, яку вони собі 
не вибирали. Леся Українка зобразила їх маленькими, легенькими, блідими діт-
ками в біленьких сорочечках, які тримали в руках каганчики [6]. 

Антиподом до Водяної Русалки є Русалка Польова, яка мала добрий, весе-
лий і лагідний характер та була справжньою подругою Мавки. Ця Русалка до-
помагала Мавці ростити жито на ниві, яку засіяв Лукаш. Адже жила вона в 
житах, оберігала й уквітчувала їх.  

Хороший друг Мавки – Перелесник. Він – веселий юнак, зі скуйовдженим 
волоссям червонястого кольору, як і його одяг. Перелесник до нестями закоха-
ний у Мавку, він охоче допомагає їй у будь-якій справі та намагається неодно-
разово врятувати її життя. Зрештою, розуміючи, що його кохана все одно заги-
не від рук Лукаша, Перелесник злітає вогненним змієм і міцно обіймає Мавку-
вербу вогнем. Верба спалахує та перетворюється на попіл, а вогонь перекида-
ється на хату Лукаша. Так Перелесник помстився за свою кохану. На відміну 
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від міфічного образу, Перелесник в описах Лесі Українки постає як позитивний 
персонаж, хоча й доволі легковажний. У «Лісовій пісні» він символічно відо-
бражує нестримний дух волі та вічну молодість [12]. 

Леся Українка створила два образи, які не мали імені, але пояснювались як 
природні й могутні процеси. Один з них молодий, дуже енергійних хлопець, що 
живе у воді, білявий і синьоокий. Його поведінка була бурхливою та неперед-
бачуваною, а рухи – буйними й одночасно плавкими та спокійними. Одяг його 
мінився різними барвами «від каламутно-жовтої до ясно-блакитної, і поблискує 
гострими злотистими іскрами». Назвала письменниця його «Той, що греблі 
рве». Він є втіленням нестримної весняної води й активного руху. Іншим обра-
зом був злий і лихий дух, що жив у підземеллі. Він карав неслухняних лісових 
істот за те, що вони порушували місцеві закони. Водяник лякав його карою Ру-
салку, коли та любилась із «Тим, хто греблі рве». Письменниця назвала його 
«Той, що в скалі сидить» або «Темне, широке, страшне Марище» [6]. 

Драма-феєрія Лесі Українки надзвичайно близька основам балетного мис-
тецтва, пронизана фантастичними мотивами, поетичністю, романтизмом і мо-
тивами, близькими до танцювальних, що можна прослідкувати у віршованому 
тексті драми. При створенні постановки особливе місце посідав не переказ «Лі-
сової пісні» за допомогою танцю, а інтерпретація літературного тексту. Особ-
ливим аспектом є збереження драматизму, психологізму драми-феєрії та філо-
софського аспекту [8]. 

Яскравим і надзвичайно вдалим прикладом взаємодії хореографічного мис-
тецтва та літератури мистецтвознавці вважають балет «Лісова пісня» Михайла 
Скорульського. У творі внутрішня музичність, глибина зображень і поєднання 
фантастики з фольклорним колоритом створюють атмосферу балетного спектак-
лю. Сценарій балету написала Наталія Скорульська, яка прагнула найточніше 
відтворити зміст, філософський та емоційний колорит п’єси, не просто зберегти 
основні образи та сюжетні ситуації, а й внутрішню логіку і послідовність дра-
матургічного розвитку [7]. 

Наталія Скорульська була донькою Михайла Скорульського, автора музи-
ки до балету «Лісова пісня», але відома вона тим, що присвятила себе танцю. 
Також вона постановила балет «Лісова пісня» в Харкові, Донецьку. На момент 
написання лібрето артистці було лише двадцять років, і, напевно, її б не сприйняли 
серйозно, тому вона вписала свого батька як співавтора [11]. 

Проте найкраще відтворити поетику та романтизм твору вдалося балет-
мейстеру Вахтангу Вронському. У своїй постановці він передав таємничий 
світ, сповнений пристрастей, бажань, боротьби, зумів психологічно правдиво 
розкрити в танці внутрішній світ героїв. Він не просто зобразив їх, а розкрив 
зміни складних характерів і настроїв усіх героїв разом та кожного окремо. Про-
лог сповнений таємничістю лісового царства. Балетмейстерові вдалося, уник-
нувши традиційної балетної казковості, образно зобразити сили природи. Хо-
роводи замріяних русалок, стрімкі танці дзвінкого весняного потоку, або як йо-
го називають у творі «Той, що греблі рве», були вибудувані на високих стриб-
ках, турах, що чергуються в повітрі з кабріолями й со-де-басками. Емоційно та 
пристрасно зображено залицяння «Того, що греблі рве» до Русалки Водяної, 
яка то плавно ковзаючими глісадами стрімко лине до нього, а в наступний мо-
мент грайливо ухиляється від обіймів залицяльника [10]. 
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Отже, драма-феєрія «Лісова пісня» вміщує в себе багато міфологічних ге-
роїв, що були важливою складовою слов’янських вірувань. Перенесення літера-
турного твору в хореографічну площину допомогло фантастичним героям стати 
реальними.  
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Abstract. The Slavs "inhabited" the completely natural space with mythical characters: 
moths, woodsmen, waterfowl, mermaids and other amazing creatures. Lesya Ukrainka picked 
up the romantic trend in literature. She performed the work "Forest Song" in the genre of 
drama extravaganza. The writer left the moth, woodpecker, waterfowl, mermaid, terns and 
other creatures mythological, unreal, but at the same time endowed them with universal 
features. Natalia Skorulska, who sought to most accurately reproduce the content, 
philosophical and emotional color of the play, wrote the script of the ballet. Choreographer 
Vakhtang Vronsky in the production conveyed a mysterious world full of passions, desires, 
struggles; psychologically and truthfully reveal the inner world of the heroes in the dance. 
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ДО ІСТОРІЇ РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ТЕМАТИКИ  

В УКРАЇНСЬКОМУ ХОРЕОГРАФІЧНОМУ МИСТЕЦТВІ:  

БАЛЕТ В. НАХАБІНА «ТАВРІЯ» 
 

УДК 792.82(477)Таврія 
 

Анотація. Досліджено історію створення ба-

лету В. Нахабіна «Таврія» за однойменним рома-

ном О. Гончара. Розглянуто постать балетмейс-

тера – І. К. Ковтунова, визначено драматургійну 

складову балетного твору, встановлено пластичні 

характеристики головних героїв вистави. 

Ключові слова: хореографічне мистецтво, ук-

раїнський балетний театр, В. Нахабін, національна 

тематика в балеті. 
 

Історія українського професійного балетного 

театру нерозривно пов’язана зі створенням на його 

сцені вистав на національну тематику. Якщо диви-

тися на цю проблематику під історичним кутом зору, 

то варто наголосити, що впродовж 1930–1940-х років 

у спектаклях, поставлених на основі національного епосу (казок, легенд, дум, 

історичних пісень), балетмейстери майже без будь-якої сценічної обробки залу-

чали в балетне дійство автентичні танцювальні джерела. Причому виражальні 

засоби хореографічного мистецтва розподілялися між героями та кордебалетом 

по-різному: перші, як правило, виконували класику, другі – народні танці.  

У середині ХХ століття постала нагальна потреба в органічному поєднанні 

класичного танцю з фольклорною хореографією. Нові принципи сценічної об-

разності (використання літературних творів як творчого підґрунтя, проникнення 

в глибинні шари ментальності народу, пошук пластичних інтонацій для влучного 

відтворення специфіки національного характеру, достовірність побутових при-

кмет національного звучання у звичаях, обрядах, вбранні тощо) надійно поєд-

нали в балетній виставі академічну та народно-сценічну хореографії. І вже до 

кінця 1950-х років українські балетмейстери віднайшли оригінальну стилістич-

ну спорідненість між основними рухами класичного та фольклорного танців. 

Саме в середині ХХ століття на сценах регіональних театрів УРСР (Одесь-

кого, Харківського, Донецького, Дніпропетровського та Львівського ДАТОБ) 

з’явилися нові хореографічні твори («Хустка Довбуша», «Сойчине крило», 

«Орися», «Сорочинський ярмарок», «Оксана», «Тіні забутих предків», «Відьма», 

«Досвітні вогні», «Каменярі», «Вій»), написані на музику вітчизняних компози-

торів: В. Гомоляки, В. Губаренка, Л. Дичка, Ю. Знатокова, В. Кирейка, А. Кос-

Анатольського, В. Нахабіна, М. Скорика. Помітне місце серед них посів балет 

композитора В. Нахабіна «Таврія». 

Композитор, диригент і педагог Володимир Миколайович Нахабін (1910–

1967) працював переважно в жанрах балету, музичної комедії, симфонічної по-

еми та сюїти. Для музичного театру він створив такі балети , як: «Міщанин 

Сірік Данііл Русланович, 

магістрант Національної 

академії керівних кадрів 

культури і мистецтв 

(Київ, Україна) 
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із Тоскани» (1936, друга редакція – 1966, за новелами Д. Боккаччо), «Марійка» 

(1939), «Данко» (1948, друга редакція – 1966), «Снігуронька» («Весняна казка», 

1954, за О. Островським), «Таврія» (1959, за О. Гончаром) [1]. 

Щодо роману О. Гончара «Таврія» встановлено, що над твором письмен-

ник працював кілька років, неодноразово відвідуючи місця, де розгорталися лі-

тературні події: Сімферополь, Херсон, Каховку, заповідник Асканія-Нова (те-

пер – біосферний заповідник «Асканія-Нова» ім. Ф. Фальц-Фейна НААН Укра-

їни). Розмовляючи зі старожилами й одночасно працюючи в обласних архівах, 

О. Гончар зміг донести до читача справжній колорит історичної доби та розкрити 

повні драматичних колізій події.  

Роман охоплює невеликий відтинок часу (з квітня по липень 1914 року), 

пов’язаний з початком Першої світової війни. Автор змальовує долю селян, які 

змушені йти з Полтавщини на ярмарок батраків у Каховку. Згодом події розгор-

таються в маєтку Асканія-Нова, що належав німецьким поміщикам-колоністам 

Фальц-Фейнам. За сюжетом, там відбувається виступ заробітчан, що раптово 

переростає в страйк; у ньому беруть участь підліток Данько Яресько та його 

сестра Вустя. Сучасний літературознавець М. Наєнко слушно зазначав, що, з одно-

го боку, О. Гончар віддзеркалив у романі природу соціальних перетворень на 

Півдні України на початку ХХ століття, з іншого – відтворив «продиктовану 

радянською ідеологією тенденційність в осмисленні подій» [2].  

Прем’єра балету В. Нахабіна «Таврія» відбулася 1959 року в Харкові. До 

роботи над виставою було запрошено відомого радянського балетмейстера, ви-

пускника Ленінградського державного хореографічного училища та балетмейс-

терського відділення Ленінградського театрального інституту Івана Кирилови-

ча Ковтунова (1901–1968). На момент постановки «Таврії» хореограф уже мав 

значний досвід роботи в різних театральних осередках СРСР: Ташкентського 

ДАТОБ імені А. Навої (1941–1943), Туркменського ДАТОБ імені Махтумкулі 

(1944–1950), Фрунзенського ДАТОБ (1951–1953). З 1954 року І. Ковтунов пра-

цював у Харківському ДАТОБ імені М. Лисенка. Балетна практика постановника 

нараховувала такі вистави, як: «Бахчисарайський фонтан» (1946), «Лауренсія» (1946), 

«Серце гір» (1950), «Червоний мак» (1952), «Під небом Італії» (1954), «Лайма» 

(1955), «Корсар» (1956), «Голубий Дунай» (1957), «Баядерка» (1968) [3, 256]. 

За аналізом тогочасних балетознавців (Ю. Станішевський), своєрідність 

змісту й форми літературного першоджерела – роману О. Гончара – вимагали 

не меншої своєрідності від балетного лібрето. Численні події і персонажі бага-

топланового твору не могли увійти в досить щільні межі сценічної дії. Тому з 

книги лібретист В. Нікітін узяв лише кілька сюжетних ліній, найпридатніших 

для хореографічного перевтілення. На жаль, драматург не пішов шляхом нова-

торських шукань, а «спробував втиснути життєво правдиві й хвилюючі події 

художнього твору в прокрустове ложе старих традицій і балетних штампів» [4, 4]. 

Згідно з тогочасними настановами щодо застосування в роботі музичного 

театру методу соціалістичного реалізму, головним героєм «Таврії» став трудо-

вий народ як справжній господар безмежних українських степів. Отже, І. Ков-

тунов персоніфікував народ в образах колишньої батрачки Вусті та її коханого – 

Матроса-більшовика.  
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Незважаючи на те, що балет мав розгорнутий ідеологічний підтекст, ба-

летмейстерові вдалося віднайти в ньому місце для справжньої художньої твор-

чості. Очевидець прем’єрного показу Ю. Станішевський писав: «Коли поста-

новник балету “Таврія” підіймається над традиціями пантомімічної драми, яка 

вже пережила себе, і сміливо користується поетичною танцювальною мовою, 

прагнучи поєднати класичний танець з народним, він досягає успіху. Приклад 

цього – хвилюючий, романтичний дует Матроса і Вусті, у якому хороше пере-

дано ніжну гаму почуттів молодих героїв: і зародження першого несміливого 

кохання, і гімн красі людської любові, і віра в світле майбутнє. Видно, що хорео-

граф вчитується в сторінки роману, прислухається до музики, тому танцюваль-

ний епізод емоційно насичений, яскравий» [4, 4]. 

Проте, разом зі схвальними відгуками, Ю. Станішевський не втримався й 

від слушної критики. Так, на його думку, образ отамана батраків Цимбала, на 

жаль, І. Ковтунов розкрив за допомогою звичайної побутової пантоміми. На 

переконання балетознавця, в останнього зовсім не було пластичної характерис-

тики, хоча в партитурі виразно відчувалася його індивідуальна тема. «Ідучи від 

задуму письменника, – продовжував Ю. Станішевський, – гостро і влучно харак-

теризує композитор негативних героїв твору, а балетмейстер не підхоплює цих 

музичних тем, не надає їм чіткої хореографічної форми» [4, 4].  

Загалом же постановку І. Ковтунова було визнано успішною, балет «Тав-

рія», на думку рецензентів, став серйозним кроком уперед не лише для Харків-

ського державного театру опери та балету імені М. Лисенка, а й для всього 

українського хореографічного мистецтва. 
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УКРАЇНСЬКА ВИШИВАНКА І ЧЕРВОНА КАЛИНА  

В СИМВОЛІЦІ ЗВИЧАЇВ ТА ОБРЯДІВ УКРАЇНЦІВ 

 

УДК 746.3:391(=161.2) 
 

Анотація. «В океані рід-

ного народу відкривай духовні 

острови» – такими словами 

звертається до співвітчизни-

ків відомий поет Василь Си-

моненко. У духовних остро-

вах він вбачав народні обряди 

та звичаї. Вони існували 

протягом багатьох століть і 

є складовою частиною не лише історії нашого народу, а й сьогодення. Значною 

мірою народні звичаї і обряди визначають історію української нації, ті риси 

духовного та матеріального життя, якими вирізняємося з-поміж інших народів. 

Ключові слова: звичаї, обряди, вишиванка, червона калина. 

 

Наша країна велика. Вона знаходиться в центрі Європі. Українці розселені 

на багатьох сотнях кілометрів. У світі існує більше ніж 200 країн. І кожна з них 

має свої символи та обряди. Це минуле України. Вони віддавна уособлюють 

красу України, духовну міць народу, засвідчують любов до рідної землі. 

Україна, як й інші країни світу, живе в традиціях і звичаях. Є такі, що вла-

стиві окремій області. 

Уже давно вишиванка та червона калина стали для українців традиційними 

символами, без яких українці не можуть творити 

вічне й гарне. Їхня специфіка в тому, що українці 

звертаються до свого славного минулого. Барві-

нок і рута-м’ята теж символізують красу та велич 

українців і самої України [5, 278–279]. 

Різноманітну символіку має українська виши-

ванка, корені якої сягають у сиву давнину. Елемен-

ти сучасної української вишиванки збігаються із 

символікою орнаментів доби неоліту Трипільсь-

кої культури. Як і одяг, вишиванка передає сим-

воліку різних місцевостей [3, 144]. 

Вишиванка – національна святиня, що міс-

тить у собі духовне багатство, високу мудрість і 

традиційний зв’язок, який не переривається віка-

ми. Вишиванку передають з роду в рід, зберіга-

ють як безцінну реліквію, за формою – це біла 

вишита сорочка, виготовлена з льняного чи ко-

нопляного полотна домашньої роботи. 

Філіна  

Антоніна Петрівна, 

кандидат  

педагогічних наук, 

провідний бібліотекар 

наукової бібліотеки 

Національної академії 

керівних кадрів  

культури і мистецтв 
 

Скабодіна  

Алла Валентинівна, 

завідувач відділу  

обслуговування 

та збереження фондів 

наукової бібліотеки 

Національної академії 

керівних кадрів  

культури і мистецтв 
 

Михайло Брянський. 

«Портрет дівчини  

у вишиваній сукні» 
Фото: Херсонський обласний  

художній музей 



60 

Вишиванка – символ здоров’я і краси, 

щасливої долі та родинної пам’яті, любові й 

вірності. Візерунок на вишиванці залежить від 

того, кому вона призначається: батькові чи бра-

тові, нареченому або другові, парубкові чи од-

руженому – кожному вручали вишиту сорочку 

з візерунком відповідної символіки [3, 54–56]. 

Характерно й показово символіка новіт-

ніх вишиванок у своїх образах збігається з ор-

наментами трипільських часів. У цьому – спад-

коємність наших культурних виявів [3, 48].  

Вишиванка – це й оберіг людини від ли-

хого ока та злих духів. 

Важливим для українців є і символ кали-

ни – це чистота, дівоча невинність, краса та любов. Не було в Україні такої ха-

ти, біля якої не росла б калина [3, 109].  

У веснянках-гаївках калина виспівана, як символ вічності людини, як космічні 

не розгадані тоді явища зміни дня ніччю, зміни пори року, народження і смерті. 

З червоною калиною в українського народу пов’язано чимало обрядів. До 

звичаїв Першої Пречистої належить і похід по калину. Дівчата збиралися гур-

том, святково одягнені, у вінках йшли по калину в луг чи в ліс. Цей похід був 

дуже урочистий і веселий, супроводжувався в дорозі співами, іграми та хорово-

дами по дорозі туди й назад. Хлопці в цей день під вечір традиційно виходили 

зустрічати дівчат. Вони робили засідку, і коли дівчата підходили до місця засідки – 

вискакували, нападали, намагалися забрати пучки калини, фарбували дівчат, 

а дівчата – хлопців. У село входили гучною ватагою, усі нафарбовані, веселі. 

Дома кожну дівчину з калиною зустрічала мати на подвір’ї чи у воротах, 

брала з рук калину та промовляла: «Будь, доню, і ти червоною та здоровою ка-

линою, незайманою та чистою до вінця. А ти, калино, будь гожою на коровай, 

гільце, квітки весільні та хрещинні, на здоров’я людям та на добро нашого двору». 

Використовували калину в багатьох обрядах і дійствах. Вона в давнину та 

й до наших днів мала велике значення в селах України. Це вважалося чарівне 

деревце, деревце любові, кохання, щастя і здійснення мрій, здоров’я і багатства. 

Калиною оздоблювали на весіллі гільце, коровай та чіпляли калинову квіт-

ку – шаблю дружці та старшій дружці. 

Чистоту, незайманість дівчини називали «калиною». Це була дуже велика 

честь дівчині та гордість родині [3, 48]. 

Молоду, що зберегла невинність до весілля, «водили по воду» чи «до во-

ди», оздоблюючи її калиною та вивішували гілку калини на хаті, чіпляли кали-

ну й молодому. 

Клали калину до першого кужелю новонародженої дитини. Калиною від-

мовляли вроки, зурочення та деякі хвороби. Дівчата вплітали калину у святкові 

вінки, як у весільний. 

Важко перерахувати всі ті символи, усі вірування та властивості, надані 

калині протягом тисячоліть. В Україні жодна важлива подія не проходила, щоб 

Елементи орнаментів  

трипільської культури  

на сучасній національній вишивці 
Джерело: 
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-naidavnishi-zrazky-vyshyvky-na-

ukrainskykh-zemliakh 
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не вживали калину. Отак коротко подано про значення калини в Україні: калина – 

символ щастя і символ кохання, любові, символ молодості й краси, символ віри 

в перемогу, символ-образ дівочої краси, символ розлуки, надії, миру та злагоди. 

І скрізь калина стає символом краси і неповторності. Її можна бачити й в 

українському віночку, і в українській вишиванці [3, 48]. 

Усі епітети щодо символів калини тісно переплітаються із самобутнім ори-

гінальним хореографічним мистецтвом – українськими народними танцями. 

Його види побутують серед українців, які проживають на всіх континентах земної 

кулі. Український народний танець – це ілюстрація до його життя, побуту, праці. 

Аналізуючи значення українського народного танцю з його важливими ат-

рибутами, можемо сказати, яка багата Україна своїми традиціями. Це розумі-

ють і студенти Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв. Що-

року вони святкують День вишиванки. Подвір’я Києво-Печерської лаври заквіт-

чане кольорами українських традиційних сорочок. Дівчата і хлопці відвідують 

колективи кафедр Академії. Піснями й танцями хореографи вітають усіх присут-

ніх. Чути святковий гомін за межами Академії і Лаври. 29 квітня в Міжнародний 

день танцю і 16 травня в День вишиванки на території Лаври людно та святково: 

проходять конференції, ярмарки, концерти. Зібрані гроші від ярмарків студенти пе-

рераховують дітям у дитячі будинки, купують прикраси людям похилого віку. 

Українці святкують багато й завжди шанують традиції як свої, так і тих 

країв, у яких через певні обставини оселилися. Відзначаючи кожне свято і кож-

ну подію в житті, українці свято вірили й вірять, що звичаї додають сили.  
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UKRAINIAN EMBROIDERY AND RED VIBURNUM  

IN THE SYMBOLISM OF CUSTOMS AND RITUALS OF UKRAINIANS 
 

Annotation. Discover spiritual islands in the ocean of the native people. The famous 

poet V. Symonenko addresses his compatriots with such spiritual islands. In the spiritual 

islands he saw folk rites and customs. They have been created for many centuries and are 

an integral part not only of the history of our people, but also of the present. To a large 

extent, folk customs and rituals determine the history of the Ukrainian nation, the features 

of spiritual and material life that distinguish us from other nations. 
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ЕМОЦІЙНИЙ КОМПОНЕНТ ЯК ЗАСІБ ХУДОЖНЬОЇ ВИРАЗНОСТІ 

В СУЧАСНІЙ ХОРЕОГРАФІЇ 
 

УДК 793.3.01 

 
 

Анотація. У сучасній хореографії важливим є роз-

криття тематики свого твору, а також її розуміння та 

осмислення глядачем. Емоції – це особливий клас психічних 

станів, що відтворюють ставлення людини до навколиш-

нього світу, до інших людей, до самої себе та до резуль-

татів своєї діяльності. У хореографічному мистецтві ви-

діляють емоції та емоційні реакції: психофізіологічні сим-

птоми, комунікативні та некомунікативні кінеми. Емоції 

фіксують розвиток асоціативних зв’язків і художньої уяви 

та в хореографічному тексті стають метафоричними 

й узагальнюваними. 

Ключові слова: емоція, танець, хореографічний текст, 

танцювальний емоційний образ, психологічно-танцюваль-

ний простір. 

 

 

Хореографічна культура сучасного світу все більше набуває культуротвор-

чого значення, тобто намагається врегулювати й поєднати сучасні зразки та 

встановлені танцювальні канони. Такий підхід допомагає розвивати особистісні 

характеристики дорослих і дітей. Сучасна хореографічна культура – це динамічне 

інтегроване явище, процес творчої самореалізації, що передбачає створення но-

вої інформації, тобто продуктивну діяльність [9]. Основу танцювальної поста-

новки становить потреба виявлення та передачі емоцій, наприклад любові, рев-

нощів, страху, радості, покірності, сміливості, неприступності та ін. Психічний 

стан, що танцівник втілює на сцені, можна передати очима, мімікою, розгорну-

тими чи згорнутими рухами, положенням тіла, підкреслити костюмом та макі-

яжем. Виражальні засоби хореографії включають до своєї палітри надзвичайно 

різноманітні рухи: вони можуть бути яскравими та масштабними або, навпаки, 

ледь помітними й невловимими [11, 21].  

Сучасне хореографічне мистецтво досить експресивне та різнобічне. Воно 

має особливість швидко змінюватись і підлаштовуватись під естетику новітньої 

доби. Для хореографа-постановника важливим є момент розкриття тематики 

твору, а також її розуміння глядачем. Саме тому митець має використовувати у 

своїх постановках необхідні наочно-логічні, конотативні значення, завдяки яким 

роботи отримують прагматичні особливості та можливість справляти враження 

на глядачів. Така змога пов’язана з протіканням процесів емоційного компоненту, 

адже танцювальний номер дозволяє не тільки спостерігати перебіг емоційного 

стану героїв на сцені, а й самим відчувати та співпереживати [10].  
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Емоції – це особливий клас психічних станів, що відтворюють ставлення 

людини до навколишнього світу, до інших людей, до самої себе та до результа-

тів своєї діяльності. Людські емоції надзвичайно різноманітні, неможливо уя-

вити день без переходу переживань від позитивного до негативного та навпаки. 

Існує безліч факторів, що мають безпосередній вплив на перебіг і зміну емоцій-

ного фону людини [8]. 

Емоції впливають на людей різними шляхами. Однакові емоції по-різному 

переживають інші люди. Також емоції мають мотиваційний характер та визна-

чають сприйняття навколишнього світу та людей. Наприклад, радісна людина 

сприймає світ крізь «рожеві окуляри», а сумна – інтерпретує зауваження інших 

як критику та закривається в собі [7]. 

Поділ емоцій досить простий: за змістом, характером ставлення людини 

до об’єктивної дійсності, за ступенем їхнього розвитку, силою й особливостями 

прояву. Опираючись на таке пояснення, усі переживання поділяють на дві групи:  

1) переживання, що є відображенням ситуативного ставлення людини до 

певних об'єктів; 

2) переживання, у яких виявляється стійке й узагальнене ставлення до них. 

Першу групу переживань називають емоціями, другу – почуттями у вуж-

чому значенні цього слова [3].  

Почуття – одна з основних форм переживання людиною свого ставлення 

до явищ дійсності. Вони більш стійкі й постійні порівняно з емоціями, що ви-

никають у відповідь на конкретну ситуацію [8]. 

Емоції поділяють на прості та складні. 

Прості емоції є відображенням взаємовідношень людини з різноманітними 

об’єктами. Їхня дія на організм людини зумовлена реакцію на обставини, пов’я-

зані із задоволенням її первинних потреб. Вони виникають у зв’язку з відчуттями 

їхніх властивостей: кольорів, запахів, смаків та ін., що бувають нам приємні чи 

неприємні та викликають задоволення чи навпаки. Переживання задоволення і неза-

доволення, приємного й неприємного є основними якостями елементарних емоцій. 

Складними емоціями називають ті, що виявляють розуміння переживань 

і життєдіяльності людини, усвідомлення її життєвого значення. До складних 

емоцій належать: щастя, радість, інтерес, смуток, страх, гнів, сором тощо. К. Ізард 

називає їх «фундаментальними емоціями», які мають свій спектр психологічних 

характеристик і зовнішніх проявів [3]. 

У хореографічному мистецтві виділяють емоції та емоційні реакції: пси-

хофізіологічні симптоми (вегетативні та рухові реакції), комунікативні та неко-

мунікативні кінеми (міміка, жести, пози) [10]. В основі танцю лежить потреба 

людини виявити свої емоції, такі як любов, ревнощі, страх, радість, покірність, 

сміливість та ін. Будь-який психічний стан людини можна передати очима, мі-

мікою, розгорнутими чи згорнутими рухами або положенням тіла. В арсеналі 

виражальних засобів хореографії існує палітра рухів – від найяскравіших і ма-

сштабних до ледве помітних і невловимих [9]. 
Створення на сцені ефекту здивування, захоплення, незвичайності наведе-

ного факту називають емоційним переживанням. Художньо пережиті почуття 
допомагають не тільки розкриттю образу, а й правдоподібності постановки [5]. 
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Тут на передній план виходить танцювальна пантоміма, що служить безпосеред-
нім емоційним відгуком на практичну взаємодію людини й навколишнього сві-
ту. Танцю більш властива виразна здатність передавати найтонші стани людсь-
кого духу. Пантомімний рух є конкретним, миттєвим, у ньому об’єктивно за-
кладена характеристика лише цього моменту, неповторного у своєму прояві [4]. 

Танцювальна емоція з’являється внаслідок клопіткої роботи балетмейстера 
над художнім образом і простором. Психологічний простір з точки зору пси-
хології – життєвий простір. Для творця – це його оточення, його психологічний 
стан під час створення тієї чи іншої постановки. Психологічний простір вира-
жається в художньому просторі, який є інтегральною характеристикою витвору 
мистецтва, сукупністю особливостей, внутрішньої єдності та завершеності. Са-
ме у витворах мистецтва художній простір відображає психологічний стан мит-
ця, що виливається і в психологічний, і в  художній образ, що надзвичайно міц-
но пов’язані між собою та стають невід’ємними частинами один одного [9].  

Художній хореографічний образ – цілісне вираження «я» в танці, відчут-
тя і думки, людського характеру. Образний танець змістовний, емоційний, на-
повнений внутрішнім сенсом. Створення хореографічного образу означає точне 
змалювання в танці дії або характеру, через утілення правдивого виразу, відчуття, 
певної ідеї. Під час хореографічного дійства глядач сприймає не окремо сценічний 
чи психологічний простір, а узагальнене його втілення – художньо-хореографічний 
образ, що містить у собі як психологічну, так і сценічну складову [11, 23]. 

Танець можна порівняти зі способом, що допомагає побудувати стосунки 
з власними емоціями. Така метафора означає, що виконавець використовує мож-
ливість змінювати позицію, дистанцію, кількість уваги на той чи інший предмет 
в постановці та ступінь контролю не тільки за рекомендацією постановника, а й 
відповідно до власного набутого емоційного досвіду. Танець уміщує в собі спря-
мовану роботу в балансі контролю та відпускання, експресивності й чіткого 
оформлення, що є наслідком розвитку сюжету [2]. 

Для деяких людей артистизм та емоційність у танці є природним або при-
родженим даром. Для інших ці навички потрібно набувати та розвивати. Весь 
секрет полягає в тому, що потрібно звільнити голову від непотрібних думок і 
страхів, повністю віддатися музиці, танцю та емоціям [0].  

Вираження емоцій у хореографії можна вважати вербалізованим, адже во-
ни є продуктом розумової діяльності. Крім того, емоції є важливою частиною 
сюжету – позначення для розуміння, що повинна відчувати людина в тому чи 
іншому емоційному стані, як стан впливає на героя і як має проявлятися зовні. 

Виклад емоцій у танцювальній лексиці залежить не лише від реалій об’єк-
тивного життя, але й уявлення людини про них, тобто відображення танцівни-
ком явищ, процесів навколишньої дійсності. Утілення потрібних емоцій фіксує 
розвиток асоціативних зв’язків і художньої уяви в носіїв різних мов, які в хорео-
графічному тексті стають метафоричними й узагальненими [10]. 

Отже, емоційний компонент хореографічної постановки є вагомою части-
ною та одним з основних засобів художньої виразності. Емоційна складова тан-
цювального твору допомагає постановнику розкривати сюжет, розвивати дра-
матургію та обігравати художній простір. Саме емоції, які викликає хореогра-
фічний твір, дають змогу відповісти на запитання глядача без використання слів.  



65 

Література 
 

 

 

 

1.  Fallway. Артистизм и эмоциональное выражение в танце. URL: http://fallaway.ru/ 

artistizm-i-emoczionalnoe-vyirazhenie-v-tancze.html (дата звернення: 28.06.2021). 

2. GIRSHON. Танец с эмоциями. URL: http://girshon.ru/article/tanets-s-emotsiyami-2/ (да-

та звернення: 29.06.2021). 

3. Бібліотека online. Хореографічна культура як засіб формування цілісної системи ху-

дожніх цінностей. URL: http://bo0k.net/index.php?bid=19324&chapter=1&p=achapter (дата звер-

нення 24.06.2021). 

4. Демідова М. Г., Трощенко В. М. Основні аспекти створення художнього образу в су-

часному танці. Матер. ІІ Міжнар. наук.-практ. семінару. Луганськ, 27–28.11.2010 р. Луган-

ськ : ЛДІМК. С. 22–25. 

5. Медвідь Т. Хореографічне мистецтво як фактор творчої діяльності дитини. Вісник 

Львівського університету. Мистецтвознавство. 2014. Вип. 14. С. 148–154. 

6. Навчальні матеріали онлайн. Види емоцій і почуттів. URL: https://pidru4niki.com/ 

16340322/psihologiya/vidi_emotsiy_pochuttiv (дата звернення: 28.06.2021). 

7. Навчальні матеріали онлайн. Вплив емоцій на людину. URL: https://pidru4niki.com/ 

16731104/psihologiya/vpliv_emotsiy_lyudinu (дата звернення: 28.06.2021). 

8. Навчальні матеріали онлайн. Емоції і почуття. URL: https://pidru4niki.com/193107 

1037363/psihologiya/emotsiyi_pochuttya (дата звернення: 22.06.2021). 

9.  Стародубець Г. А. Єдність психологічного та сценічного простору як передумова 

творення художнього образу. Матер. ІІ Міжнар. наук.-практ. семінару. Луганськ, 27–28.11.2010 р. 

Луганськ : ЛДІМК. С. 95–99. 

10. Чілікіна Н. О. Емоції в структурі хореографічного тексту. Танцювальні студії. 2018. 

Вип. 2. С. 45–51. 

11. Чурпіта Т. М. Соціально-педагогічні проблеми розвитку творчої уяви молодших 

школярів засобами хореографічного мистецтва (на матеріалі використання казок) : дис. ... 

канд. пед. наук. Київ, 1998. 173 с. 

 

 

 

Kateryna Dzhus 
(Ukraine) 

 
EMOTIONAL COMPONENT AS A MEANS OF ARTISTIC EXPRESSION  

IN MODERN CHOREOGRAPHY 

 

Abstract. In modern choreography it is important to reveal the theme of his work as 

well as its understanding and comprehension by the viewer. Emotions are a special class of 

mental states that reproduce a person's attitude to the world around him, to other people, to 

himself and to the results of his activities. In the art of choreography there are emotions and 

emotional reactions: psychophysiological symptoms, communicative and non-communicative 

cinemas. The embodiment of emotions captures the development of associative connections 

and artistic imagination and in the choreographic text becomes metaphorical and generalizing. 

Keywords: emotion, dance, choreographic text, dance emotional image, psychological and 

dance space. 
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СТАНОВЛЕННЯ ТА СЬОГОДЕННЯ  

ГРУЗИНСЬКОГО НАРОДНО-СЦЕНІЧНОГО ТАНЦЮ 

 

УДК 793.31(=353.1) 
 

Анотація. Грузинський народний танець є духовною 

скарбницею і культурною цінністю народу. Незважаючи 

на те, що Грузія – маленька країна, вона поділяється на 

11 регіонів, де побут і традиції відрізняються одне від 

одного. Через це велике значення має територіальне по-

ходження танцю. Найвищим досягненням грузинської хо-

реографії стала творчість Іліко Сухішвілі та Ніно Ра-

мішвілі. Представники цього роду сприяли популяризації 

грузинського танцю не тільки в Грузії, а й за її межами. 

Ніно Рамішвілі вказувала, що ансамбль танцю не є музе-

єм і має бути відкритим для змін. Грузинська народна 

хореографія продовжує свій розвиток і сьогодні. Хоча 

хореографи-постановники постійно зіштовхуються з не-

однозначною думкою старшого більш традиційного поко-

ління, вони продовжують експериментувати, поєднуючи 

етнічний колорит із сучасними стилями. 

Ключові слова: народно-сценічний танець, грузинський танець, народна 

хореографія, Національний балет Грузії «Сухішвілі», Грузія, етнос. 
 

Грузинське танцювальне мистецтво, як традиції і звичаї, є духовною спад-

щиною і культурною цінністю народу.  

У пам'ятках давньої культури відображена вікова боротьба волелюбного 

грузинського народу проти іноземних завойовників за збереження свого існу-

вання та власної культури. Найдавніше походження хореографічної культури 

грузинського народу підтверджують численні історичні джерела та дані, здобу-

ті в результаті археологічних розкопок. 

Достовірно встановлено, що за кілька століть дохристиянської ери грузин-

ські племена населяли східну частину чорноморського узбережжя і підтриму-

вали тісний зв’язок з давньою Грецією. Хоча час появи грузинського народного 

танцю досі точно не відомий, але, за твердженням грецького географа Страбо-

на, окремі ритуальні дії в період язичництва в Грузії вже містили в собі елемен-

ти танцю.  

Грузія – маленька країна, проте вона поділяється на 11 регіонів, де побут і 

традиції відрізняються одне від одного. Тому велике значення має територіаль-

не походження танцю. На прикладі одного з найтрадиційніших гірських регіо-

нів Сванеті можемо простежити, як розвиток хореографічного мистецтва впли-

нув на місцевий народний танець.  

Археологічні та давні літературні пам’ятки доводять, що історичним попе-

редником грузинської народної хореографії був мисливський танець, ритуальне 

застілля на честь бога родючості – місяця («Шушпа»). А срібна чаша, зображення 

Барамідзе  

Аліса Іліковна, 

магістрантка  

кафедри хореографії 

Національної академії 

керівних кадрів  

культури і мистецтв 
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якої знайшли під час розкопок Тріалеті (ІІ десятиліття до н.е.), є частиною ста-

родавнього танцю «Ферхулі» (у перекладі – хоровод), який, на думку деяких 

вчених, присвячували сванському мисливському божеству – Далі. Із часом тех-

ніка художньої гімнастики внесла зміни в основний мисливський танець, а піз-

ніше надала йому бойового характеру у виконанні. Так був створений танець-

пантоміма, поширений танець «Хорумі», який уперше поставив Національ-

ний балет Грузії «Сухішвілі» [1, 61]. 

Подібну трансформацію часом пережили й інші народні танці. Загалом усі 

танці перелічити неможливо, але виділимо найпопулярніші з них: ачарулі, кар-

тулі, мтіулурі, кінтоурі, рачулі.  

«Ачарулі» – аджарський танець, який виконують у південному регіоні Аджа-

рії. Історично він відображає життя на морському побережжі, де жіноча партія 

уособлює собою повільні та грайливі рухи хвиль і птахів. Натомість чоловіки 

мають характерні рухи, притаманні тільки цьому регіону, а саме звивисті рухи ніг 

і колоритні елементи рук. Перша назва цього танцю була «Гандагана», що в пе-

рекладі означає «окремо». Можна трактувати це місцевими традиціями, коли чо-

ловіки мали танцювати окремо від жінок. Зараз «Ачарулі» виконують у більш 

вільній формі. Чоловіки можуть запрошувати в танці дівчину та виконувати з нею 

парні рухи. 

«Картулі» ‒ весільний танець, що відображає суворість моралі грузинсь-

кого народу. Скромність, манірність і грація – головне в цьому танці. Під час 

виконання партнери танцюють на відстані, не торкаючись одне одного. У «Кар-

тулі» немає регіональних особливостей. Перше, що впадає глядачеві в очі, – це 

шанобливе ставлення до дівчини. Чоловік повинен зберігати певну дистанцію, 

рухи мають бути стриманими, тільки погляд і віртуозні рухи ніг демонструють 

внутрішнє хвилювання. На початку ХІХ століття була поширена помилкова на-

зва танцю – «Лекурі» (лезгінка). Тільки 1945 року за ініціативи балетмейстера 

Іліко Сіхішвілі-старшого танці «Лекурі» та «Мохевурі» були перейменовані на 

«Картулі» та «Казбегурі» [2, 279]. 

«Мтілурі» – гірський танець, який є втіленням мужності грузинського на-

роду. Його сенс полягає в змаганні за жінок і території. Можна зауважити, що 

такі гірські танці, як: «Мтіулурі», «Тушурі», «Казбегурі», «Мохеурі», «Джута», 

«Цдо» й ін., об’єднує єдина думка: танцівники намагаються продемонструвати 

свою силу духу, спритність, чіткість у рухах при характерній мужності й азарті. 

«Кінтоурі» – міський танець, який показує життя городян старого Тбілісі. 

Назва танцю походить від слова «кінто», так у Тбілісі називали дрібних вулич-

них торговців. Для танцю характерні східні, азійські ритми, екстравагантні ру-

хи та веселі жести. 

«Рачулі» – цей танець присвячений святу родючості та виноробства Ртве-

лі, який проходить восени. За основу сценічного танцю «Рачулі» були взяті як 

традиційні хороводи «Перхулі», так і лексика з рачінських жартівливих плясок. 

Його появою ми зобов’язані відомому танцівникові – Давіду Схіртладзе. Він 

скомпонував найбільш характерні рухи для регіону Рача, які пізніше були взяті 

за основу. На великій сцені танець з’явився відносно недавно – 2000 року. Його 

майстерно виконав Державний ансамбль пісні й танцю Грузії «Руставі». 
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У процесі свого розвитку виник грузинський театральний танець, який за-

клав основи національного балетного мистецтва.  

Одним з головних дослідників народного фольклору Грузії був Давід 

Джаврішвілі (1894–1971). Він був одним з основоположників грузинської гім-

настики, відомим балетмейстером, видатним дослідником і педагогом-хореографом 

грузинського танцю. Його ім'я пов'язане з розвитком грузинської класичної хо-

реографії та постановкою близько 80 грузинських народних танців. Він був пер-

шим балетмейстером, який розробив методику грузинського танцю, уперше си-

стематизувавши танці за регіонами та місцевими традиціями. А також узагаль-

нив жіночі, чоловічі, парні та трюкові елементи [3, 33].   

Найвищим досягненням грузинської народно-сценічної хореографії стала 

творчість Іліко Сухішвілі та Ніно Рамішвілі. Навряд чи ви знайдете в Грузії 

людину, яка б не чула прізвища Сухішвілі. Можна сказати, що представники 

цього роду сприяли популяризації грузинського танцю не тільки в Грузії, а й за 

її межами. Зараз грузинський танець вважають частиною нашої ідентичності, і 

він є національною гордістю. Досягненням балету Сухішвілі можна вважати те, 

що сьогодні молодь зацікавлена у вивченні народного фольклору [5].  
 

       
 

Ніно Рамішвілі та Іліко Сухішвілі 
Джерело: https://sputnik-georgia.ru/20161118/Nino-i-Iliko-istorija-ljubvi-233861535.html  

 

Творчий метод майстрів Іліко Сухішвілі та Ніно Рамішвілі базувався на 

органічному поєднанні мови народного танцю і класичного балету, художній 

умотивованості кожного віртуозного руху, трюку як засобу розкриття народного 

характеру. Їхні постановки: танці «Джейрані», «Карачохелі», «Хорумі», що ста-

ли класичними взірцями грузинської хореографії, високо підняли планку техніч-

ної майстерності. Багато танців, які сьогодні вважають народними, поставлені 

першим поколінням Сухішвілі і є плодом їхньої уяви. Виступи ансамблю ви-

кликали критику та здивування, але пара постійно розвивала та вдосконалювала 

хореографічні прийоми народного танцю. З року в рік колектив змінювався, 

виконуючи нові танці або переробляючи старі, ускладнюючи трюки, але настільки 

тонко й ненав'язливо, що це не було помітно глядачеві.  

Національний балет Грузії «Сухішвілі» був заснований 1945 року, і сього-

дні це вже бренд, який затвердив своє місце в історії, витримав випробування 

часом, труднощі, критику, працює більше 75 років з різними й оновленими ва-

ріаціями. 
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З 2000 року і до теперішнього часу балетом керує вже третє покоління, а 

саме онуки засновників – Ніно та Іліко Сухішвілі-молодший. На деякі сміливі 

проєкти нового покоління глядачі дивляться скептично, хоча мало хто знає, що 

саме старше покоління було революціонерами своєї епохи, саме воно породжу-

вало нові ідеї. Хто може собі уявити, що танці у виконанні Сухішвілі-старшого 

у 1940-х роках, які стали сьогодні класикою, були предметом осуду в той пері-

од? Сама Ніно Рамішвілі казала, що ансамбль не є музеєм і повинен бути від-

критим для змін. Наприклад, поява на сцені танцівників у чохі червоного ко-

льору (верхній чоловічий одяг) була несподіваною, і її не прийняли деякі пред-

ставники громадськості того часу. Але пізніше цей колір був ухвалений, і сьо-

годні його навіть вважаютья атрибутом традиційного вбрання. 

Нині Іліко Сухішвілі-молодший, творчий і художній керівник Грузинського 

національного балету, створює нові танці та працює над музикою, а його сестра 

Ніно Сухішвілі, яка деякий час була танцівницею в ансамблі, виконує адміністра-

тивну роботу, а також виготовляє костюми. Ніно Сухішвілі мала можливість 

кілька років працювати асистенткою генія Суліко Вірсаладзе, що вплинуло на 

її творче бачення. І тепер, коли вона створює костюми вже більше 20 років, до-

свід, накопичений безпосередньо від великого віртуоза, допомагає Ніно форму-

вати вбрання трупи відповідно до танцювальної динаміки. 

Нова сучасна хвиля грузинського народного танцю почалася 2003 року, коли 

Іліко Сухішвілі-молодший зробив першу програму з назвою «Асса». Публі-

ка зустріла її неоднозначно, через те що Іліко переніс народний танець з вели-

кої сцени до танцювального клубу. Він хотів тим самим заохотити та знову за-

кохати молодь у національний колорит. І це спрацювало – юне покоління оці-

нило такий крок. За цією виставою послідувало багато нових проєктів. 

«Трансформація» виділяється з останніх сучасних програм 2018 року. Це 

був імпровізований танець, створений на електронну музику, а потім йому вже 

надали вигляду повноцінного хореографічного проєкту. Хоча реакція громадсь-

кості виявилася несподіваною, Сухішвілі вирішили ще більше доопрацювати та 

надати нової форми ідеї. За словами Іліко Сухішвілі, якщо не пробувати, не 

шукати нових граней, то не буде розвитку. Тому він продовжує експерименту-

вати як у пластиці, так і в музиці. Міміка, жести, погляди – це деталі, які увира-

знюють танець, і завдяки цьому постановка видовищніша [4]. 

Сухішвілі не припинили свою діяльність під час пандемії та запропонували 

глядачам нову програму під назвою «Артефакти», яку ансамбль представив на 

власній відкритій сцені у вересні 2020 року. За словами Ніно Сухішвілі, «Арте-

факти» спочатку замислювали як разовий проєкт, але потім його вдосконалили. 

Якщо раніше акцент був зроблений на танці, то новий проєкт був зосереджений 

на музиці, включав елементи джазу й альтернативної музики, і так сформував 

синтез, який базується на фольклорі й, що найголовніше, зроблений у якості, 

яка не була б такою екзотичною і привабливою без наполегливої праці та сма-

ку. Отже, можна сказати, що нинішня творчість Сухішвілі – це, з одного боку, 

збереження старого традиційного танцю, а з іншого – надання старому нового 

життя і втілення його в сучасній варіації.  
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Удосконалення майстерності сучасної хореографії загалом зумовлює усклад-
нення технічних стилізованих рухів і в народному танці також. У наш час, коли 
технічний рівень хореографії неухильно зростає, а танцювальні рухи із катего-
рії складних трюків перетворюються на загальнобазові, продуктивним шляхом 
їх використання є подальше розкриття семантики їх символічних значень, які 
з різних причин не розробили балетмейстери-попередники. 

Головним завданням сучасної народно-сценічної хореографії є збереження 
традицій і створення нових стилізованих танцювальних композицій на їхній осно-
ві. Наріжний принцип національних традицій використання віртуозних рухів 
полягає в осмисленні їх як найвищої форми майстерності окремих солістів, не-
віддільної від досконалої технічної вправності всього хореографічного колек-
тиву, узятого як цілісність.  

Грузинська народна хореографія продовжує свій розвиток і сьогодні. Не-
зважаючи на те, що хореографи-постановники безкінечно стикаються з неодно-
значною думкою старшого більш традиційного покоління, вони продовжують 
експериментувати, поєднуючи етнічний колорит із сучасними стилями. На мою 
думку, це один з головних чинників феномену грузинського танцю. Завдяки 
цьому мова народного танцю набуває нових граней, нової лексики та продов-
жує зацікавлювати молодих танцівників. Звісно, ми не забуваємо про традиції 
виконання таких аутентичних танців, як «Картулі» та «Казбегурі», але час пли-
не – і наша історія безупинно пишеться кожну хвилину. 
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ЗВИЧАЇ ТА ОБРЯДИ  

В ХОРЕОГРАФІЧНОМУ МИСТЕЦТВІ ПОДІЛЛЯ 
 

УДК 793.31:392(477.43/.44) 
 

Анотація. Народний танець відображає процеси 

розвитку та становлення народного мистецтва в пев-

ний історичний період. Завдяки фольклористам і дослід-

никам народного мистецтва танцювальна культура дійш-

ла до нашого часу. Народне мистецтво, зокрема й танцю-

вальне, надзвичайно тісно пов’язане з обрядами та зви-

чаями, що сміливо можна порівняти із законами, якими 

українець керувався щодня. Танцювальні традиції Поділ-

ля сягають глибокої давнини. Доказом цього є побутуван-

ня хороводів, що приурочені до святково-обрядового кален-

даря. Сюжетні танцювальні форми відображали конк-

ретні явища з повсякденного життя і навколишньої 

природи. Побутові танці були найбільш використовува-

ними та досить давнім жанром танцювальних традицій 

Західного Поділля. 

Ключові слова: звичаї, обряди, хореографічне мис-

тецтво, Поділля, хоровод, сюжетний танець, побутовий 

танець. 
 

Розвиток сучасного українського народного хореографічного мистецтва 

не мислимий без знання його історії. Народний танець відображає процеси роз-

витку та становлення народного мистецтва в певний історичний період. Завдя-

ки фольклористам і дослідникам народного мистецтва танцювальна культура 

дійшла до нашого часу. Професійні й аматорські колективи України використову-

ють основи українського фольклорного танцю, розвиваючи та вдосконалюючи його. 

Народний танець вважають фундаментом, що допомагає оволодіти іншими 

танцювальними дисциплінами. Навчання народному танцю передбачає опану-

вання танцювальної техніки як основи для втілення хореографічного образу. 

Він органічно поєднаний з музикою, яка є важливим компонентом у хореогра-

фічному вихованні [3, 359]. 

Побут, обряди, звичаї, географічні умови – усе це знаходить своє відобра-

ження в народному танці, впливає на характер пластики. Тому танці одного на-

роду не схожі на танці іншого, і навіть в одного народу, що проживає в різних 

місцевостях, танці відрізняються. У різних місцевостях Подільського регіону є 

певні відмінності лексичного матеріалу, відчувається вплив сусідніх територій [8]. 

Народне мистецтво, зокрема й танцювальне, надзвичайно тісно пов’язане 

з обрядами та звичаями, що сміливо можна порівняти із законами, якими украї-

нець керувався щодня. Так само як і мова, традиції об’єднують окремих людей 

в один народ. Дохристиянські звичаї гармонійно переплелися з релігійними й 

сформували обряди, що важливі й у наш час. Наприклад, християнське Різдво 
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святкують у період зимового повороту сонця – вісника врожаю і щастя (обігрують 

під час колядування).  
Обряди супроводжують людину все життя – від народження до смерті (по-

логи, запросини баби-повитухи, відвідини новонародженого та породіллі, хрес-
тини, дівування, заручини, весілля, поховання), а також кожну сферу людської 
діяльності та сільського господарства (заклик весни, веснянки, перша борозна, 
зажинки, жнива, обжинки, Спас) [4]. 

У подолян одним із найбагатших обрядових свят є Великдень. До традицій 
слід віднести випікання обрядового печива, фарбування яєць, весняні ігри й 
танці молоді, культ предків, аграрно-магічні, очисні обряди тощо. Особливою 
частиною великоднього святкування були масові гуляння, ігри, пісні й танці, 
що проводили просто неба. Молодь змагалася між собою в тому, хто краще ор-
ганізує гаївки [5]. Подільська гаївка – пісенне мистецтво народу. Гаївка відтво-
рювала в обрядових дійствах пробудження природи, надії на щедрий урожай, 
глибину людських стосунків [6]. 

Кожну гаївку виконували як драматичну сценку. Однією з найпопулярні-
ших тем, які обігравали, були мотиви весняного оновлення природи, кохання та 
шлюбного життя. Гаївкам були притаманні хороводи: кругові та ключові. До 
кругових відносились танки «Мак сіяти», «Перепілка», «Ящірка», «Нелюб» тощо, а до 
ключових – «Галка», «Чечітка», «Кривий танець», «Шум», «Просо сіяти» та ін. [5].  

В основі подільських гаївок лежить синтез весільних і ліричних пісенних 
мотивів, що гармонійно переплітаються з описом землеробської праці під час 
весняного періоду. Гаївки супроводжували ритмічними вигуками та закликами, 
що відповідали характеру та стилю окремих гаївок. Спів гаївок супроводжува-
ли плесканням у долоні, притупуванням ногами, піднесенням рук догори. Що 
не можна було передати словами й інтонацією, виражали в хороводах [6]. 

У науковій статті «Народне танцювальне мистецтво Поділля на початку 
XXI століття» Р. Бегас вказував, що хоровод можна вважати найстарішою фор-
мою танцювальних ігор. На відміну від стародавніх ігор, хоровод містив у собі 
танцювальні ритми, мав багатий зміст. Проте танцювальна техніка була бідною, 
тому що кожному учасникові потрібно було координувати рухи з рухами інших. 
Також слід відмітити, що дослідник охарактеризував танцювальну культуру По-
ділля та окреслив особливості виконання хороводів цього регіону [1, 79]. 

Виконання хороводів пов’язано з багатьма обрядовими діями: 

•  зустріччю весни (веснянки, «Кривий  танець»); 

• відзначенням літа (купальський цикл танців, свято врожаю); 

• зустріччю зимових свят і нового року («Метелиця») [8]. 
За класифікацією А. Гуменюка, хороводи за змістом поділяють на види:  
1. Хороводи, змістом яких є трудові процеси («А ми просо сіяли, сіяли», 

«Шевчик», «Коваль» тощо);  
2. Хороводи, змістом яких є родинно-побутові відносини («Перепілка», «Ой, 

гілля-гілочки», «Пташка» й ін.);  
3. Хороводи, зміст яких – патріотичні почуття, оспівування рідної приро-

ди, особливості поведінки звірів і птахів («А вже весна», «Марена», «Коза», 
«Зайченя» та ін.) [2, 7]. 
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Танцювальні традиції Поділля сягають глибокої давнини. Доказом цього є 
побутування хороводів, приурочених святково-обрядовому календарю: весняні, 
купальські, обжинкові.  

Для танцювальних веснянок здебільшого були притаманні повільні, плавні 
та стримані рухи. Під час хороводів учасники утворювали велике коло, перебу-
довувались у менші кола, у зірочки, рухалися змійками та ланцюжками. Зразком 
веснянки, популярної і в наш час, є «Подільська метелиця», що має стрімкий і чіт-
кий ритм, швидко змінювані фігури та малюнки, різноманітні кружляння [8]. 

Досить важливим для Поділля було святкування Купала, що збіглося  
з християнським святом Івана Хрестителя. Такий збіг святкувань був наслідком 
натиску християнства на язичницьку віру. Хоча Купала й змінив суть, проте 
йому вдалося частково зберегти свої архаїчні риси: розкладання вогнищ, спів, 
водіння хороводів, прикрашання опудала Купали з вербової гілки, ходіння на-
вколо Марени, що була зроблена з гілки вишні [3, 359–364]. 

Сюжетні танцювальні форми виникли дещо пізніше, ніж хороводи. Їх 
особливістю стали засоби хореографії, що відображали конкретні явища з повсяк-
денного життя і навколишньої природи. Танці називали залежно від їх змістового 
наповнення, наприклад трудові танці – «Шевчики», «Косарі», побутові – «Гор-
лиця», «Катерина», «Подоляночка», танці про тварин і птахів – «Гусак», «Козлик», 
«Бичок» та ін. Сюжетні танці мають різноманітну художню тематику [8]. 

Слід відмітити побутові танці. Вони були найбільш використовуваними та 
досить давнім жанром танцювальних традицій Західного Поділля. Кожне обря-
дове дійство супроводжувалось танцями. Без побутового танцю не обходилося 
жодне святкування чи гуляння. Розпізнати їх досить просто, адже їх стилістика, 
музика та хореографія досить особливі та запальні – це козачки, вальси, польки 
(ігрові, під інструментальний супровід, під спів та інструментальний супровід, 
за локальними назвами), пісні-танки, коломийки. 

Хореографічний малюнок побутових танців є доволі простим. Тут перева-
жають такі танцювальні рухи, як простий танцювальний крок, приставний крок, 
перемінний крок, притупи, прості кроки з притупом на місці та в повороті, крок 
польки на місці та в повороті, крок вальсу й ін. [9]. 

Для кожного села була притаманна своя унікальна традиційна хореографіч-
на культура, яка формувалась на основі етнічних культур народів-сусідів: поля-
ків, молдован, вірмен тощо. Найпоширенішими танцями в регіоні вважають такі: 
«Ойра», «Краков’як», «Карапет», «Сирба», «Баламут», «Голубка», «Коробочка», 
«Восадулі» та різні польки, яким були притаманні місцеві назви. Часто танці 
супроводжували скрипкою, малими цимбалами, сопілками та бубнами. А вже 
з 1920-х років почали використовувати гармошки, баяни, труби, тромбони й туби [7]. 
До побутових танців Поділля також належить «Гопак». Назва танцю походить 
від слова «гопати», адже виконання цього танцю дуже жваве та технічне [1]. 

До сюжетних танців Західного Поділля слід віднести такі, як: «Каперуш», 
«Швець», «Василиха» «Марися», «Гандзя», «Чабен» та ін. Особливістю цих тан-
ців є наявність танцювальної пісні, текст якої розкривають за допомогою хорео-
графічної лексики. Хореографічний малюнок сюжетних танців збагачують за раху-
нок танцювальних рухів і пантомімічних жестів, які найбільш точно й повно 
передають зміст самого танцю [9]. 
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Доречно наголосити, що трансформація деяких народно-обрядових танців 
відбувалася на національному ґрунті [1].  

Слід зазначити, що історичні зміни в релігійно-культурній сфері позначи-
лися руйнуванням існуючих стереотипів в обрядовій сфері. Специфіка обряду, 
що полягала в домінуванні традиційного, сталого над набутим і новітнім, стала 
відводити обрядову унікальність на другий план та сприйматися як стереотипна 
форма поведінки, що закріплює набутий досвід [10]. 

Отже, як бачимо, народні обряди та звичаї Подільського краю відігравали 
надзвичайно важливу роль у житті народу. Кожне свято супроводжувалося тан-
цями різноманітних форматів: хороводами, побутовими та сюжетними. Танець 
став яскравим утіленням святкових переживань, змістовності, сюжетності й уні-
кальності Подільського краю. Нам у спадок залишився величезний танцюваль-
ний скарб, і ми повинні не лише зберігати, але й розвивати цей безцінний здо-
буток, який необхідно знати й вивчати.  
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CUSTOMS AND RITUALS IN THE CHOREOGRAPHIC ART OF PODILLA 
 

Abstract. Folk dance reflects the processes of development and formation of folk art in 
a certain historical period. Thanks to folklorists and researchers of folk art, dance culture 
has survived to our time. Folk art, including dance, is extremely closely linked to rituals and 
customs, which can be safely compared to the laws that the Ukrainian was guided by every 
day. Dancing traditions of Podillya date back to antiquity. Proof of this is the existence of 
round dances, timed to the festive-ceremonial calendar. The plot dance forms reflected 
specific phenomena from everyday life and the surrounding nature. Domestic dances were 
the most used and quite old genre of dance traditions of the Western Podillya.  

Key words: customs, rites, choreographic art, Podillya, round dance, plot dance, household dance.  
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ВЕСНЯНКИ ТА ГАЇВКИ 

В СУЧАСНОМУ ХОРЕОГРАФІЧНОМУ МИСТЕЦТВ 
 

УДК 793.322 
 

Анотація. Український народно-сценічний танець 
сформували провідні балетмейстери ХХ століття. 
Весняні обрядові свята супроводжувались піснями, хо-
роводами та гуляннями, що були їх невід’ємною части-
ною. Веснянки – це назва старовинних старослов’ян-
ських обрядових пісень і танців. Різновидом веснянок 
є гаївки – пісні й танці, що виконували тільки в час 
Великодніх свят. Стилізація народного танцю поля-
гає в поєднанням фольклорних танцювальних елемен-
тів із сучасними хореографічними тенденціями. Ни-
нішні веснянка та гаївка мають такий самий посил, 
як і їх фольклорна форма – надія, заклик до розвитку 
та енергійність. 

Ключові солова: стилізований народний танець, 
веснянки, гаївки, стилізація, фольклорний і сучасний 
танець. 

 

Український народно-сценічний танець сформували провідні балетмейсте-
ри ХХ століття. Його основу становить фольклорний танець, трансформований 
за законами сценічного хореографічного мистецтва, зі збагаченою лексикою. 
Саме завдяки неоціненним набуткам вітчизняних хореографів-постановників і за-
стосуванню інноваційних методів контамінації фольклорний танець було допо-
внено сучасними виражальними засобами [3].  

Одним з різновидів народного танцю є хоровод. Його вважають першою 
танцювальною формою. Перші хороводи були частиною ритуалів і різноманіт-
них релігійних дійств. Навіть після приходу християнства на терени України 
слов’яни невпинно асимілювали їх до «нових» релігійних свят.  

Весняні обрядові свята супроводжувались піснями, хороводами та гулян-
нями, що були їх невід’ємною частиною. Веснянки – це назва старовинних старо-
слов’янських обрядових пісень і танців. Їх приурочували початку весни та набли-
женню весняно-польових робіт. Вважали, що веснянки допомагають людям ділити-
ся життєдайною енергію з природою, щоб усе живе навколо прокинулося, ожило. 

Веснянки мають за мету «закликати» весну та добрий урожай. Назв у вес-
нянок дуже багато: «ягівка», «гаїлка», «гагілка», «ягілка», «магілка», «галанів-
ка», «лаголайка», «риндзівка» та ін. Кожна місцевість, окрім особливої назви, 
мала ще й свої традиційні слова веснянок і веселих забав. 

Різновидом веснянок є гаївки – пісні й танці, що виконували тільки під час 
Великодніх свят. Існує багато різних гаївок: для молодших дітей, для старших, 
для хлопців і дівчат, були й гаївки, у яких парубки та дівчата обирали собі пару. 
На відміну від гаївок, веснянки охоплюють цілий цикл весняних пісень, які ви-
конували всю весну. Саме тому слід зауважити, що не кожна веснянка є гаїв-
кою, проте кожна гаївка є веснянкою. 
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Найголовнішим для веснянок є те, що всі їх різновиди – пісні, танці й ігри – 
звеселяють людей, несуть у їхні душі красу, надію, тепло та відродження та є 
дорогоцінним скарбом ранньої культури наших пращурів [9]. 

Головною відмінністю веснянок, а головною мірою великодніх гаївок, від 
різдвяних колядок і щедрівок є те, що останні майже повністю мають християн-
сько-релігійний зміст, а весняні гуляння здебільшого світського спрямування. 

Саме після тривалого Великого посту молодіжні забави, грайливі пісні особ-
ливо оживляли кожну місцевість. На Великодні свята молодь на майдані близь-
ко до церкви починала водити гаївки. Усі охочі групувалися довкола майдану – 
милувалися. Вихвалялися крашанками-писанками: чия краща. Час від часу лу-
нали постріли, адже хлопці біля церкви салютували, вдаряючи спеціальний моло-
том (моздіром) об камінь. Коли пороху в молоті було багато, сила вибуху не раз ви-
ривала молота з рук, і він, продвигтівши в повітрі дугою, падав за кількадесят метрів. 

А от дівчата переважно водили гаївки. Проте в гаївкових хороводах часто 
брали участь хлопці. Відомі мелодії гаївок: «Ой, зацвили фіялоньки», «Котилися 
вози йа в гай, та в долину», «Ой, ніхто там не бував, де ся явір розвивав», «Ви, зе-
лені огірочки, не рвіться», «Ми кривого танцю йдемо», «Ми голубку (голуба) із-
ловили», «Хто бував, хто видав мою жону на торзі?», «Ой бриніли ключі з но-
чі», «Чому, Галю, не танцюєш?», «Ой ти, старий діду, чому ся не жениш?», 
«Попід зелені лози летіли селом кози» та ін. 

Передусім у гаївках оспівували та вихваляли весняне відродження і моло-
дість, наприклад: 

А вже ж весна воскресла! 
А що ж вона винесла?  
Весняную росу, 
Дівоцькую красу... [2]. 

 

Протягом останніх років стала помітною тенденція зростання кількості гурт-
ків сучасної хореографії. Досить часто діяльність сучасних колективів спрямо-
вана на відтворення в хореографічних постановках стародавніх форм українсь-
кої культури з метою популяризації танцювального фольклору наших предків 
у сучасному творчому й оригінальному баченні. 

Слід зазначити, що танцівники в таких постановках опановують фольклор-
ні, народно-сценічні, класичні, сучасні танці, гімнастичні й пластичні елементи.  

Танцювальні напрями при змішуванні стильових елементів утворюють різ-
номанітні контамінації та стилізації: 

Контамінація (лат. contaminatio – змішування) – схрещення двох одиниць 
різних елементів, що переплітаються або тісно поєднуються в межах однієї но-
воутвореної одиниці [6]. 

Стилізація – надання творові мистецтва характерних рис певного стилю, 
особливостей чиєїсь творчої манери тощо [4, 696]. 

Для постановників центральних, східних і південних областей України до-
сить актуальним і популярним є звернення до контамінації сучасного й україн-
ського народного танців як до домінуючого прийому стилізації. Натомість захід-
ноукраїнські хореографи, вбачаючи провідною тенденцією розвиток саме народ-
но-сценічного танцю та відродження автентичних першоджерел, традиційно 
звертаються до контамінації народного та класичного хореографічного лексич-
ного матеріалу й елементів пантоміми та ритмопластики [3]. 
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Стилізація народного танцю полягає в поєднанні фольклорних танцюваль-
них елементів із сучасними хореографічними тенденціями. 

Для створення стилізованого танцювального номера зазвичай використо-
вують фольклорно-етнографічний матеріал. Його хореограф-постановник ре-
тельно опрацьовує і вкладає в нього власну або запозичену стилізовану сучасну 
сценічну обробку. 

Відзначимо, що стилізований номер має:  

• відтворювати фольклорно-етнографічний матеріал; 

• відповідати основам і законам композиційної побудови; 

• мати стиль. 
Саме ці якості в сукупності дозволять створити потрібний образ, відтвори-

ти своєрідний національний характер народу. 
Стилізація українського народного танцю актуалізує ґрунтовне опрацювання 

фольклорного матеріалу та логічність його обробки. У процесі дослідження на-
роджуються творче бачення майбутнього перетворення, пробуджується процес 
творчого пошуку, відбувається підбір характерних рис, образів, танцювальної 
лексики [5]. 

Стилізація народних веснянок і гаївок посідає особливе місце в сучасному 
мистецтві. Поєднання танцювальних елементів сучасного та народного танців з му-
зичними мотивами сучасних або стилізованих творів створює особливу й не-
звичайну атмосферу танцювальної композиції.  

На сьогодні стилізовані веснянки виконують не тільки навесні. Сучасна веснян-
ка несе в собі такий самий посил, як і її фольклорна форма: надію, енергію, по-
штовх до розвитку. 

Стилізуючи народний фольклорний танець, балетмейстери-постановники 
мають можливість продемонструвати унікальне особливе бачення хореографіч-
ного твору. Дехто вдається до поєднання народного із класичним танцем, а ін-
шим до вподоби синтез народної із сучасною хореографією. Це може проявля-
тися як у загальній композиції та лексиці танцю, так і в окремих елементах. 
Стилізація фольклорних веснянок і гаївок створює особливий настрій у глядача 
на виконавця, передаючи життєрадісну енергію. Отже, народний танець зазнає 
сучасної обробки, крокуючи в ногу із часом. 
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VESNYANKI AND GAYVKI IN MODERN CHOREOGRAPHIC ARTS 
 

Abstract. Ukrainian folk-stage dance – was formed by leading choreographers of the 

twentieth century. Songs, round dances and festivities, which were an integral part of them, 

accompanied the spring festivities. Vesnyanki is the name of ancient Old Slavic ritual songs 

and dances. There is a variety of spring songs – songs and dances that were performed only 

during the Easter holidays. Stylization of folk dance is the transformation of folk dance 

elements with a combination of modern choreographic trends. Modern spring and gaivka 

carries the same message as its folk form – hope, call for development and energy. 

Keywords: stylized folk dance, spring songs, folk songs, stylization, folk and modern dance. 

 

 

ХОРЕОГРАФІЧНЕ МИСТЕЦТВО ЦЕНТРАЛЬНОЇ УКРАЇНИ 

 

УДК 793 
 

Анотація. Проаналізовано фольклористичні дослі-

дження народного танцю Центральної України. Оха-

рактеризовано методологію дослідження, яка ґрунту-

ється на застосуванні історичного, культурологічного, 

мистецтвознавчого та біографічного підходів, а також 

комплексному використанні методів аналізу, синтезу 

й узагальнення, що дало змогу проаналізувати народну 

хореографічну спадщину Центральної України. Сис-

тематизовано наукові дослідження провідних хореог-

рафів, етнографів і фольклористів у галузі танцювальної 

культури України. Виявлено, що, незважаючи на числен-

ність публікацій, немає узагальненого фольклористич-

ного дослідження Центрального регіону України. На 

нашу думку, вагомий внесок у вивчення і аналіз історич-

ної стилістики регіональної хореографічної культури 

здійснюють фольклорно-етнографічні експедиції.  

Ключові слова: хореографія, народний танець, нематеріальна спадщина, 

хореографічна культура України, фольклористичні дослідження, фольклор. 
 

Україна на сучасному етапі розвитку потребує відновлення культурної нема-

теріальної спадщини її предків. До такого виду духовного надбання належить і 

хореографічне мистецтво. Дослідження хореографічного фольклору як культур-

ного феномену сприятиме збереженню та збагаченню культурної спадщини, 

примноженню моральних цінностей у нашій державі.  

Потреба в духовному рості українського суспільства вимагає пошуку ефек-

тивних шляхів її задоволення. Український народ володіє величезними накопиче-

ними багатствами духовних цінностей, які, на жаль, в епоху науково-технічного 

прогресу поступово втрачаються.  

Орловська  

Руслана Василівна, 

магістрантка  

кафедри хореографії  

Національної академії 

керівних кадрів  

культури і мистецтв 
(Вінницька область,  

Україна) 
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Актуальність дослідження зумовлена недостатньою увагою науковців до 
народного хореографічного мистецтва Центральної України як потужного дже-
рела духовного та культурного збагачення нації. У різних куточках України ре-
гіональні традиції розвивалися з різною швидкістю, ефективністю та взаємодіяли 
з іншими сусідніми культурами. Хореографічне мистецтво України тісно пов’язане 
з історією, звичаями та традиціями народу. Центральна Україна є колискою фор-
мування східного слов’янства, а пізніше – українського народу, української на-
ції та культури, зокрема пісенно-танцювальної. Розвиваючись на цій території, 
фольклорний танець сформував такі специфічні риси, певні місцеві особливості, 
характер і манеру виконання, які чітко виокремлюють його з-поміж інших. У зв`язку 
з певною етнічною специфікою цього регіону, багатством і різноманітністю йо-
го духовної культури виникла практична потреба у його вивченні.  

У науковій літературі ХХ‒ХХІ століть існують різні підходи до окремих 
аспектів українського народного хореографічного мистецтва. Фольклористичні 
дослідження хореографії Центральної України здійснювали К. Василенко [1–3], 
В. Верховинець [4], А. Гуменюк [6], Є. Зайцев [7], А. Кривохижа [10] й ін. Серед 
сучасних дослідників, у працях яких має місце хореографічна культура Централь-
ної України, ‒ Л. Козинко [8], Б. Кокуленко [9], С. Легка [11]. Тож метою статті є 
аналіз, обґрунтування та систематизація фольклористичних досліджень народ-
ного танцю Центрального регіону України.  

Українська народна хореографія відображена в художньо-естетичних об-
разах національного світосприйняття і як носій національних цінностей є час-
тиною світової культурної спадщини [12, 89]. Загальновідомо, що фольклор 
увібрав у себе особливості народу та тісно пов’язаний з його історією. Специ-
фіка регіону чітко проявляється в його духовній спадщині, частиною якої є хо-
реографічна діяльність. Фольклор потрібно вивчати в хронологічному порядку 
та географічному ракурсі, з урахуванням особливостей народної творчості. Він 
відображає народну модель світосприйняття, креативні етнічні задатки, естетич-
ні стереотипи [5, 12].  

Ґрунтовний опис народного танцювального фольклору України здійснив 
відомий етнограф, хореограф В. Верховинець (1880–1938). Він став визначною 
ланкою дослідження хореографічного мистецтва України, оприлюднивши ши-
рокій аудиторії свою наукову працю «Теорія українського народного танцю» [4, 
135–140] (1919). У цьому доробку Верховинець зібрав та систематизував мате-
ріал для правильного відтворення та розуміння українського танцю.  

Значний внесок у дослідження українських народних танців зробив А. Гу-
менюк (1916–1982): «Українські народні танці (танцювальні мелодії)» (1955), 
«Народне хореографічне мистецтво України» (1963). Фольклорист записав ве-
лику кількість народних пісень і танців, які посідають головне місце в мистець-
кому просторі Центральної України.  

На сьогодні залишаються актуальними фольклорні знахідки Є. Зайцева, 
викладені в праці «Основи народно-сценічного танцю» (1976) [7, 224]. Автор 
описує методику виконання танців Центрального та Західного регіонів України. 
Відчутний вплив на процес розвитку хореографічного мистецтва в Центральній 
Україні здійснив А. Кривохижа [10, 150], зокрема його робота в хореографічному 
колективі «Ятрань». Час діяльності ансамблю збігся з процесами поступового 
зникнення фольклорних творів з активного вжитку в побуті. Саме ці зразки 
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народних танців, елементи обрядів прагнув зафіксувати А. Кривохижа [9, 12]. Він 
постійно мандрував Україною, збираючи фольклор, вивчаючи історію, традиції, 
обряди. Працюючи над репертуаром ансамблю, намагався зважати на те, що 
подобається людям і захоплює їх. Створюючи хореографічні композиції, завжди 
шукав найоптимальніші, найефективніші варіанти постановок, які б вдало пе-
редавали народний дух, ідею, естетику та багатство українського народу. Спо-
чатку шукав танці, хороводи, обряди, а потім створював композиції, сюїти, інші 
масштабні полотна.  

Визначним і змістовним є дослідження хореографічної лексики українсько-
го танцю К. Василенка, презентоване в книзі «Лексика українського народно-
сценічного танцю» (1996) [1, 396]. Основу цієї праці становить фольклорний 
матеріал Центральної України й інших її регіонів. У процесі фольклорних екс-
педицій К. Василенко систематизував понад тисячу рухів, з яких значна кіль-
кість була зафіксована вперше. Також уваги заслуговує праця «Український та-
нець» (1981, 1997) [1, 396–425; 2, 160], у якій чітко простежується взаємозалеж-
ність історичних і фольклорних зв’язків з формами та жанрами, лексикою, ком-
позицією, музикою в українській народній хореографії, порівняно українські 
танці з танцями народів, які мешкають в Україні.  

Отже, огляд джерел до початку XXІ століття свідчить про активну дослід-
ницьку роботу з вивчення регіонального танцювального фольклору України. 
Свій внесок у дослідження народної творчості внесли Всеукраїнські наукові 
фольклористичні читання, присвячені професору Лідії Дунаєвській (м. Київ). 
На цих заходах фольклор України визначили як чинник, що сформував націю; 
обговорили питання фольклору та фольклористики в сучасному освітньому про-
сторі; фольклору та фольклористики етнографічних регіонів України й ін. До 
збірників матеріалів читань увійшли статті про стан фольклорних традицій Ук-
раїни, історико-етнографічних досліджень різних фольклорних жанрів. Значна 
увага досліджень фольклору України відображена в дисертаціях, де його охара-
ктеризовано як складову:  

− народних традицій і звичаїв у процесі виховання особистості (Р. Дзвінка, 
Г. Карась, В. Каюков, Ю. Коломієць, Л. Степаненко, Т. Мацейків, С. Нікітчина, 
В. Скутіна, Н. Чашечнікова);  

− у процесі формування національної самосвідомості (Г. Кловак),  

− розвитку творчої особистості (З. Пазнікова, Н. Соломко);  

− у сучасному культуротворчому процесі (К. Гончар);  

− у контексті взаємозв'язків естрадної і фольклорної музики (А. Ковбасюк, 
В. Тормахова) та ін.  

Важливим завданням сучасних дослідників танцювального фольклору є 
обробка первинних матеріалів (лексики, тематики, музичного матеріалу тан-
ців), зібраних в експедиціях, аналіз наявних праць про хореографічне мистецт-
во в певних населених пунктах.  

З початку ХХІ століття дослідники презентували незначну кількість наукових 
робіт щодо народного танцю, зокрема Центральної України. Частково означену 
проблему порушує дослідження С. Легкої [11, 15–17] «Українська народна хорео-
графічна культура ХХ ст.» (2003). У дисертації обґрунтовано думку, що історико-
культурний аналіз української народної хореографічної культури ХХ століття 
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можна здійснювати в трьох напрямах: функціональному, лексико-семантичному 
та концептуально-теоретичному – й у таких аспектах:  

• український народний танець у побуті;  

• у контексті розвитку драматичного театру;  

• як самостійний твір мистецтва;  

• у контексті становлення та розвитку українського балетного театру;  

• як об’єкт наукової рефлексії;  

• розвиток української хореографічної освіти.  

Лексичні, жанрові, стилістичні інновації розглянуто в процесі їх взаємодії 

з традиціями українського народного танцю на тлі його становлення і розвитку 

як культурно-мистецького феномену [11, 19]. Значно поповнила результати на-

укового вивчення фольклорного танцю Центральної України (Кіровоградщина) 

дисертація Б. Кокуленка [9, 9–12] «Фольклорні традиції в народно-сценічному 

танцювальному мистецтві Кіровоградщини» (2010). У дослідженні порушено 

проблему викopиcтання фольклорних традицій у народній хореографічній куль-

турі Кіровоградщини; poзкpитo змicт, cтpуктуpу, загальнi тенденції і способи 

застосування фольклорних традицій у наpoднo-cценiчнoму танцi Центральної 

України, проаналізовано діяльність Заслуженого cамoдiяльнoгo ансамблю танцю 

України «Ятрань». Автор дисертації зазначає, що геополітичне положення Кі-

ровоградського регіону в другій половині ХVІІІ століття сприяло формуванню 

та розвитку української народно-сценічної хореографії, джерелами якої вважа-

ють традиційні народні обряди та звичаї. Історія хореографічної культури регіону 

свідчить про її поліетнічний характер, що відображено в таких танцях: гопак, 

козак, козачок, журавель, козак-вальс, мазурка, страшок, холяндра, комаринсь-

ка, трамблям-полька, сербіяночка, булгарка, джок, сирба, зайчик, кострубонько 

тощо. Спостерігаючи розвиток фольклорного народно-сценічного танцю на Кі-

ровоградщині, автор надає особливого значення тенденції пріоритету українсь-

кого репертуару танцювальних колективів.  

У дисертації Л. Козинко [8, 5–14] «Традиції фольклорної культури в су-

часному народно-сценічному танці та балетному театрі України» (2012) роз-

глянуто питання еволюції та використання традицій фольклорної хореографії 

в сучасному танцювальному мистецтві. Здійснено комплексний аналіз станов-

лення української народної хореографії, відповідно до антропологічної та міфоло-

гічної основ. Простежено динаміку розвитку української хореографії в її жанрових 

різновидах на сучасному етапі становлення. Виявлено та проаналізовано особли-

вості використання фольклорного матеріалу в діяльності сучасних колективів [8, 15].  

Отже, проведене дослідження дає змогу констатувати, що, незважаючи на 

велику кількість публікацій, у яких висвітлено окремі історико-культурні пи-

тання розглянутої проблеми, узагальнюючого дослідження народного танцю 

Центральної України не виявлено. Ми вважаємо, що вагомий внесок у вивчення 

і аналіз історико-культурної стилістики хореографії регіонів вносять фольклор-

но-етнографічні дослідження. Танець вбирає в себе місцеві, локальні, лексичні, 

структурно-композиційні особливості, манеру та форму виконання, музику райо-

нів, де він побутував. Усе це є сутністю поняття «колорит», зокрема локальний. 
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Географічний чинник помітно вплинув на особливості української хореографії. 

Так, танцювальна культура Центральної України, у якій переважає рівнинна 

місцевість, давала підґрунтя для урізноманітнення малюнків, яким притаманна 

просторова свобода, територіальна необмеженість. Аналізуючи композиційну 

побудову танцювальних зразків, зазначимо, що вони характеризуються різномані-

тністю фігур, необмеженістю перебудов. Так само й стилістика, лексика танцю, 

особливо чоловічого, формувалась на основі різноманітних стрибків, обертів, 

інших груп рухів, яким притаманна широта, масштабність виконання. У танці 

розкривались волелюбність, сила, мужність і щирість національної натури.  

Перспективою подальших досліджень вважаємо організацію фольклорно-

етнографічних експедицій по населених пунктах Центральної України з метою 

запису та збирання локального фольклору.  
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Annotation. Folklore researches of folk dance of Central Ukraine are analyzed. The 

research methodology is characterized, which is based on the application of historical, 

culturological, art and biographical approaches, as well as the integrated use of methods of 

analysis, synthesis and generalization, which allowed to analyze, substantiate and 

systematize the folk choreographic heritage of Central Ukraine. Scientific researches of 

leading choreographers, ethnographers and folklorists in the field of dance culture of 

Ukraine are systematized. The study revealed that despite the number of publications, there 

is no generalizing folklore study of the Central region of Ukraine. In our opinion, a 

significant contribution to the study and analysis of the historical style of regional 

choreographic culture is made by folklore and ethnographic expeditions. 

Keywords: Сhoreography, folk dance, intangible heritage, choreographic culture of 

Ukraine, folklore research, folklore. 



83 

ХОРЕОГРАФІЧНА СПАДЩИНА УКРАЇНЦІВ ГУЦУЛЬЩИНИ:  
ВЕСІЛЛЯ 

 

УДК 793.31(477.85/.87):392.5 
 

Анотація. Проаналізовано народну хореографічну 
культуру українців Гуцульщини; виявлено особливості 
танцювального фольклору етнографічної групи україн-
ців Закарпаття – гуцулів. Уточнено та доповнено зміст 
понять «Гуцульщина», «гуцульське весілля», «весільний 
обряд». Розширено уявлення про місце й роль танцю в 
родинно-побутовій обрядовості гуцулів і традиційних 
танців на весіллі Гуцульщини. 

Ключові слова: український народний танець, тан-
ці Гуцульщини, гуцульське весілля, наречені, традиції, 
обряди. 

 

У Західній Україні виділилися три великі етнічні 
групи: лемки, бойки та гуцули. Вони проживають в ок-
ремих районах, які межують один з одним. Тому в них є 
багато спільного, але є і відмінності. 

Гуцули здебільшого мешкають на Прикарпатті (Іва-
но-Франківська область), Закарпатті (Рахівський район) 
та Буковині (Чернівецька область). 

Гуцульщина ‒ дивовижний край, у якому вирує життя чарівним розмаїттям 
кольорів. Краса наших Карпатських гір, озер, полонин, лісів, яка до наших днів 
є первозданною, сформувала уклад життя гуцулів. Вони живуть у гармонії з 
природою, відчувають її подих у кожному камінцю, дереві та травинці. Усе це 
відобразилося у фольклорних традиціях карпатських друїдів та їх побуті.  

Найменше танцювальні культури інших країн вплинули на прикарпатських 
гуцулів, які проживають на непограничній території. В інших районах відчут-
ний вплив культур суміжних країн.  

Гуцули зберегли структуру українських танців, водночас створили й власні 
хореографічні рухи. Це притупи, підскоки, висока присядка, дрібні пересуван-
ня, тропіток, свердло й інші рухи, яких більше ніде немає. У гуцульських тан-
цях, швидких, темпераментних, веселих, з контрастними рухами, здебільшого 
бере участь багато людей. Основою побудов гуцульських танців є коло, у якому 
виконавці тримають одне одного за руки або плечі. 

Гуцульське весілля – це неймовірне свято, його гуляють від 3 до 7 днів. 
Тут можна побачити все: і колоритні традиції, і різноманітні особливі вбрання, і 
смачні страви, і співи й танці, що захоплюють та хвилюють. На весіллі можна 
побачити й емоційні сцени словесних діалогів, ігри, приповідки, віншування. 
У них живе душа горян, багатих на фантазію, мудрих і талановитих. Це треба 
цінувати, зберігати та розвивати. 

Весільний обряд – це символ продовження роду та зародження нової сім’ї. 
Традиційно за день до весілля виконували танець під час обряду «вінкоплети». 
Як правило, це відбувалося в п’ятницю, оскільки весілля завжди починали справляти 

Колбасова Вікторія 

Олександрівна, 

магістрантка  

кафедри хореографії  

Національної академії 

керівних кадрів  

культури і мистецтв 

(Київ, Україна) 
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в суботу. За повір’ям, цей танець повинні були виконати якомога більше людей. 
Він міг тривати цілий день, а іноді навіть уночі при світлі вогнищ. 

Відповідно до давніх традицій, весілля починається звуками дримби, цим-

балів і бубнів. Гості, котрі заходять у хату, вітають наречену й дружно танцю-

ють з нею гуцульські коломийки. 

Коломийки ‒ традиційний жанр української фолькмузики та хореографії, 

дворядкова народна пісня (співанка), кожен рядок якої має 14 складів з обов'яз-

ковою цезурою (паузою) після восьмого складу. Коломийками також називають 

коротенькі пісеньки, що можуть виступати приспівками до танцю. Часто вони об'-

єднуються у в'язанки, які не мають, проте, сталого змісту, а залежать від уподо-

бання співака та обставин виконання 1.  
Коломийка ‒ це початково танцювальна пісня, яку й досі співають до тан-

цю. Вона стала улюбленою формою ліричної пісні на західноукраїнській тери-
торії, особливо на Покутті, де поступово витіснила з ужитку інші пісенні форми. 
Має танцювальний характер і вільне сполучення строф спільного або спорідне-
ного змісту, іноді на підставі тільки ближчої або дальшої асоціації думок і пое-

тичних образів 2. Музиканти завжди любили жартувати, особливо на ве-

сіллях. Ця традиція збереглася і до сьогодні днів. Весільні коломийки можуть 
прикрасити й оживити будь-яке весілля. 

Також на весіллі значну роль відігравали спільні ігрові танці, наприклад: 

«Кочерга», «Подушковий», «Стільчик». Ігровий танець «Стільчик», або його 

ще звуть «Крісельце», виконує пара танцівників. Після цього один з них сідає 

на кріслі та обирає собі пару для наступного танцю. «Подушковий» один вико-

навець танцює з подушкою на голові, потім, вибравши собі пару, цілується та 

передає подушку. 

Саме гуцульське весілля починається з приготування весільного деревця. 

Його виготовляли як у молодого, так і в молодої напередодні весілля. Це був 

зрізаний вершок ялиці з гілками парної кількості. Весільне деревце вважають 

аналогом «світового дерева» (arbor mundi), що трапляється в міфах усіх народів 

світу. Воно було символом щедрості молодих, фертильності жінки та чоловіка, 

продовження роду (міфологічний архетип «світового дерева»). Вічнозелена ялиця 

чи сосна символізували вічну молодість та красу . 

До деревця ставляться з пошаною під час усієї весі-

льної церемонії. Воно є символом невинності. Готую-

чись до весілля, деревце можуть збирати як у п’ятницю, 

так і в суботу вранці. Живе деревце прикрашають гу-

цульськими китицями. Потім вносять у хату, вклада-

ють у калачі й оздоблюють квітами, калиною, колос-

ками. За це молода наречена обв’язує дружбів рушни-

ками. Першими прикрашати починають батьки моло-

дої, а далі – незаміжні молоді дівчата. Після приготу-

вання починається забава з танцями. Усе весілля де-

ревце стоїть за столом біля молодих. Його несуть і під 

час вінчання. Поряд з ним обдаровують молодих.  

Весільне деревце  

як важливий атрибут 

гуцульського весілля 
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У день шлюбу наречена одягала дві сорочки, а поверх – них гранатову сукню, 
яку обшивали золотими галонами знизу. Зверху був або кожух, або кептар. На 
голову надягала білу ґуґлю, поверх якої накидала червону шовкову хустку. На 
ноги взувала чоботи, які отримувала в дарунок. Наречений одягав сорочку, та-
кож подаровану. 

Батьки благословляли молодих короваєм. Діти цілували батькам руки, дя-
куючи їм. Молодих тоді називали князем і княгинею. 

Гуцульське весілля відрізняється кількістю запрошених гостей. На ньому 
можуть гуляти від 400 до 1000 гостей. Порядна родина скликає все село. Забава 
триває до рання, під карпатські коломийки. 

На великому танцювальному майданчику дотримувались неписаних правил 
виконання танців. Спочатку танцює молодь, потім – літні пари. За годину кожна 
пара танцювала три-чотири рази. Такий порядок називався «вигода». 

Не можна обійти й танець «Гуцулка». Серед парно-масових танців він най-
відоміший. Йому притаманні певні хореографічні рухи: високі підскакування 
на опорній нозі з одночасним підніманням зігнутої в коліні робочої ноги, «ве-
ретено», переступи, трясунка, тропіток, чоловіча присядка «гайдук» тощо. Ок-
ремі рухи супроводжують гучними вигуками. Основний малюнок – коло. Ста-
ють обличчям у центр кола і розвивають з повільного до досить швидкого темпу. 

Серед мешканців Верховинського краю можна знайти людей, які розповіда-
ють, що в «Гуцулці» наявні складні чоловічі трюки. Наприклад, дівчата й хлопці 
ставали обличчям до центру кола, дівчата з’єднували руки в хлопців за спиною; 
хлопці спиралися на плечі дівчат та перестрибували «через себе» й ставали на 
ноги. Хлопець або дівчина з дзвінким голосом співали під час танцю. Вони керу-
вали фігурами й наспівували, вигукували римовані тексти. Окрім «Гуцулки», молодь 
могла танцювати «Голубку», «Півторак» («старовицький танець, ніби для смі-
ху»), «Решето», «Царицький танець». «Голубка» була різноманітною і мала декі-
лька варіантів хореографічного малюнка. Один із них – коли танцюристи йшли 
ланцюгом один за одним, тримаючись двома руками за плечі (або права рука на 
лівому плечі, а ліва рука на лівому плечі партнера, що попереду). Так пересува-
лися через усе село, музики йшли за ними. Танцювати могли годину й декілька 
годин. Цей варіант «Голубки» був досить схожим до танцю «Решето». Назва його 
походить від основного колового малюнка. Це повільний танець, який дозволяє 
брати в ньому участь танцюристам різного віку. У певний момент танцю двоє 
перших танцівників робили «ворітця», крізь які проходили інші виконавці. 

Інший варіант «Голубки» парний, цей танець виконували по колу. Він мав 
установлений набір хореографічних фігур. Під час його виконання ведучий ви-
гукував: «Дама ліва», «дама права» – і дівчина підходила попереду хлопця 
вправо або вліво. У цей час руки виконавців були зігнуті в ліктях і з’єднувалися 
на рівні плечей, «голубка» ‒ дівчина в парі – обертається навколо себе, «голуб-
чир» ‒ обертається хлопець навколо себе, «дама вперед» і «дві дами вперед» ‒ 
дівчина переходить уперед через одного або двох партнерів, «обернув» ‒ пари 
розвертаються і йдуть в інший бік. Іноді в центр кола виходили солісти – «го-
луб» і «голубка», які після певної фігури обирали іншу пару замість себе й пос-
тупалися їй місцем у центрі кола. Так у центрі кола могли танцювати всі присутні 
пари. «Голуб» міг узяти «голубку» на руки й обернутися з нею кілька разів на-
вколо себе. 
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Завершальним етапом весілля є обряд «завивання молодої». Під час цього 

обряду мати молодого та молодої розчісували дівчину та вплітали їй у косу 

гроші для багатого життя. На Гуцульщині після такого обряду старший виносив 

із хати «деревце» і біг з ним до найближчого дерева яблуні. Гості зі сторони 

молодої бігли слідом і намагалися облити водою. Після того як деревце закрі-

пили на яблуні, вважалось, що молода остаточно попрощалася з невинністю, зі сво-

їм дівоцтвом, і ставала жінкою та господинею. 

Відродження традицій весільної обрядовості дасть змогу зробити важливий 

крок до повернення української духовної культури, що має величезне виховне 

значення в розбудові нації. 

Традиції гуцульського народу дуже самобутні. Колоритний гуцульський 

одяг також не став винятком. У ньому відобразилася яскрава природа Карпат, яка 

втілилися у вишиванках, жіночих хустках і кептарях. Звук водоспадів ‒ у мело-

дійному дзвоні багатих жіночих прикрас. Зоряне нічне небо, ясне карпатське 

сонце й різнобарвні гірські луги можна побачити в орнаментах одягу. Функціо-

нальність та утилітарність одягу зумовили суворий гірський клімат й активний 

спосіб життя, що вимагають рухливості та захисту від природних стихій. Гу-

цульське весільне вбрання має старовинні українські корені, і деякі відрізняють-

ся в різних місцевостях. Залишаються незмінними лише яскрава кольорова гама 

та декоративні пишні прикраси.  

Цікавим є вбрання князя-молодого і княгині-молодої, дружок і дружбів, 

інших членів родини. Базою весільного вбрання нареченої була весільна сороч-

ка, святкова запаска, багато вишитий кожух і сардак. Дуже важливою є селянка 

з бісеру. На Гуцульщині її підбирають до вишитої сорочки та вважають обере-

гом. Вона має бути з традиційним орнаментом, який не зустрінеш в інших міс-

цевостях. У кольорі верховинської селянки присутні яскраві барви веселки, але 

домінують чотири: червоний, синій, зелений, оранжевий. Селянки носять моло-

диці та поважні ґаздині. Просто до ґаздинь підбирають темнішу кольорову га-

му, менш яскраву й більш холодну. До шийних прикрас додавали налобне чіль-

це з орнаментованих пластинок, що спускались на очі. Чільце – це корона мо-

лодої. Також дуже важливим аксесуаром для княгині був вінок. Його прикра-

шали монетами, щоб гроші у родині водилися, барвінком і часником. Крім на-

реченої, вінок одягають також незаміжні подружки. Заміжні жінки цього дня 

пов’язують хустки. 

Наречений одягає білу полотняну сорочку, суконні штани, святково прикра-

шений традиційний верхній одяг, а на голову оздоблену крисаню. Також моло-

дий одягає черес – широкий пояс, підперезуючи вишиту сорочку. Його вироб-

ляли з натуральної шкіри та прикрашали металом. Сорочка молодого повинна 

бути довгою і покривати штани. Також доповненням є тобівка. Тобівка – це сумка 

з ручкою, через плече. Її зав’язували навхрест, поверх одягали кожух.  

Музика дуже важлива в традиціях українського народу. На весіллі обов’яз-

ково присутні гуцульські троїсті музики, які виконують основні народні гуцульські 

мелодії для співу й танців. До складу ансамблю троїстих музик входила скрип-

ка, цимбали та бубон або скрипка, флояра й цимбали. Головну скрипку часто 

супроводжували цимбали 4. 
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Загалом гуцульське весілля – це традиційна музика, традиційні троїсті му-

зики, барвінкові пісні.  

На території Західної України більшою мірою фольклорні традиції наявні 

в побуті. Елементи фольклорних танців у видозміненому вигляді демонструють 

у формах фольклоризму – відтворенні народних традицій (хореографічних та 

ін.) – професіонали й аматори в умовах сцени. Так само звичаї і традиції збере-

глися в побуті.  

Завдяки географічному розселенню гуцули зазнали порівняно незначного 

впливу інших культур і найбільше зберегли свої автентичні риси. 

На підставі проведеного аналізу весільної обрядовості гуцулів, відповідно 

до етнографічного районування регіону виявлено характерні танці, які викорис-

товують на весіллі: «Коломийка», «Гуцулка», «Голубка»; також спільні ігрові 

танці: «Подушковий», «Стільчик», «Крісельце». Встановлено, які костюми та 

весільний одяг одягали на гуцульському весіллі. Констатовано важливу роль 

музики на такому святі. 

Отже, наш народ має багату культуру – величезний скарб, що складається 

з цінностей, надбаних багатьма поколіннями, який ми маємо берегти.  
 
 

Література 
 

1. Коломийка. URL: https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0% 

BC%D0%B8%D0%B9%D0%BA%D0%B0 (дата звернення: 10.01.2021). 

2. Колесса Ф. М. Музикознавчі праці. Київ : Наукова думка, 1970. 592 с. 

3. Черленяк І. Атрибути та обрядові дії весільного циклу на Закарпатті: семантика, се-

міотика та символіка. Народознавчі зошити. 2017. № 2(134). С. 380–390.  

4. Шухевич В. Гуцульські танці. Гуцульщина. Ч. 3: Верховина, 1999. С. 69–70. 

 

 
Victoria Kolbasova  

(Ukraine) 
 

THE CHOREOGRAPHIC HERITAGE OF UKRAINIANS  

OF THE HUTSUL IS WEDDING 
 

Annotation. The research of scientific work is devoted to determining the features of 

folk choreographic art, customs and traditions. In our research we consider a wedding 

ceremony in Western Ukraine, especially of Hutsuls. A research object is the Ukrainian folk 

culture. The article of research is a folk and folk-stage choreographic art of Hutsuls. The 

folk choreographic culture of Ukrainians of Hutsuls is first analysed in the article; the 

features of dancing folklore of ethnographic group of Ukrainians of Zakarpattia are educed. 

In our scientific research maintenance of concepts «Hutsuls», «Hutsuls´ wedding», 

«wedding ceremony» are specified and complemented. Extended idea about a place and 

role of dance in the domestically-domestic household ritual of Hutsuls and traditional 

dances on Hutsuls´ wedding.  

Keywords: Ukrainian folk dance, dances of Hutsuls, Hutsuls´ wedding, fiancées, 

traditions, ceremonies. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%25%20BC%D0%B8%D0%B9%D0%BA%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%25%20BC%D0%B8%D0%B9%D0%BA%D0%B0


88 

РОЛЬ БАЛЕТМЕЙСТЕРА В СУЧАСНИХ СЦЕНІЧНИХ ЗАХОДАХ  
 

УДК 792.82.07 
 

Анотація. Розглянуто роль балетмейстера як твор-
ця хореографічних номерів. Вказано особливості робо-
ти постановника хореографічних творів; зазначено якос-
ті, знання та вміння, необхідні для роботи балетмейс-
тера. Встановлено значення діяльності балетмейстера 
в сучасних сценічних заходах. Наголошено на концертній 
діяльності як одній із найважливіших стимулів для твор-
чого росту. 

Ключові слова: балетмейстер, постановка, сучас-
ний танець, хореографія, творчість, сценічний, талант, 
глядач. 

 

Мистецтво хореографії зазнало суттєвих трансфор-
мацій за останні десятиліття. Зміни торкнулися репер-
туару, а також жанру та стилю, що значно урізноманіт-
нилися і розширилися. Звісно, це торкнулося й ролі ба-
летмейстера, адже саме від його праці залежить сього-
дення і майбутнє мистецтва хореографії.  

Балетмейстер (нім. вallettmeister – «постановник 
балету») – це не тільки автор і постановник танців, а, зокрема, і фахівець, профе-
сія якого нерозривно пов'язана з творчістю. Однак варто зазначити, що професія 
балетмейстера вимагає й управлінських навичок. 

Професія балетмейстера творча. Вона потребує від людини значного обсягу 
знань, навичок тощо. Особливо слід звернути увагу на вміння працювати з людь-
ми. Балетмейстер має бути досвідченою людиною. Він повинен розбиратися в та-
ких видах мистецтва, як драматургія, літератур, музика, образотворче мистецтво. 

На сьогодні балетмейстер має вміти: 

− аналізувати та підбирати влучний музичний матеріал для виконання ру-
хів, комбінацій; 

− будувати композицію і драматургію хореографічного твору; 

− створювати хореографічні постановки за допомогою виражальних засо-
бів і за законами композиції танцю; 

− розташовувати та поєднувати елементи руху згідно з динамікою вико-
нання; 

− імпровізувати для створення власної оригінальної хореографії; 

− майстерно застосовувати техніку хореографічної виразності, навички ро-
боти з композитором, концертмейстером і художником; 

− відтворювати та демонструвати танцювальні рухи, комбінації; 

− бути обізнаним як зі свого виду мистецтва, так й інших галузей. 
Для створення цілісного художнього образу в хореографії необхідно мати 

неабиякий талант, який можна розкрити завдяки таким компонентам: фантазія, 
здатність імпровізувати та придумувати велику кількість хореографічних рухів, ком-
бінацій, уміння мислити хореографічними образами. Постановник хореографічного 
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твору повинен відчувати та відтворювати рухи, пози, жести, які будуть прита-
манні різним характерним персонажам.  

Балетмейстер – це творець хореографічних творів. Час не стоїть на місці, 
тому постановник повинен продемонструвати також свої знання і здібності в як 
режисера. Балетмейстера відрізняє від режисера здатність міркувати хореогра-
фічними образами.  

Автор хореографічного твору є організатором усього творчого життя тру-
пи. Саме балетмейстер визначає її художнє та ідейне спрямування. 

Балетмейстер – це ідеологічний керівник трупи, її вихователь, від зрілості 
світогляду якого залежить репертуар колективу. 

Жан Жорж Новер застерігав балетмейстерів: «Ніколи не приходьте на репе-
тицію з головою, забитою комбінаціями фігур, забуваючи про здоровий глузд, 
пройміться своїм сюжетом – і уява ваша, підігріта творчим натхненням, підкаже 
вам потрібні малюнки танців, рухів і жестів. У ваших картинах з’являться тоді 
вогонь і сила. Вони будуть правдиві, якщо самі ви будете схвильовані й захоп-
лені образами, які збираєтесь відтворити. Доведіть вашу любов до мистецтва, до 
пристрасного одухотворення. Створити щось прекрасне й вагоме зможете лише 
тоді, коли серце ваше буде наповнене хвилюванням, коли душа буде розчулена, 
а уява окутана вогнем» [1, 91]. 

У теперішніх умовах діяльність балетмейстера хореографічного колективу 
відбувається в чотирьох основних напрямах: 

1) організаційна робота; 
2) навчально-тренувальна та виховна; 
3) формування репертуару; 
4) концертно-гастрольна діяльність.  
Ці види діяльності тісно переплітаються між собою. Вони спрямовані на до-

сягнення загального успіху й визнання роботи [2, 65]. 
Розглянемо детальніше роль сучасного балетмейстера в сценічних заходах. 

Для того щоб хореографічні постановки змогли зацікавити нинішню публіку, 
балетмейстер має орієнтуватися на сучасні теми. Підбираючи художній матері-
ал для майбутньої хореографічної постановки, він зобов'язаний оцінювати його 
з точки зору актуальності теми, схожості рівня підготовки як учасників хорео-
графічної постановки, так і глядача. Тобто ставити такі номери, які б змогли за-
довольнити потреби сучасної публіки.  

Усе це вимагає від постановника широких знань щодо стану й тенденцій 
сучасного мистецтва. Успіх хореографічної постановки залежить від багатьох чин-
ників – від сценічного костюма до оформлення танцю, а саме: гриму, світла, декора-
цій тощо. Усі ці атрибути є могутніми засобами емоційного впливу на глядача [2, 70]. 

Концертна діяльність є одним з найважливіших стимулів для творчого рос-
ту, тому важливо приділяти їй особливу увагу. 

Для створення гармонійного хореографічного твору балетмейстер має знайти 
спільну мову з композитором або концертмейстером, адже саме музика підси-
лює виразність танцювальної пластики, дає ритмічну основу, визначає його емо-
ційний характер, образну виразність тощо. На думку Р. Захарова, музика є осно-
вою при вирішенні драматургічних завдань і створенні хореографічної мови 
танцювальної композиції [3, 48]. Сучасна музика дуже різноманітна, вона вису-
ває перед балетмейстером нові, особливі вимоги. Музика тепер потребує нової 
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хореографічної лексики та вимагає неповторного рішення постановки хорео-
графічного твору. У сучасній хореографії все частіше здійснюють пошук нової 
танцювальної мови, в основі якої – «пластичний рух заради руху». І навпаки, 
зараз використовують сучасні «модні» мелодії, які не призначені для постанов-
ки танцю, тож балетмейстерові потрібно виконувати забаганки публіки, яка ба-
чить у цьому розважальний ефект [4, 1–2]. 

У сценічному танці на телебаченні й не тільки постановники зазвичай вико-

ристовують музику танцювального характеру. Їй притаманні такі ознаки: доміну-

юче положення метроритму, чіткість кадансових формул, використання характер-

них ритмічних моделей. Творчість балетмейстерів, які володіють музичними знан-

нями, завжди буде цікавішою і глибшою. Сьогодні перед постановником стоїть 

нелегке завдання, адже сучасні напрями мистецтва хореографії зазнають постій-

них змін. Завдяки синтезу напрямів і стилів відбувається розвиток нових форм 

сценічного сучасного танцю. Вагомим стимулом для модернізування хореогра-

фічних постановок упродовж останніх років став науково-технічний прогрес, 

адже завдяки йому відбувся надзвичайно швидкий розвиток технічних засобів 

для сцени, а саме: світло, спецефекти, звук, лазерні проєкції тощо [5, 156–167]. 

На мою думку, одним з яскравих представників сучасних постановників 

хореографічних номерів в Україні є Денис Стульніков. Він відомий хореограф-

постановник, танцівник, кліпмейкер і режисер. Його роботи – у кліпах популяр-

них українських і російських виконавців: Ані Лорак, Монатік, «Open kids», «Время 

и Стекло», Віра Брежнєва, Сергій Лазарєв та ін. Він також є хореографом-поста-

новником концертних турів і рекламних компаній телепередач. Його творчість 

сьогодні набула величезної популярності. Хореографічні номери Стульнікова 

відзначаються особливою жвавістю і непередбачуваністю. Балетмейстер у своїх 

номерах застосовує також театральні ефекти: світло, декорації, костюми тощо. 

Постановник докладає зусиль, щоб утілити в хореографічну форму навколишнє 

життя, нові манери та ритми, він створює нову пластику. Саме тому публіка із захва-

том спостерігає за його творчістю, адже вона цікава та близька молодому поколінню. 

Також заслуговує особливої уваги творчість Раду Поклітару. Це відомий 

балетмейстер, керівник театру «Київ модерн-балет». Він лауреат Національної 

премії імені Тараса Шевченка 2016 року та заслужений діяч мистецтв України. 

«Київ модерн-балет» – український театр сучасної хореографії, де репертуар і 

художні пріоритети визначають постановки одного хореографа; театр, який за-

кликає до формування творчої лабораторії сучасного танцю: оригінальні прочи-

тання всесвітньовідомих театральних сюжетів, сміливі експерименти, поновлення 

та збагачення форми й лексики сучасного танцю. За період існування театру «Київ 

Модерн-балет» створено 16 одноактних і 5 повнометражних балетів. Колектив 

здобув 5 премій «Київська пектораль» за кращі спектаклі року. У програмі бале-

ту наявні такі постановки: «Маленький принц», «Дев’ять побачень», «Лускунчик», 

«Спляча красуня», «Жизель», «Вій», «Кармен» тощо. Чим же захоплює цей ба-

лет глядачів? «Київ модерн-балет» – це емоційний, високохудожній, інтелігент-

ний балет, що зачаровує публіку акторським складом, режисерськими знахідка-

ми, костюмами, музикою, декораціями. Цей балет нібито поставив перед собою 

завдання довести всім, що класика може віднайти сучасне звучання, яке тільки 
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підсилить її і надасть їй нового забарвлення. Особливої уваги заслуговує вміння 

балетмейстера грати зі світлом, що змушує глядачів з великим захоплення спос-

терігати за постановкою. Усі учасники балету – професійні, харизматичні танців-

ники, які володіють акторськими навичками. «Київ модерн-балет» – це символ 

сучасного культурного життя столиці. Вистави театру викликають захват й ова-

ції публіки як в Україні, так і за її межами, адже кожна постановка – це яскра-

вий і незвичайний витвір мистецтва балетмейстера. Геніальні постановки Раду 

Поклітару, майстерність артистів і захопливий дух номерів разом з неповтор-

ною сценографією роблять балет по-справжньому унікальним культурним фе-

номеном. Раду вдається відкривати тонкі й приховані мотиви, які зберігають у собі 

відомі сюжети. Дивовижні постановки одночасно занурюють глядачів у світ під-

несеного та світ мракобісся, показуючи всю багатогранність життя. Хореографія 

Раду Поклітару – це оригінальна фантазія, новизна і зухвалість, парадоксальність 

і витонченість. 

Отже, з огляду на вказане вище можна дійти висновку, що робота балет-

мейстера дуже творча й вимагає від людини, яка обрала її, дуже багато знань, 

умінь, працьовитості, постійного вдосконалення та, звісно ж, таланту. Роль ба-

летмейстера полягає в тому, щоб безупинно підвищувати хореографічну куль-

туру, удосконалювати її. Синтез сучасних танцювальних напрямів позитивно 

впливає на подальший розвиток мистецтва хореографії в сучасних сценічних по-

становках. Можливість використання нових, оригінальних, нестандартних тан-

цювальних стилів дає змогу балетмейстерові створювати неймовірні хореогра-

фічні номери. Сучасні балетмейстери сприяють розвитку та популяризації мис-

тецтва хореографії. 
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ХОРЕОГРАФІЧНА ПЕДАГОГІКА 
 
 

ПРЕДМЕТЫ КАК ЭЛЕМЕНТЫ УЗБЕКСКИХ НАРОДНЫХ ТАНЦЕВ 

 

УДК 793.3(=512.133) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аннотация. Проанализировано тематические узбекские народные танцы, 

в которых такие предметы, как пиала, чайники, ложка, острые камни и ножи 

являются неотъемлемыми элементами номера. Описаны два метода демон-

стрирования предметов в танце: использование самих объектов и указание на 

них с помощью движений.  

Ключевые слова: нация, элемент, предмет, движение, пластика, народ, 

регион, труд, гармония, процесс, эмоция, метод, узор, танец, деятельность, 

объект, художественное мышление, дискуссия, уровень. 

 

Искусство танца – древнее всех видов искусств, потому что первоисточником 

его является жест, которым воспользовался перворожденный человек. В поста-

новлении Президента Республики Узбекистан указано на необходимости «раз-

вития данного искусства в соответствии с кардинальными изменениями, проис-

ходящими на сегодняшний день во всех сферах жизни нашего общества, вос-

становления и целостной передачи будущим поколениям различных направле-

ний и образцов национального танца, классических школ танца, сформирован-

ных в разных регионах страны, а также усиления учебно-воспитательной, про-

пагандистской работы в данном направлении» [1].  

Одной из разновидностей хореографических постановок есть тематические 

танцы, в которых такие предметы, как пиала, чайники, ложка, острые камни и 

ножи являются неотъемлемыми элементами номера. Есть еще одна серия тан-

цев, в которой, хотя объекты напрямую не задействованы, их представлено по-

средством пластических движений. Например, народные танцы из разных реги-

онов страны, трудовые танцы «Хлопок», «Виноград», «Рыбак и рыба», «Пас-

тух», которые изображают удовольствие от трудового процесса и гармонию че-

ловеческих переживаний и эмоций посредством своеобразных действий, связан-

ных с определенной трудовой деятельностью, направляя художественное мышле-

ние к реальности на то, чтобы вызвать у зрителя эстетическое удовольствие.  
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В танце «Пилла» используются оба метода, сочетание живого использова-

ния объектов и метода указания на определенные объекты. 
Сольный танец «Пилла» («Кокон»), создан-

ный народными артистами Уста Олим Камило-
вым и Тамарой Ханум, исполняют под акком-
панемент дойры. Танец изображает процесс 
труда – от кормления тутового шелкопряда до 
сбора коконов, прядения на ткацком станке, 
ткачества ткани и украшенных узорами шарфов. 
Позднее этот танец был поставлен под руко-
водством народной артистки Узбекистана Му-
каррам Тургунбаевой как массовый для ансамбля 
«Бахор».  

Танец представляет собой спектакль с не-
сколькими сюжетами: 

1. С помощью движения «уфори» прово-
дится ветка тутового дерева. 

2. При движениях рук и качании головой в сторону ситуация как бы «бро-
сок, кормление». 

3. Кончиком правой ноги делается напряженный шаг назад, как будто под-
нимается корзина. 

4. Колени сгибаются, правая рука согнута, а пальцы повернуты внутрь, как 
если бы взяли ветку шелковицы из корзины и вложили ветви в шелкопряда. 

5. Показ среза листьев с ветки тутового дерева. 
6. Рука бросает листья тутовым червям. 
7. Вытягивает нить из кокона. 
8. Высушивающее действие ниток характеризуется легким движением 

пальцев. 
9. Как будто танцовщица держит связку пряжи. 
10. Показывают подвешивание нити. 
11. Демонстрируют процесс работы на станке. 
12. «Дурра» (дурра – «квадратный белый платок») изымается с края «нимчи» 

(нимча – название узбекского пиджачка). 
13. Руки держат край дурры, дурра впереди перед лицом, лицо закрывает-

ся, край дурры удерживают. 
14. Танцовщица набрасывает дурру себе на голову и осторожно держит край, 

демонстрирует нежное приветствие (приветствие невесты). 
15. После приветствия тело выпрямляется и медленно вращается полностью. 
16. Дурру подводят влево, голову наклоняют вправо. 
17. Танцовщица, держа край дурры перед лицом (лицо для зрителя откры-

то), спотыкается и садится на левое колено, дурру кладет на правое колено. 
18. Все эти движения выполняют на коленях. 
19. Ладонь подводится к голове и расправляется платок («дурра»). 
20. Талия подтягивается обеими руками. 
21. Выполняют движения «чевар» («портниха» – воображаемое продевание 

нити в иглу, введение иглы в руку, удерживание пальца другой рукой, чтобы 
избавиться от боли). 

Узбекский танец урожая  
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22. Танцовщица перекручивает пальцы правой руки над пальцами левой 
руки, мысленно завершает нить, завершает вышивание и натягивает нить. 

23. Она берет дурру и встает, встряхивает дурру, смотрит на дойриста (музы-
канта), тело немного вперед, руки вытянуты, как будто он передает дурру дойристу. 

24. Дойрист идет к ней, в этот момент она поворачивает дурру и держит 
концы пальцами. Обернувшись на дойриста, она проходит справа налево и за-
канчивает шить дурру. 

25. Движения рук выполняют перед дойрой, левая рука ударяет по дойре в ладони. 
В учебнике Х. Хамидовой, Д. Сайфуллаева, С. Зокировой «Шедевры наследия 

танца» рассказано о танце «Кокон». В нем слово «дурра» использовано вместо 
слова «шарф» в следующих местах: «Дойрист идет к ней, в это время она пово-
рачивает дурру и держит концы пальцами. Обернувшись по кругу, она прошла 
справа налево и закончила процесс шитья дурры». В «Музыкальном словаре» 
известного узбекского музыковеда И. Акбарова сказано, что «в конце танца вы 
будете танцевать с шелковым платком из шелка». 

Исследователь Ш. Худойназарова, говоря об эстетической значимости танца 
«Пилла», отметила, что «развевающийся над головой шарф танцора – это қийиқ». 

Из текстов видно, что вместо слова «қийиқ» употреблено «дурра», «пла-
ток». На наш взгляд, мнение исследователя Ш. Худойназаровой соответствует 
нашим национальным ценностям и логике танца. Это потому, что узбекские 
парни не носят шарфов, шалей или шарфов на талии. До недавнего времени де-
вушки в наших деревнях своими руками шили «кийикча» (мужской платок на 
пояс) своим будущим супругам, в долине украшали стены дома «кийикча», со-
зданные руками невесты. Когда жених впервые заходил после свадьбы в дом не-
весты, он дарил хлеб и сладости, упакованные в «кийикча». Даже сейчас «пояса 
жениха» шьют отдельно. Толковый словарь узбекского языка определяет «кийик» 
следующим образом: «Кийик ‒ это ткань прямоугольной формы, вокруг которой 
обычно нашиваются цветы для завязывания «чорси-пояса-ремень».  

По словам известного лингвиста Р. Сайфуллаевой, «история образования и 
наименования каждого народа ‒ очень сложный вопрос, часто вызывающий 
различные дискуссии. Эта сложность в изучении истории всех народов отно-
сится и к истории узбекского народа. Это связано с тем, что в истории своего 
становления каждая нация имеет давние и тесные отношения с разными наро-
дами, языками и культурами и проходит долгое историческое развитие, пока 
не поднимется до уровня нации, народа» [3,15]. 

Процесс формирования узбекского национального танца, обозначение тан-
цевальных движений тоже имеют свою многовековую историю, поэтому назва-
ния узбекских танцев и танцевальных движений – это, прежде всего, бесценное 
богатство нашего родного языка. И это крайне актуальный вопрос, ожидающий 
своих исследователей. 

В указе Президента Республики Узбекистан от 20 октября 2020 года «О 
мерах по дальнейшему развитию узбекского языка и совершенствованию язы-
ковой политики в нашей стране» говорится о том, что «необходимо кардиналь-
но укрепить узбекский язык в общественной жизни нашего народа и интерна-
циональные, патриотические, национальные традиции и ценности, воспитание 
в духе преданности, обеспечение полноценного внедрения государственного 
языка в нашей стране» [2]. 
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Надо отметить, искусство танца возникает в результате сочетания различ-
ных движений в соответствии с тоном и ритмом, которые характерны для опре-
деленной этнокультурной группы и несут определенные паралингвистические 
значения для членов этой группы. Танцевальные движения наполнены не только 
трудом, образом жизни человека, но и жестами, которые являются выражением 
внутренних переживаний, тонких чувств и даже посредством мимики и жестов 
бровей. Эти движения и жесты издавна художественно отточены и отполированы. 

Поэтому наряду с многими другими ценностями нематериального куль-
турного наследия необходимо передать будущим поколениям богатый опыт, 
накопленный в искусстве узбекского национального танца. «Сохранение искус-
ства танца, воплощающего национальные ценности, обычаи и традиции как 
древнего источника нашей духовности и культуры, восстановление его исчеза-
ющих форм и движений, терминов, характера танца, его структуры, исполни-
тельских особенностей, предметов, одежда и украшения»[4, 92]. 

Изучение роли исполнения в дополнении, совершенствовании и полировке ‒ 
одна из актуальных задач, стоящих перед хореографом, организатором и иссле-
дователем, работающим в области танца. Поэтому научному сообществу важно 
совершенствовать системы текстовой и видеозаписи танцевальных представле-
ний, а также создавать специальную терминологию. 
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УРОК ГІМНАСТИКИ В ХОРЕОГРАФІЧНІЙ ПІДГОТОВЦІ 
 

УДК 793.3:796. 
 

Анотація. При підготовці професійних танцівників 

варто використовувати надбання гімнастики. Вона 

допомагає вдосконалювати технічні можливості учня, 

поєднувати розвиток сили та витривалості з форму-

ванням балетної статури, збільшувати можливості 

сучасного танцівника. Гімнастичні вправи значно акти-

візують м’язовий потенціал виконавця. Педагог має праг-

нути як фізично розвивати учня, так і формувати в нього 

артистизм. 

Ключові слова: гімнастика, урок, гімнастика в ба-

леті, силова підготовка, підготовка учня, м’язова пам’ять, 

гнучкість, амплітуда руху, крок, вестибулярний апарат. 
 

При підготовці професійних танцівників варто ви-

користовувати надбання гімнастики. Вона допомагає 

вдосконалювати технічні можливості учня, поєднувати 

розвиток сили та витривалості з формуванням балетної 

статури, збільшувати можливості сучасного танцівника. 

Гімнастичні вправи значно активізують м’язовий потен-

ціал виконавця. Педагог має прагнути як фізично розви-

вати учня, так і формувати в нього артистизм. 

Особливості гімнастичної підготовки в хореографії базуються на класичній 

основі, розробленій у балеті. Гімнастика в цьому виді мистецтва має характерні 

відмінності від спорту – індивідуальний підхід на противагу жорстким вимо-

гам. Якщо в спорті дуже важливий змагальний фактор, який неминуче призво-

дить до відбору та розстановки результативності за шкалою першості, то гімнас-

тика в хореографії, навпаки, спрямована на вирівнювання первинно різних ха-

рактеристик. Тренувальний процес у спорті має на меті відбір сильніших, по-

шук лідерів на основі вже наявних індивідуальних фізичних можливостей. Ба-

лет, навпаки, має сталий набір визначених антропометричних даних і в процесі 

підготовки майбутнього танцівника залучає гімнастику для досягнення найви-

щої індивідуальної фізичної гармонії. 

Урок гімнастики в хореографії повинен, передусім, враховувати практичну 

необхідність кожного завдання. Зосередження на отриманні зовнішнього ефекту, 

одноманітна робота над якоюсь однією групою м’язів не доцільні. У навчаль-

ному процесі кожен рух повинен нести конкретне змістовне навантаження, від-

повідно до якого за певним рівнем будуть удосконалені здатності учня, зокрема 

його технічні можливості. Педагог з танцю має приділити час і розвитку артис-

тизму та художніх навичок юного виконавця. 
Необхідність включення уроку гімнастики до підготовчого процесу танців-

ника обумовлена тим, що зростаючі професійні вимоги повинні бути технічно 
закріплені та відрегульовані згідно з віковими та фізичними особливостями учня. 
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У своїй роботі я керуюсь сучасними підходами оцінювання біомеханічного 
впливу різних видів фізичного навантаження на розвиток рухової діяльності 
майбутнього танцівника. Більш детально із цими підходами можна ознайомити-
ся в роботах М. М. Левіної [3], М. В. Левіна [2], Л. Ю. Цветкової [6], І. М. Ходар-
ковської [5], О. Г. Котельникової [1], у яких сформовано сучасні базові уявлен-
ня в цій сфері. В їх основі – поєднання розвитку сили та витривалості з форму-
ванням балетної статури, яка вимагає подовжених пропорцій. 

Силова підготовка учнів не повинна дисонувати з формуванням фігури, її 
подовженими пропорціями. М. В. Левін – фахівець, який присвятив більше 
тридцяти років викладанню гімнастики в Московському хореографічному учи-
лищі, наголошував на такому, що «м'язи танцівника повинні мати мінімальний 
обсяг і максимальну силу» [2, 23]. 

Важливим наслідком акселерації є також збільшення діапазону можливос-
тей сучасного танцівника. Для оптимального їх використання і розвитку потріб-
на додаткова підготовка учнів, що також логічно спричинило введення уроку 
гімнастики до програми підготовки танцівника. Гімнастика дає змогу повніше 
реалізувати фізичні резерви організму. Упровадження моєї авторської методики 
у роботу дає змогу значно активізувати м’язовий потенціал, знизити ймовірність 
травматизму, підвищити витривалість. Учні формують нові навички психофізич-
ного самоконтролю, отримують можливість точніше та правильніше виконува-
ти вимоги викладача класичного або сучасного танців. 

Основною метою уроків гімнастики є оптимізація фізичних характеристик 
учня для успішнішого засвоєння програми навчання танцю шляхом: 

− розвитку загальної пластики; 

− розвитку сили й еластичності всіх комплексів м’язів; 

− розвитку сили й еластичності зв’язкового апарату; 

− збільшення амплітуди кроку; 

− збільшення рухливості суглобів; 

− розвитку загальної гнучкості тіла; 

− роботи з розвитку вестибулярного апарату та координації рухів; 

− розвитку витривалості й техніки виконання хореографічних вправ; 

− розвитку стрибучості; 

− вивчення основ техніки безпеки рухів. 
Навчальний процес передбачає два основні методологічні підходи. Пер-

ший – це метод цілісного освоєння вправи, коли будь-яка вправа, ступінь склад-
ності якої відповідає рівню підготовки учня, може бути засвоєна повністю. Вод-
ночас треба враховувати, що використання цілісного методу навчання передба-
чає наявність певної рухової бази, сформованої раніше. Вона містить основні 
(базові) елементи, які необхідні самі по собі, й елементи, які дозволяють на ос-
нові базових створювати різноманітні комбінації. Для цього є другий метод – 
метод навчання за допомогою розкладення руху на складові елементи. Його ви-
користовують при вивченні складних комбінацій, а також для корекції рухових 
навичок і для виправлення помилок. 

У процесі роботи над вправою велике значення мають зауваження викла-
дача. Вказівки відіграють важливу роль зовнішнього регулювання, за допомо-
гою якого учні можуть швидко скорегувати власні дії. Разом з тим педагог  
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повинен завжди чуйно реагувати на характер рухів учнів, вносити необхідні ко-
рективи, що забезпечуватиме принцип зворотного зв’язку. 

Часто застосовують різні способи фіксації руху, за допомогою яких м’язова 
пам’ять закріплює правильні положення, характерні для тієї або іншої фази вправи. 

Необхідний певний самоконтроль дій з боку самого учня. Комплекс завдань, 
які стоять перед викладачем гімнастики, містить передусім роботу над загаль-
ною пластикою, еластичністю, силою всіх груп м’язів, збільшенням рухомості 
суглобів, зміцненням зв’язок. 

Гімнастичні вправи дають змогу швидше розробити гнучкість хребта, силу 
м’язів спини без збільшення їх об’єму. Необхідна класична постановка корпуса 
багато в чому залежить від ступеня виворітності ніг. Досягненню цієї виворіт-
ності присвячена значна частина балетного курсу гімнастики.  

Хореографічне мистецтво все більше вимагає від виконавця технічної ви-
разності й передусім максимальної амплітуди кроку. Але слід пам’ятати, що 
оволодіння кроком є лише базовою умовою, а досконалість рухів приходить 
з умінням користуватися цим кроком, утримувати ноги з легкістю на необхід-
ній висоті та в чітко визначеній позі. А для цього потрібен розвиток не тільки 
м’язів ніг, а й спини та пресу. Спеціальний режим роботи з м’язами дозволяє 
збільшити їх силу без значного росту в об’ємі та водночас збереже подовжені 
пропорції. Цього потребують високі естетичні критерії сценічного танцю. У сис-
темі уроків гімнастики значну увагу приділено гомілковостопному апарату, зо-
крема підйому. Майстерність учнів багато в чому залежить від ступеня засво-
єння ними ускладненої техніки, основою для цього, безумовно, є фізично підго-
товлене тіло та широкий діапазон можливостей.  

Мистецтво танцю абсолютно не можливе без повної гармонії артистизму, 
виразності та віртуозної техніки. Ось тут урок гімнастики може звільнити педа-
гога класичного, сучасного, народного танцю від необхідності витрачати час на 
відпрацьовування рухів і дати можливість приділити більше уваги формуванню 
виразності та віртуозності професійного танцівника. 

Природа наділила наших дітей неоднаковими фізичними характеристика-
ми: одні мають прекрасні ноги та слабку спину, інші недостатню виворітність 
при гарних інших показниках. Це створює додаткові труднощі для педагога будь-
якого спрямування, спонукає до індивідуального підходу в навчанні. На уроці 
гімнастики учні поступово вирівнюють фізичні дані, гармонійно пов’язують 
необхідні якості для досягнення позитивних результатів. Завдяки цьому викла-
дач танцю отримує змогу приділити більше часу розвитку артистизму та худож-
ніх навичок, спираючись на підготовлений до сприйняття контингент. 

Саме правильна робота над собою дозволить танцівнику оволодіти комплек-
сом вправ, спрямованих на розслаблення і реабілітацію при перевтомі, а підготов-
лені м’язи значно знизять можливість травматизму. Необхідно спрямовувати 
увагу учнів на розуміння різниці між статикою та динамікою, адже динаміч-
ність у техніці дається лише завдяки набутій силі м’язів. І будь-яка статична 
поза повинна бути м’язово закріплена такою мірою, щоб вона вважалася лег-
кою у виконанні. Найважливішим свідченням готовності м’язового апарату є 
відсутність нерівномірних і розмитих рухів, що не мають сталих точок, поз. 

Результативність занять гімнастикою залежить від уміння викладача варі-
ювати темпами та кількістю виконаних рухів. Учень повинен чітко й правильно 
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виконувати насамперед уповільнені вправи, стежачи за роботою свого тіла, на-
працьовуючи майстерність максимальною кількістю повторів вправ; при досяг-
ненні бажаного результату темп можна збільшувати. Усвідомивши механіку 
рухів, учень може ефективно виправляти власні помилки. 

Основа базової методики передбачає варіативність у деталях: враховують-
ся конкретні особливості підготовки та розвитку учнів кожного року навчання, 
кожного класу. У спеціальній літературі вказано про нерівномірність морфоло-
гічного та функціонального розвитку дітей в різних вікових групах [2]. Періоди 
прискореного зростання чергуються з уповільненням, стабілізацією. Найбільш 
сприятливим для розвитку тих чи інших фізичних якостей є періоди, які збіга-
ються з віковою інтенсифікацією відповідних здібностей. Т. М. Лисицька, авто-
ритетний спеціаліст з біомеханіки в хореографії, зазначає: «У віці 7–11 років 
відбувається інтенсивний розвиток здатності до просторового орієнтування, 
диференціювання м'язового відчуття, що дає змогу розучувати технічно складні 
рухи. У 14–15 років здатність до оволодіння складною руховою координацією 
погіршується. Рухомість суглобів у міру росту організму змінюється нерівномір-
но. Найкращий вік для розвитку гнучкості – 7–13 років, у наступні роки приріст 
сповільнюється. Здатність до збереження рівноваги має в онтогенезі тенденцію 
до покращення до 13-річного віку (у ході природного розвитку). Швидкісно-
силові якості, що визначають стрибучість під час природного розвитку, дося-
гають найбільшого приросту у віці 9–10 років» [4]. Додаткові вправи потрібно 
запроваджувати разом зі змінами зросту та статури кожної окремої дитини. 
У молодших класах учні опановують базовий набір вправ, спрямований на роз-
виток, удосконалення та зміцнення їхньої статури. У середніх класах увага вже 
зосереджена на крок, гнучкість, стійкість, вестибулярний апарат. У старших 
класах потрібен індивідуальний підхід до кожного учня, тому актуальні вправи 
з відпрацьовування конкретних рухів, якостей, корекції фігури тощо. 

Урок гімнастики поділяється на підготовчу, основну та завершальну частини. 
Підготовча частина уроку присвячена організації учнів, мобілізації їх уваги, підго-
товки до виконання вправ основної частини уроку. Це найважливіша частина, на 
якій відбувається підготовка суглобо-м’язового апарату, серцево-судинної та ди-
хальної систем для подальшого навантаження. Основна частину уроку присвя-
чена розвитку вмінь і навичок учнів шляхом залучення всього арсеналу засобів 
і методів. У завершальній частині уроку відбувається зменшення навантаження 
за допомогою вправ на розслаблення та розтягування, а також підбивають під-
сумки роботи на уроці. 

Принципи формування загального начального плану з гімнастики немож-
ливо відокремити від принципів роботи основних предметів за спеціальністю. 
Часто танцювальна підготовка безпосередньо залежить від успіхів навчання 
в гімнастичній залі. 
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GYMNASTICS LESSON IN CHOREOGRAPHY TRAINING 
 

Annotation. During the training of professional dancers, the achievements of gymnastics 

should be used. Gymnastics helps to improve the individual parameters and technical 

capabilities of each student, combine the development of strength and endurance with the 

formation of a ballet physique, increase the capabilities of the modern dancer, and more. 

Gymnastics allows you to make fuller use of the students’ intrinsical physical parameters. 

Exercises significantly enhance muscle potential. A well and properly physically trained 

student allows a dance teacher to pay more attention to the process of improving the 

development of his artistry and imaginative skills. 

Keywords: gymnastics, gymnastics lesson, gymnastics in ballet, strength training, 

student training, muscular memory, flexibility, range of motion, step, vestibular apparatus. 

 

 

 

ЦИГАНСЬКИЙ ФОЛЬКЛОР У НАРОДНО-СЦЕНІЧНОМУ ТАНЦІ 
 

УДК 793.3(=214.58) 
 

Анотація. Ромський фольклор – це надзвичайне 

явище світової культури. Танцювальна культура циган-

ського народу увібрала в себе найбільш типові елемен-

ти народних танців інших народів. Рухи були адапто-

вані до циганського колориту та характеру виконання. 

Залежно від національностей, що мали безпосередній 

вплив на циган, їхні танці поділяють на певні види. Ди-

ференціюють циганські танці й за манерою виконання. 

Ключові слова: циганський народний танець, види 

ромських танців, фольклор циган, ромські традиції. 
 

Народна циганський хореографія чаруюча, енергій-

на, вільна й одна із найзагадковіших. У ній переплелися 

елементи різноманітних культур (балканської, кельтсь-

кої, індійської та арабської). Саме завдяки кочовому спо-

собу життя цигани зуміли створити свою культуру, на-

правляючи її та збагачуючи елементами, що зумовило 

вихід циганського танцю на сцену [8]. 

Цигани (або як вони самі себе називають – роми) – етнічна група, що має 

спільне походження, мову й традиції. Вони проживають у багатьох країнах Єв-

ропи: у Румунії, Словаччині, Угорщині, Україні, у Західній Азії, Африці, Пів-

денній і Північній Америці, Австралії. Походить циганська мова від індійських 

або, як їх ще називають, індоарійських мов. Саме нею користуються цигани на 

території майже всієї Європи. Роми говорять циганською мовою, що поділяєть-

ся на діалекти, зазвичай володіють мовами народів, серед яких живуть осіло. 
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Наталія Сергіївна, 
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Предками циган є вихідці з Індії. Їхня народність утворилася після того, 

як предки циган залишили Індію в кінці І тис. н.е. Причиною такого переселен-

ня з рідної країни стало нашестя мусульман [10, 89].  

Цигани – кочовий народ; переїжджаючи з однієї країни до іншої, від одно-

го континенту на інший, вони вбирали в кожному поселенні найцікавіші елемен-

ти культури, музичного та народного танцювального мистецтв, синтезували їх 

зі своїми, що в результаті сформувало новий, унікальний, ні на що не схожий 

стиль. Труднощі, що супроводжували кочове життя народу, не завадили актив-

ному розвитку культурного життя циган. Головними інструментами для супро-

воду циганського народного танцю були гітара та скрипка [9]. 

Ромський фольклор – це надзвичайне явище світової культури. Не маючи 

власної писемності, не вміючи читати й писати, циганське суспільство зуміло 

передати та зберегти протягом десятиліть свою фольклорну самобутність. Слід 

відзначити, що роми збагачували фольклорне надбання особливостями таких 

народів: угорців, євреїв, словаків, німців та італійців [10, 7]. 

Попри те, що циганський фольклор різноманітний і ввібрав у себе культурні 

впливи фольклору навколишніх народів, це не призвело до втрати його самобут-

ності та унікальності [9]. 

Циганська культура не звичайна для сприймання, адже має певні нордичні 

ознаки. Навіть за часів міграційних процесів, вбираючи в себе ознаки довколишніх 

народів, вона не втрачала визначних початкових рис, що містили східно- та захід-

ноазійські особливості. Також має певні домішки індійських, середньоазіатсь-

ких і європейських фундаментально-культурних характеристик. А ось вплив 

циганської культури на Європу вважають чужорідним [1, 33]. 

На теренах України цигани співали та виступали, насамперед, для власного 

задоволення, а не щоб поширювати своє мистецтво чи виставляти його на по-

каз. Танцювали роми на своїх закритих, тобто внутрішньо табірних, святах чи у 

власному будинку. Така таємничість тривала до XIX століття, аж поки російське 

дворянство не почало захоплюватися романтикою і поетизмом цієї народності. 

Циганський народний танець «Циганочка» відкрив світовій культурі О. С. Пуш-

кін. Він написав поему «Цигани», що стала початком моди «на циган». Саме 

тому кожен дворянин, який хотів визнання, обов’язково запрошував до себе ци-

ганські колективи для розваги гостей на заходах, що він влаштовував. 

Зацікавлення мистецтвом кочівних артистів підштовхнуло суспільство до 

створення циганського хору та одягання його учасників у яскраві костюми, що 

популярно й донині. Нововведена мода давала змогу циганам працювати в рес-

торанах, а також на великих сімейних і міських святах. Виступи ромських арти-

стів приносили в кожен захід запал, бадьорість, радість і безтурботність. В Ук-

раїні поширилося поняття «широкого гуляння», і воно стало асоціюватися із шу-

мом і веселими танцями циган [6]. 

Танцювальна культура циганського народу увібрала в себе найбільш типо-

ві елементи від народних танців інших народів. Рухи були адаптовані до циган-

ського колориту та характеру виконання. 

Жіночій циганській лексиці притаманні різноманітні «чечіточні» рухи, що 

поєднуються з «голубцем» та ударами півпальців об підлогу. М’які перехресні 
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кроки переплітаються з легкими, ледь помітними напівприсіданнями з поворо-

тами стоп усередину. Невимушені вільні рухи переходять у чіткі положення, 

що точно фіксуються з опущеним донизу ліктем і піднятою вібруючою кистю. 

Для циганської жіночої лексики характерними є специфічні, неперервні рухи 

плечей уперед і назад [10, 90]. 

Рухи рук виконавиці надзвичайно чутливі та різноманітні: вони обіймають, 

пестять, розсікають повітря, як клинок, передаючи емоції виконавиці. 

Одним з обов’язкових атрибутів жіночого циганського танцю є поділ спід-

ниці. Виконавиця тримає її в одній або обох руках, робить широкі хвильові ру-

хи, через що спідниця здіймається каскадом оборок [8]. 

Щодо чоловічого циганського танцю слід звернути увагу на насиченість 

численними «чечіточними» елементами, різноманітними притупами, стрибками 

з підігнутими та видовженими ногами, з відкинутим назад корпусом. Зазвичай 

стрибкові рухи супроводжуються багатогранними хлопками по грудях, стегнах, 

чоботях чи по підлозі. Ще однією особливістю є те, що вказані вище рухи ви-

конують у різних темпах і ритмах [10, 90]. 

Залежно від національностей, що мали безпосередній вплив на циган, їхні 

танці поділяють на такі види:  

− танець російських циган: особливістю є наявність композиції, що в 

таборових танцях може бути повністю відсутнє; поступове наростання темпу – 

від повільного на початку до дуже швидкого в кінці; 

− циганська угорка: є танцем російських циган, проте більш юним, і в 

основі – чечітка; 

− парний танець балканських циган: головна особливість – неконтакт. 

Виконують з помітною віддаленістю партнерів одне від одного. Під час танцю 

вони кілька разів міняються місцями, контактуючи лише очима; 

− циганський танець живота: традиційно виконують цигани-роми на 

Балканах і в Туреччині і цигани-дом для заробітку; 

− фламенко: тривалий період вважали суто циганським мистецтвом, має 

мавританське та єврейське коріння; 

− танець польських циган: характерною рисою є те, що він сольний. 

Виконавець виконують етюд у швидкому маневреному стилі; 

− танець циган-мадярів: вирізняється експресивністю виконання, чоловіча 

партією має широкий лексичний діапазон, тоді як жіноча – проста та спокійна; 

− хора, ора: танець балканських циганських груп, запозичений у навко-

лишніх народів [7]. 

Важливою складовою циганського народного танцю є манера виконання. 

Саме за нею танці поділяють на: табірні, сценічні, вуличні і салонні.  

Головною рисою табірної манери є безсистемність і різноманітність еле-

ментів, що мають за мету демонстрацію віртуозності перед одноплемінниками. 

Такі танцювальні етюди виконують на сімейних і традиційних святах. Сценічна ж 

манера розрахована на естрадне й театральне виконання, що передбачає та ви-

магає від виконавця високої технічності й артистизму. Однією з варіацій сценіч-

ного танцю є салонний. Він розрахований на відсутність сцени, порівняно неве-



103 

ликий замкнутий простір. Виконують артисти переважно в ресторанах, удома й 

інших місцях. Якщо говорити про вуличну манеру танцю, то вона є попередни-

ком сценічної. На сьогодні така манера має назву – імпровізаційна манера ци-

ганського танцю. Вона поєднала в собі елементи й салонного, і табірного тан-

цю. Імпровізаційна манера розрахована на можливість вибрати оптимальні ру-

хи з урахуванням музичного супроводу, кількості глядачів і відстані до них, до-

ступного простору, особливостей статі, покриття вулиці, ґрунту [10, 91]. 

У циганському фольклорі варто відзначити музичний. Циганська фольклорна 

музика набагато різноманітніша від літературної. Народне музичне мистецтво, 

що також сформоване під впливом багатьох народів світу, мало особливе місце 

в житті кожного циганського табору. Найбільш відомою є музика російських, 

балканських, карпатських, угорських та іспанських циган [5, 36]. 

Цигани не мають однієї релігії та сповідують безліч. Така особливість сфор-

мувалася тому, що цигани приймали релігійні погляди та традиції держави, на 

чиїй території вони проживали. На сьогодні в Польщі серед них чимало католи-

ків, а от на території України вони переважно православні, тому печуть паски 

на Великдень і готують кутю на Святий вечір. 

Проте цигани не забувають і своїх особливих не притаманних для інших 

народів фольклорних традицій, наприклад, до сьогодні після весілля виносять 

простирадло молодої. Для ромської дівчини поняття «честі» є одним із найваж-

ливіших. Свашки, старші жінки, які прожили щасливе сімейне життя, переві-

ряють усе це горілкою. Береться спеціальна пляшка, свашки йдуть і перевіря-

ють. Якщо цю пляшку горілки виносять потім, перев’язану червоною стрічкою, 

то можна далі продовжувати гуляння. А міцний напій розливають між жінками, 

які мають ще не заміжніх дочок.  

Також колись був важливим звичай викрадання нареченої, зараз це ігровий 

елемент весілля. Проте якщо в молодят виникають якісь проблеми із батьківсь-

ким благословенням на шлюб (що досить важливо для циган), то вони можуть 

втекти разом із дому, а через декілька днів повернутися уже чоловіком і дружиною. 

Жіноча циганська спідниця є традиційним фольклорним вбранням – обере-

гом, що не дозволяє чужим чоловікам спокушатися на них [2]. 

Підсумовуючи фольклорні риси циганського народу, пригадаємо вираз, що 

побутує в народі: «Скільки циган, стільки звичаїв: хто нареченими торгує, хто 

безкоштовно їх краде, хто з приданим віддає» [1, 323], який точно описує цига-

нську натуру.  
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GYPSY FOLKLORE IN FOLK STAGE DANCE 
 

Abstract. Roma folklore is an extraordinary phenomenon of world culture. The dance 

culture of the Gypsy people absorbed those elements from other folk dances that were most 

typical of them, but the dance movements were adaptable. Roma folklore has been formed 

for a long time, which is why they do not have one religion and profess many. The ancient 

custom of kidnapping brides was more important, but now it is a playful element of the 

wedding rather than a real kidnapping. 

Keywords: gypsy folk dance, types of Roma dances, Gypsy folklore, Roma traditions. 

 

 

ОСОБЛИВОСТІ ПРОВЕДЕННЯ ЗАНЯТЬ З ХОРЕОГРАФІЇ  

В ЗАКЛАДАХ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ 
 

УДК 793.3:373.2 
 

Анотація. Визначено особливості проведення 

занять з хореографії в системі сучасної української 

дошкільної освіти як важливої частини фізичного, 

художнього, духовного та всебічного розвитку ди-

тини, її оздоровлення і соціалізації в суспільстві. Роз-

крито теоретичні та методичні основи організації і 

проведення хореографічної роботи з дітьми дошкіль-

ного віку, урахування вікових характеристик дітей 

дошкільного віку в хореографічній діяльності. Сфор-

мульовано завдання та визначено зміст хореографіч-

ної роботи.  

Ключові слова: хореографія, дошкільна освіта, 

заняття, особливості, метод, творчість, вікова ха-

рактеристика, дитяча хореографія, хореографічна 

освіта. 
 

Зміни в суспільстві завжди впливають на всі 
сфери діяльності й життя особистості, незалежно від 
віку, статі та вподобань. Проблемами сьогодення, які 
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найчастіше висвітлюють країни-лідери, є питання якості та розвитку рівня осві-
ти. Оскільки всесвітня сфера освіти та науки покликана видозмінюватися і від-
повідати потребам й уподобанням суспільства, а особливо найпрогресивнішої 
ланки – дошкільнят, то момент розвитку всебічно розвиненої і культурно збага-
ченої особистості завжди актуальний. Одним із напрямів розвитку вітчизняного 
дошкілля на сьогодні стало визначення місця предметів варіативного циклу в 
системі дошкільної освіти. Відповідно до нової редакції Базового компонента 
дошкільної освіти, варіантна частина має такі освітні лінії: «Комп’ютерна гра-
мота», «Іноземна мова», «Хореографія», «Шахи» [1, 21–24].  

Також помітна тенденція та високий попит на відвідування занять з дитя-
чої ритміки (і загалом хореографії) ще в дошкільному віці. Це зумовлено ба-
жанням батьків всесторонньо розвивати своїх малюків, прищеплювати любов 
до прекрасного, залучати до перших проявів творчості на більш професійному 
рівні. Тому головним завданням для хореографів у садочках є організовувати 
навчально-виховний процес з доступними та сприятливими умовами навчання 
основ ритміки, а також завжди відповідати новим запитам мистецьких галузей, 
якими вже цікавляться вихованці. Саме тому актуальністю статті є аналіз та 
опис характерних особливостей проведення хореографічних занять і роботи хо-
реографа в закладі дошкільної освіти.   

Хореограф закладу дошкільної освіти на чолі з державою визначає пріори-
тетну роль дошкільної освіти, а сама держава створює належні умови для її 
здобуття [2, 1]. 

Хореографічне мистецтво з року в рік зазнає суттєвих змін, особливо у сфері 
освіти дошкільної та початкової ланок. Ця тенденція позитивна та прогресивна 
у всебічному розвитку дошкільнят. У зв’язку із цим розроблено третє видання 
програми під керівництвом, упорядкуванням і редагуванням Антоніни Шевчук 
«Дитяча хореографія» (2016), у якій зазначене науково-методичне забезпечення 
вже стало реальною можливістю запровадити та поширювати хореографічну 
діяльність у життя дітей дошкільного віку більш доступними методиками, ком-
плектаціями занять і їх репертуаром на кожну вікову групу (від 3 до 7 років) [3, 7]. 

Головні питання проведення хореографічних занять у закладах дошкільної 
освіти та проблеми дитячої хореографії порушено в роботах таких авторів, як: 
А. Фомін, Г. Березова, С. Акішев, Г. Сайкіна, А. Шевчук та ін. У роботах згада-
них практиків і науковців здійснено низку теоретичної та практичної роботи: 
описано вимоги до підбору танцювального репертуару для занять з хореографії, 
висвітлено головні методичні компоненти – завдання, зміст, методи роботи з 
дітьми, наріжні принципи та поняття хореографічної освіти тощо. 

Дитяча хореографія спирається на історичний аспект розвитку мистецтва 
танцю та на самому його змісті. Тут наріжними каменями слугують: хореогра-
фічний фольклор, українські музично-хореографічні традиції, усі види танцю 
(народний, класичний, бальний та сучасний). Симбіоз музики та рухів, танців, 
вправ (загальна система тренувань, складена й адаптована для дітей), ігор і хо-
роводів власне й позначає поняття дитяча хореографія [3, 10]. 

При визначенні завдань і змісту хореографічної роботи з дітьми дошкіль-
ного віку слід ураховувати вікові психологічні, фізичні та музично-рухові особ-
ливості їхнього розвитку [4, 6].  
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Як зазначено в Законі України «Про дошкільну освіту», принципами до-
шкільної освіти є: доступність для кожного громадянина освітніх послуг, що 
надає система дошкільної освіти; рівність умов для реалізації задатків, здібнос-
тей, обдаровань, різнобічного розвитку кожної дитини [2, 2]. Власне хореогра-
фічна діяльність необхідна дитині, аби не пропустити сенситивного періоду. Це 
той період, коли всі природні задатки в найкращому ресурсі, а їх подальше ви-
користання та розкриття дає високий результат для дитини та її можливостей.  

На нашу думку, найкращий вік для запуску синергетичної роботи всіх до-
ступних можливостей дитини є віковий період 3,5–6 років. Авжеж не слід забу-
вати, що кожен вихованець індивідуальний та по-своєму унікальний, у різних 
дітей проявляється потяг до танцювальної активності раніше або пізніше залеж-
но від особистих задатків [3, 9]. 

Висновки науковців і хореографів-практиків дали змогу сформулювати та-
ку думку: мистецтво хореографії не зупиняє свій розвиток ні на мить, постійно 
набирає стрімкої швидкості в прогресі, оновлюється новими методиками, опи-
рається на мистецькі інновації – і саме це завжди підтримує темп кар’єрного 
росту сучасного хореографа.   

Як показує власний досвід, через брак офіційних навчальних програм і планів 
педагоги з хореографії розробляють авторські. Проте є певні чинники, через які 
такі програми залишаються незагальноприйнятими, а все через особливості ре-
гіону, напряму й умов роботи установи закладу дошкільної освіти, індивідуаль-
них освітніх запитів дітей і побажань батьків, професійного досвіду педагога. 
Аналізуючи зміст Базового компонента дошкільної освіти (конкретно освітню лі-
нію «Хореографія»), зміст програми розвитку дошкільника «Я у світі» та вікові 
особливості дошкільнят, упевнено можемо зазначити, що хореограф має ство-
рювати такі умови, що повністю і поступово розкриватимуть мистецький потен-
ціал дитини. Така робота повинна бути комплексною, адже всі її компоненти 
впливають на першозавдання хореографів – збереження та підтримка здорового 
майбутнього дитини, а саме фізичний, психічний, духовний і соціальний ком-
поненти здоров’я. Серед головних функцій – також формування особистісних 
якостей і моральних норм поведінки дитини (таких як: відповідальність, праце-
любність, самодисциплінованість, людяність тощо) шляхом урізноманітнення 
форм і методів навчально-виховного процесу [5, 7–10].  

За допомогою програм, які запропонувало Міністерство освіти і науки Ук-
раїни, у творців хореографічного мистецтва є можливість покращити чи допов-
нити власні авторські програми, особливо коли йдеться про найменших поціно-
вувачів занять з хореографії. З власного досвіду зазначу, що написання перспе-
ктивних планів і загальної програми занять з хореографії в закладі дошкільної 
освіти не становить труднощів навіть для діток від першого року життя (на базі 
«Саду можливостей “Щастя Kids”», м. Київ).  

Навчально-методичний посібник Антоніни Шевчук містить у собі програму 
хореографічної діяльності дітей від 3 до 7 років та навчально-методичне забезпе-
чення процесу виховання, освіти і розвитку дітей дошкільного віку в хореогра-
фічній діяльності. За рекомендаціями авторки, посібник унеможливлює свою 
теоретичну та практичну приналежність без варіативної частини змісту роботи 
з дітьми за Базовим компонентом дошкільної освіти.  
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За нашими дослідженнями, Базовий компонент подано як діяльність за інтере-
сами, бажаннями та мотивацією дітей, а також за вибором самих батьків і педагогів.  

Діти спроможні накопичувати досвід найпростішого сприймання танцюва-
льних рухів, формування образу під час спільної роботи з педагогом. Зміст хо-
реографічної діяльності в закладах дошкільної освіти відповідає за побудову 
місточка між процесом сприймання та процесом ознайомлення дітей з тонко-
щами музично-хореографічного мистецтва. Це так звана спеціальна «мова» му-
зично-рухового образу.  

За змістом і структурою хореографічна діяльність домінує в ігровому ас-
пекті дітей, відповідно до логіки історії розвитку хореографії [3, 9]. 

В арсеналі педагогів-хореографів має бути місце орієнтовному репертуару, 
у якому вони обирають теми й наповненість творів. Такий вибір здійснюється 
з урахуванням індивідуальних можливостей та інтересів дітей, відповідно до ви-
мог освітньо-виховного процесу. Це стосується всіх змістових ліній програми 
та вікових груп дітей. 

Процес розучування танцювальних комбінацій у дітей-дошкільнят стано-
вить методичну основу комплексу методів і прийомів. До нього автори-науковці 
найчастіше відносять педагогічну майстерність у процесі побудови заняття з хо-
реографії. Як правило, нестандартним і результативним у навчанні хореографії 
вважаємо використання емоційно-образної розповіді сюжету номера (танцю), твор-
чих завдань постановки (складання історії про життя танцювального персонажа), 
мотивацію до перегляду мультматеріалів, які відповідають сюжету майбутньої пос-
тановки. Важливим також є аналіз музичного оформлення хореографічного номера, 
через який можна зрозуміти настрій постановки та образів; використання атрибутів 
і костюмів, що підсилюють сприйняття та слугують основою для перевтілення. 

Як зазначав у своїх працях О. В. Мартиненко, хореограф не може складати 
та добирати репертуар без того, щоб не спиратись на вимоги, які передбачені 
для ефективного й логічного процесу роботи з дітьми дошкільного віку, а саме: 
ідейність; художність; доступність (урахування вікових можливостей виконав-
ців); наявність сюжетної лінії та ігрових елементів; оригінальність; яскраве ху-
дожнє оформлення (оригінальність костюмів, реквізиту) [4, 168–169]. 

На нашу думку, саме ці складники дають змогу побудувати хід заняття за 
конкретними канонами, які найкраще розкриють педагогічний потенціал вузь-
ких спеціалістів (хореографів) у закладах дошкільної освіти. 

Одним з найважливіших завдань є особистісно орієнтовний підхід до ді-
тей, який мотивує дітей відвідувати заняття. Характерним стилем спілкування 
для такого підходу, беззаперечно, є демократичний, який ґрунтується на спів-
робітництві між хореографом і дітьми. Також потрібно керуватися принципом 
наступності й послідовності збільшення навантаження, який найдоцільніше по-
єднується з провідною формою навчання – грою. 

Проведення занять з хореографії – благородна справа, яка формує естетич-
ні смаки та моральні цінності дитини. 

Отже, опрацьована науково-теоретична складова нашого матеріалу апро-
бована на практиці в закладі дошкільної освіти. Зазначені теоретичні та мето-
дичні основи організації і проведення хореографічної роботи з дітьми дошкіль-
ного віку впроваджені й дають позитивні результати. Це свідчить про важливість 
застосування традиційних та інноваційних методів у дитячій хореографії з ураху-
ванням умов праці та рівня професійної компетентності викладача-хореографа. 
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Анотація. Танець – важлива частина гулянь, свят, 

обрядів і звичаїв українського народу. Український побу-

товий танець бере свій початок у хороводах, що є осно-

вою народної хореографії. Побутові танці українського 

народу мають безмежну кількість різновидів, стилів, 

назв і варіантів виконання. Проте найпопулярнішими  

серед них вважають козачок і гопак. Мелодії і танцюваль-

ні елементи гопака й козачка почали використовувати 

в операх: «Мазепа» П. Чайковського, «Запорожці за Ду-

наєм» С. Гулак-Артемовського, «Сорочинський ярмарок» 
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Розвиток української національної хореографії ха-
рактеризується багатьма різноманітними явищами, що супроводжували його 
протягом століть. Український народний танець зберіг свої змістові та функці-
ональні засади, такі як ритуальні (чи обрядові) функції. У процесі історичного 
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розвитку, зазнаючи певної трансформації, танець інтегрувався в цілісну змістов-
ну систему національної хореографії [2]. 

Однією з основних розваг у побуті українців вважають танець. Він був части-
ною всіх гулянь, свят і невід’ємним елементом обрядів і звичаїв українського наро-
ду. Тому ліричні та запальні танці якнайширше розкривають духовні традиції на-
шого народу. Супроводжувана автентичними мелодіями побутового характеру на-
родна хореографія відтворювала емоційний стан кожного виконавця, виражала 
ідейно-тематичний та образний зміст. Унаслідок вікової практики танцювального 
мистецтва вдалося сформувати основні рухи української народної хореографії. 

Основу технічного виконання рухів становлять різні елементи трудових 
процесів або дій людей. Наприклад, рух «тинок» відображає стрибок через тин, 
а «колупалочка» – колупання землі носком і п’яткою [3]. 

Український побутовий танець бере свій початок у хороводах, що є осно-
вою народної хореографії. Зразки побутової хореографії дають змогу простежити 
риси характеру українського народу, такі як: волелюбність, завзяття, героїзм, ви-
нахідливість, дотепність, нестримна веселість. Тому танцювальні мелодії були 
надзвичайно різноманітні за ідейно-емоціональним змістом. Значну частину таких 
мелодій ще досі виконують у народі, і часом вони виступають як самостійні п’єси [4]. 

Побутові танці українського народу мають безмежну кількість різновидів, 
стилів, назв і варіантів виконання. Проте найпопулярнішими серед них вважа-
ються – козачок і гопак. 

Козачок – це масовий хороводний танець. Вважають, що першими, хто 
його виконував, були козаки-воїни. Напевне, звідси походить і назва цього тан-
цю. Часто козачок починається в повільному темпі, з дещо ліричним характе-
ром, проте основна його частина запальна, бадьора та життєрадісна. Танець ви-
різняється швидким, чітким ритмом, який підкреслюють жваві й дрібні танцю-
вальні рухи. Козачок здебільшого належить до парних танків, проте можуть бу-
ти й сольні частини (у сценічних версіях). Швидкий темп мелодії вимагає від 
виконавців уважності, спритності й активних танцювальних рухів [9]. 

Гопак – народний танець, візитна картка української народної хореографії. 
Мистецтвознавці припускають, що назва танцю походить від вигуку «Гоп», що 
використовують учасники під час виконання та від дієслова «гопати» [6]. Гопак 
можна виконувати як сольно (проте це обов’язково має бути чоловік), так й 
удвох, утрьох чи з більшою кількістю танцюристів. У сценічній обробці він має 
відповідну композиційну структуру, яка складається з окремих танцювальних 
фігур, що, чергуючись, утворюють його орнаментальний малюнок. Слід заува-
жити, що гопак завжди має героїчне забарвлення. Під час виконання танець 
може змінювати свій характер: то звучати мужньо й героїчно, то радісно й без-
турботно. Це залежить від того, яку рису вдачі людини змальовано в хореогра-
фічному епізоді тієї чи іншої фігури гопака [10]. 

Уперше українські побутові танці з’явилися на сцені в п’єсі «Наталка Пол-
тавка» Івана Котляревського. Емоційність, лірико-поетичність і чаруюча прос-
тота танцю стали справжньою знахідкою для українського національного класич-
ного театру. Масові сцени й народні пісні додавали йому особливого колориту, 
виразніше розкривали душу українського народу. Згодом мелодії і танцювальні 
елементи гопака та козачка почали використовувати в операх: «Мазепа» П. Чай-
ковського, «Запорожці за Дунаєм» С. Гулак-Артемовського, «Сорочинський 
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ярмарок» М. Мусорського, «Травнева ніч» М. Римського-Корсакова, «Енеїда» 
М. Лисенка та ін. [3]. 

Микола Лисенко вводив балетні епізоди у свої опери, відповідно до змісту й 

жанрової особливості твору. Таке розширення жанрового діапазону, урізнома-

нітнення форм і видів балетної музики спонукало до пошуку нових пластично-

хореографічних засобів. Потреба переходу від ілюстративно-зображального 

трактування образів, характерного для початку ХІХ століття, до дій і виразності 

спонукала балетмейстерів використовувати народні зразки хореографічного мисте-

цтва. Наприкінці ХІХ століття український танець міцно утвердився в національ-

ному класичному театрі. Саме в той період яскраво проявилися художні тенденції 

застосування народного танцю в музичних і музично-драматичних виставах [3]. 

Музична діяльність та композиторська творчість М. Лисенка – українсько-

го композитора, піаніста, диригента, педагога, збирача пісенного фольклору, 

громадського діяча – являє собою відкриття та висвітлення національності та 

народних пріоритетів. Українські танцювальні тенденції знайшли яскраве вті-

лення в оперній творчості M. Лисенка. Сценічно-оперні твори «Чорноморка», 

«Різдвяна ніч», «Наталка Полтавка», «Утоплена», «Тарас Бульба» виділяються 

автентичними танцювальними епізодами, що органічно вливаються в драматур-

гію та виразно демонструють характерні риси українського народного танцю. 

Окремо слід відмітити комічну оперу «Енеїда». Інколи жанр цього твору 

визначають як оперету чи музичну комедію. Вона створена на сюжеті першої 

частини твору I. Котляревського за класичною поемою Вергілія. Прем’єра опе-

ри відбулася 23 листопада 1910 року в театрі M. Садовського [2]. Твір І. Котля-

ревського «Енеїда» безсмертний, його називають поетичною енциклопедією 

української етнографії. Особливістю п’єси є те, що автор глибоко знав звичаї, 

обряди, побут, страви, одяг, розваги, музику, пісні й танці українського народу 

кінця XVIII – початку ХІХ століття. У поемі «Енеїда» понад десять разів зга-

дують про танець, його види: побутові, весняні хороводи, ігри, забави, обрядові 

танці, описи чоловічих і жіночих танцювальних рухів [8].  

Одним із найвизначніших танцювальних епізодів опери є «Гопак на Олімпі». 

У другій дії, у центральній сцені опери описаний бенкет богів на вершині Олімпу. 

Його втілили за допомогою популярного українського танцювального жанрового 

різновиду. Композитор створив сатиричну музичну характеристику Зевса. У цьо-

му епізоді композитор використовує українську народну мелодію з властивим їй ла-

дотональним забарвленням, підкресленням четвертого підвищеного ступеня [2]. 

Проте період інтенсивного становлення українського оперного мистецтва 

припадає на початок 1850-х років. Саме в цей період почав свою композиторсь-

ку діяльність Семен Гулак-Артемовський – корифей вітчизняного вокального 

мистецтва. 1852 року він написав вокально-хореографічний дивертисмент «Ук-

раїнське весілля», що складався з українських народних пісень і танців, об’єд-

наних однією сюжетною лінією та скомпонованих за принципом сюїти. А вже 

1863 року світ побачив виконання комічної опери С. Гулака-Артемовського 

«Запорожець за Дунаєм», що стала першою українською професійною опе-

рою з національним сюжетом. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%96%D0%B0%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96_%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%96_%D0%BF%D1%96%D1%81%D0%BD%D1%96
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Уся опера пронизана танцювальними номерами: 10 – Танці; 11 – Українсь-
кий танець; 12 – Чорноморський козак; 13 – Запорізький козак; 14 – Козачок – 
вони утворюють сюїтну танцювальну форму. Перед танцювальними епізодами 
наведено виразні репліки: 1. «Нашого Наддніпрянського!»; 2. «Ану, по-полтавськи 
ушкваримо!»; 3. «Нашого Чорноморського!» Сюїта складається з контрастних тан-
ців, що вирізняються яскраво вираженим українським національним колоритом [10]. 

Найзапальнішим танцем опери вважають козачок (№14, allegro vivace). 
Форшлагами до квінтів урочисто характеризують вступ до танцю, що поступо-
во дробляться, супроводжуються посиленням динаміки (від рcrescendo до ff) і 
темпової трансформації (ritenuto, accelerando). Таке звучання досить точно імітує 
звучання народних інструментів. Танець «Козачок» підкреслює жартівливість опе-
ри, характер виконання жвавий, бадьорий, показує експресивність і запал народу. 
Також є яскравим відображенням специфічних особливостей української танцюваль-
ної ментальності (козачок такого плану використано й у першій українській лірич-
ній народно-побутовій опері на шевченківський сюжет М. Аркаса «Катерина») [2]. 

Для розвитку драматургії козачок став контрастом, що сприяв посиленню 
драматичних подій в опері. Потрібно наголосити, що окремо оформлений тан-
цювальний епізод у композиції оперного твору трапляється лише одноразово та 
допомагає утворити яскраву, але короткочасну жанрову вставку – малу танцю-
вальну форму. Вона відрізняється чіткістю і завершеністю структури, є одним 
танцювальним розділом у межах композиції всієї опери. 

Як зазначено вище, танцювальні образи в опері надзвичайно різноманітні. 
Їх створює, зокрема, і танець козаків Задунайської Січі «Козак» (№ 12, allegretto). 

 

 
 

Фрагмент опери «Запорожець за Дунаєм» 
Джерело: https://opera.com.ua/performance/zaporozhec-za-dunaiem 

 

Танець «Козак» в опері «Запорожець за Дунаєм» відтворює історичного по-
передника танцю – «Гопака». Його основу становлять надзвичайна відвага, за-
взятість і майстерність володіння шаблею, характерні для задунайських січових 
козаків. Привертає увагу строфічна побудови танцю. Для цієї структури прита-
манна незавершеність довершеного кадансу, що потребує розвитку та продовжен-
ня. Ця строфічність є варіантною, варіаційною, повторною і контрастною [10]. 

Отже, ми можемо дійти до висновку, що народні танці є важливою частиною ук-
раїнської культури. Використання танцювальних елементів українських побутових 
танців у балетних постановках національного театру дало змогу розширити межі за-
стосування танцювального мистецтва України. Воно почало приваблювати не лише 
балетмейстерів, а й композиторів, які стали вводити хореографічні партії в оперні ви-
стави. Це допомогло підкреслити характер і нескореність національного духу українців. 
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UKRAINIAN DANCES «KOSACHOK» AND «HOPAK»: 

THEIR INTERPRETATION IN OPERAS 
 

Abstract. Dance is an important part of all festivities, holidays and an integral part of 

the rites and customs of the Ukrainian people. Ukrainian folk dance originates in round 

dances, which are the basis of folk choreography. Domestic dances of the Ukrainian people 

have an infinite number of varieties, styles, names and options. However, the most popular 

among them are considered to be – Cossack and Hopak. Melodies and dance elements of 

the hopak and the Cossack began to be used in operas: «Mazepa» by P. Tchaikovsky, 

«Cossacks on the Danube» by S. Gulak-Artemovsky, "Sorochinsky Fair" by M. Musorsky, 

«May Night» by M. Rimsky-Korsakov, «Aeneid»M. Lysenko. 

Keywords: Ukrainian folk dance, Cossack, hopak, dance in the opera, M. Lysenko 

«Aeneid», S. Gulaka-Artemovsky «Zaporozhets across the Danube». 
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ВІЙСЬКОВІ ТАНЦІ І ЇХ ТРАНСФОРМАЦІЯ  

В УКРАЇНСЬКІЙ НАРОДНО-СЦЕНІЧНІЙ ХОРЕОГРАФІЇ 
 

УДК 793.34 
 

Анотація. Доведено, що український народ, який 

донині зберігає спадщину предків, володіє неймовірно 

цінними мистецькими здобутками. Їх плекання за-

безпечить існування та подальше формування нашої 

нації, яка в пошуках себе завжди зможе долучитись 

до вивчення своїх коренів. Одним із таких надбань є 

військовий танець, що увібрав у себе силу, незламність 

і відчайдушність захисників українського народу. 

Ключові слова: характерний танець, народно-

сценічний танець, військовий танець, гопак, образ. 
 

Однією з основних властивостей хореографічно-

го мистецтва можна вважати її детальність у змалю-

ванні таких важливих систем-ключів, як: час, місце 

та дія. Дійсно, мистецтво танцю саме по собі вбирає 

ті характерні патерни еволюції як великих країн, на-

родів, етносів, так й окремих людей у цих системах: 

їхню позицію щодо праці, дозвілля і стосунків. Цікаво 

простежити, що хореографічному мистецтву не потрібно проводити відповідних 

опитувань і зрізів, бо характерні рухи, що лягли на основу створеного фолькло-

ру, постають як цілком природні наслідки не менш природного симбіозу, що й 

дає чітку картину сприйняття часу, місця та дії. 

Через знайомство та дослідження різноманітних ремесл і промислів того 

чи іншого народу ми сподіваємось відкрити для себе горизонти розуміння те-

риторіальних кордонів, на якій проживає народ, а саме: географічне розташу-

вання, природно-кліматичні умови, різноманітні явища природи, наявність у цьо-

му регіоні джерел для подальших перспективних промислів: землеробства, ско-

тарства й ін. Спостерігаючи за природою, «людина часто вдається до власних 

образів, пластики для створення художнього образу або хореографічної харак-

теристики образу людини» [8, 6].  

Важливе також сусіднє розташування народів, взаємовідносини з ними, 

точки дотиків як у духовно-культурних, так і в політичних площинах.  

Якщо звернутись до історичного періоду появи перших людей, то серед го-

ловного питання, що постало перед ними, було виживання за рахунок здобуття 

продуктів харчування. Оскільки полювання несло за собою пряму небезпеку, то 

первісні люди почали обдумувати кроки до вдалого здійснення своїх намірів. 

Це позначилось на винайденні знарядь для полювання, захисту від імовірних 

нападів. Первісні люди помітили, що певна послідовність кроків, положенння в 

засідках і шляхи до нападу сприяють успіху в полюванні. Важливою також бу-

ла імітація рухів тієї тварини, на яку мали намір здійснити напад. Саме одна з 

перших проторелігій – тотемізм – і дала можливість сформувати перші пляски – 
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мисливські, лексичне та змістовне завдання яких, імовірно, і перейшло в пляски 

воєнного характеру. Поява такого виду ритуалу була зумовлена поступовою 

соціалізацією та взаємодією етносів один з одним. На жаль, нерідко взаємовід-

носини між народами вирішували тільки воєнними конфліктами. Війна стала 

невід’ємним атрибутом демонстрації власних амбіцій і потужності. Для певних 

державних утворень військова справа стала основним з промислів; у фолькло-

рі в період Київської Русі військові звитяги оспівували в піснях, сказаннях, би-

линах, повістях [5]. 

Те, що змальовували в усній народній творчості, поступово почало склада-

ти систему знань бойової науки, котрою володіли волхви та їх послідовники ще 

до прийняття християнства [9]. Український дослідник і знавець бойових мис-

тецтв, засновник бойового гопака Володимир Пилат стверджує, що поява хри-

стиянства та його насаджування людям дещо знівелювало роль бойового мис-

тецтва, дозволивши загарбникам завойовувати землі сучасної України, корис-

туватися безправ’ям і бездіяльністю народу протягом багатьох століть [9]. Дос-

лідник обґрунтовує зв’язок між нашим народом та іншими, зокрема, вказує, що 

він перейняв досвід східних держав, особливо Індії. Крім того, науковець зану-

рюється в етимологію поняття «гопак»: 

Перша назва «гопало», де «го» означає «бик», «корова». Це годувальниця, 

яку часто ототожнювали із землею, краєм. А «пал» ‒ «захисник», «охоронець» 

(пастух). Стародавній пастух, окрім випасу коней, корів, волів, повинен був 

уміти захистити цю худобу від звірів чи інших племен. Отже, тодішній пастух 

мусив бути воїном не абияким, а кращим із кращих, тобто «охоронцем землі, 

краю» [7]. Саме тут варто виділити діяльність козаків на території Дикого поля, 

появу перших Січей і поняття «бойового гопака». І ось перед нами вже звичне 

поняття «гопак»: «гопки» означали стрибки, підстрибування, відповідно «го-

пак» – це танець, у якому стрибають [9, 81]. Звісно, можна вважати, що гопаком 

стали називати всі танці, без виділення якогось чіткого виду, але це не так. У мирні 

часи козаки повертались додому, поступово танець ставав парним, але лексич-

ний матеріал був настільки універсальним, що міг без проблем нашаровуватись 

на хореографічні основи різних танців: «Головна чарівність цього оригінального 

танцю і вся його природна сила полягають у тій особистій свободі, коли кожний 

може за власним розсудом створювати комбінації, які йому заманеться» [4, 53]. 

Проводячи аналогії з описом бойових положень і випадів, можемо, дійсно, 

знайти багато схожого з теперішнім українським танцем, який ми звикли бачи-

ти. Але завдячувати ми повинні не тільки мистецтву бойового гопака, а й жанру 

народно-сценічного танцю, що дав змогу перенести елементи бойових надбань 

на сцену, уміло поєднати його з основою вправ класики – «могутнього засобу 

танцювальної сценічної виразності й одночасно найбільш досконалої системи 

тілесного виховання балетного артиста, засобу розвитку та показу набутих тех-

нік рухів тіла» [6, 56].  
Проте, щоб укорінитись у пам’яті глядачів від першої половини ХХ сто-

ліття до сьогодення, народно-сценічному танцю необхідно було пройти етапи 
формування від закоренілих стереотипів етнографічної скрупульозності до по-
шуку та розуміння ідеї, яку слід враховувати при будь-якій «характерній» по-
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становці, щоб сформувати танець, «за допомогою якого ми будемо вирішувати 
будь-яке завдання розвитку сюжету і розкриття характерів, користуючись усіма 
наявними в нашому розпорядженні сценічними засобами» [6, 56].  

Ось як про це писали А. В. Лопухов, А. І. Бочаров та А. В. Ширяєв: «У біль-
шості дореволюційних балетів характерні танці – усі ці іспанські, чардаші, таран-
телли... – за етнографічними першоджерелами своїм є майже сучасниками менуе-
ту. Заморожені й застиглі, вони продовжують жити в балетах ХІХ та ХХ століть, 
їх видають за сучасне вираження будь-якої зображуваної епохи, тоді як вони 
відносяться до минулих століть, і засоби їх вираження, які певною мірою відпо-
відали своєму століттю, нині зникли разом з ним... Помилки постановників хара-
ктерного танцю і тих, хто критикував їхні роботи, посилювалися шкідливою тео-
рією про незмінність народного танцю та «одвічність» народного духу» [6, 45]. 

Між тим необхідно розуміти, що форми народного танцю перебувають у без-
перервному русі та видозмінюються під впливом складного процесу взаємодії 
і взаємообумовленості, взаємопроникнення з навколишнім світом. Тому взає-
мовідносини «народного, бального і сценічного-національного (характерного) 
танцю набагато складніші, багатосторонні й заплутані, ніж це здається» [6]. Ціка-
во відмітити, що, як і в жанрі сценічного танцю, так і в словнику козаків, існували 
поняття характерний танець, характерний танцівник і козак-характерник, що 
немовби описувало складові основи професії артиста та воїна. 

Згідно з класифікацією Гуменюка, в українській хореографії існує така ди-
ференціація хореографічного матеріалу: хороводи, побутові танці (метелиці, 
гопаки, козачки, коломийки, гуцулки, верховини, польки, кадрилі), сюжетні 
танці (тематика праці, героїки, побуту, явищ природи, показу звичок тварин і пта-
хів) [3]. Саме в цей період на обрії народно-сценічної хореографії постає твор-
чість Павла Павловича Вірського. Характерною особливістю хореографічного 
почерку митця була сюжетна структура його творів (зокрема й творів воєнного 
характеру), змалювання процесів, які мали свою драматургію. 

Розглянемо хореографічну картину «Запорожці», що прямо резонує з те-
мою нашої статті. Саме події Національно-визвольної війни 1648–1654 років 
привернули увагу видатного хореографа своїми героїчними образами та патріо-
тичним звучанням. Створенню цього твору передувало копітке вивчення істо-
ричних матеріалів, що, на думку автора, дало змогу піднести до височин тан-
цювальне мистецтво. Відомо, що версія картини, з якою ми знайомі в сьогоден-
ні, пройшла три редакції, за час яких сам Вірський підтвердив наші думки щодо 
шляхів осягнення та подачі хореографічного матеріалу: «Не можна працю в ми-
стецтві перетворити на механічне «нарощування» суми знань. Перші редакції 
«Запорожців» були ретельні до скрупульозності, але яскраво виявлено худож-
ницького ставлення до теми їм не вистачало. На сцені був відсутній емоційний 
вибух, його нівелювало старанне відтворення побуту. З того часу я засвоїв пра-
вило: пізнання матеріалу добре до певної межі. Зайвини в деталях відволікають 
від головного, заважають розкрити своє бачення життя, власне світовідчуття. 
А без авторської неповторності, без пристрасного вираження нема справжнього 
впливу мистецтва. Бездоганний за технікою танець не прийнятний, коли він 
зведений до акуратного, розміреного змінювання епізодів. Потрібен темпера-
мент, вихор почуттів» [2]. 
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У першій частині картини П. Вірський уміло грає з музичними ритмами, 

коли «обережні синкоповані переступи ніг раптово змінюються різкими випа-

дами всім корпусом уперед, і водночас одностайно вистромлюються вперед 

списи, влучаючи в ціль; … і знову мовчазно, насторожено ступають воїни, шику-

ючись півколом, лінією» [1, 69]. Друга ж частина слугує вируючим танком, зама-

льовкою життєрадісних ритмів, де автор подає живописну жанрово-побутову ха-

рактеристику народних образів, перейнятих добродушним гумором» [1, 69]. Третя 

частина розпочинається загальним танцем козаків із шаблями. Кульмінація, що 

розкривається на цьому відрізку, позначається запальним темпом, бурхливою 

демонстрацією героїки та справжніми бойовими ритмами.  

Аналізуючи «Запорожців», відмітимо, що на тлі загальної бойової готов-

ності козаків до протистояння є місце для жартів, ігор і забав. Цікаво відмітити, 

що хоч воєнна тематика й окреслює, на перший погляд, лише сторони героїзму, 

звитяги та доблесті, з іншого ж боку, ми розуміємо, як фольклор змальовував 

окремі долі різних людей на фоні війни, так хореографічний жанр на повну по-

чав використовувати всі запропоновані теми фольклорних, літературних і на-

віть естрадних мотивів. Це помітно й в інших творах митця: «Про що верба 

плаче» та «Ми пам’ятаємо!», які теж можна віднести до категорії воєнних тан-

ців, або танців на воєнну тематику. 

Отже, наш народ, який на теперішній час зберігає спадщину предків, воло-

діє неймовірно цінними мистецькими здобутками. Їх плекання забезпечить іс-

нування і подальше формування нашої нації, яка в пошуках себе завжди зможе 

звернутись до здобутків пращурів і наповнитись знанням історії свого краю. 

Український народ пройшов випробування ворогами внутрішніми та зовнішні-

ми, зафіксувавши в народній творчості, зокрема в танці, і болісні втрати, і ли-

царські звитяги. Військовий танець (танець на воєнну тематику) можна вважати 

вічним: він завжди існуватиме. Ключ до розкриття характеру постановок уже 

викладений у роботах істориків-дослідників, вдало випробуваний майстра-

ми-попередниками, чиї твори не старіють до сьогодні. Головне – досліджувати 

тему, щоб так відтворювати минувшину, аби зміцнити дух українців і попере-

дити небажане розгортання подій у сьогоденні. 
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