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Тарас ХОЛОВ 

 

АФРО-ДЖАЗ-ТАНЕЦЬ, ЙОГО НАЦІОНАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ ТА 

РЕЦЕПЦІЇ  

 

Розкриваються  питання формування, визнання та набуття популярності 

афро-джаз-танцю, розглядається його початкова природа сприйняття та 

танцювально-стилістичні особливості.  

Ключові слова: Афро-джаз-танець, афро, джаз, особливості, рабство, 

ударні інструменти, Америка, Африка, груповий танець, ритм. 

 

Актуальність дослідження: Розкрити усі тенденції афро-джаз-танцю та 

набуття його популярності. Сьогодні сучасний танець різко іде в гору та 

набуває все більшої популярності, афро-джаз-танець набув свого активного 

розвитку ХІХ ст., але до сьогоднішнього дня він розвивається та стрімко 

заявляє про себе в Америці, Європі, та в меншій мірі в Україні. Його 

стилістично-виконавські характеристики мають великий вплив на сучасне 

хореографічне мистецтво та завдяки йому ми дізнаємось в деякій мірі про 

обряди африканського народу. 

Джаз танець (від. англ. Jazz: як дієслово – збуджувати, активізувати, 

захоплювати; як іменник – міць, поривчастість, екстаз). Жанр професійної 

музик, що виник на початку ХХ ст. в південних штатах Америки в наслідок 

взаємодії африканської та європейської танцювальної музики. Джерелами 

джазу були імпровізаційні форми негритянської народної музики зокрема, 

спіричуелс, блюз, регтайм та танцювально-побутової музики білих 

переселенців [1, с. 5]. 
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Існувала думка, що «чорний» танець – це окремі, нелогічні і невмілі рухи. 

З часом і білі танцюристи стали розуміти чарівність і складність танцю цього 

напряму. 

Походження слова «джаз» породило багато припущень. Афро-джаз 

можна назвати одним з класичних, «початкових» варіантів джазу, оскільки він 

припускає звернення до елементів африканських етнічних танців, як художнє 

явище – це результат столітньої еволюції гри на ударних інструментах 

негритянських племен Африки. 

Ранні корені джазового танцю зародилися в африканській культурі 

привезених в Америку рабів. Доля рабів складалась залежно від їх 

географічного населення, від соціально-економічних умов, в яких вони жили, 

від того, з якими національними культурами зіткнулася їх культура – з 

англійською, іспанською, португальською чи французькою. У нових умовах 

змінювалась психологія негрів. Рабовласники часто навмисно змішували 

представників різних племен, що позбавляло їх можливості спілкування і 

поступово призводило до зникнення відмітних регіональних традицій. 

Виникали діалекти змішаного типу, але за наявності різного роду бар’єрів 

музика і танець були для представників різних племен чинником об’єднання. 

Яскравим прикладом злиття європейської і африканської традицій, що 

зустрілися на американській землі і дали нові художні форми, з’являється жанр 

ринг-шаут. Це груповий танець зі співом, що був кульмінацією молитовних 

зборів негрів 

У Африці, тубільці танцювали на честь життя, статевої зрілості, 

одруження та смерті. Народження дітей, дорослих і літніх людей – все це 

знаходило втілення в танці, з метою вираження своїх культурних вірувань. У 

танці використовувалося багато музичних інструментів – барабани, струнні 

інструменти, там-тами і багато інших. Музика завжди супроводжується 

танцями, а характерними рухами для афро-джазу є швидкі притупування та 

плескання [3. с. 54–74]. 
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Афро-джаз-танець почав існувати новий напрям сучасного 

хореографічного мистецтва завдяки таким митцям як: Кетрін Данхем, Перл 

Примюс та Елвіна Ейлі. Кожен з них вніс в культуру афро-джаз-танцю велику, 

значиму частину. Саме завдяки їм афро-джаз з’явився на сцені і люди почали 

танцювати його у всіх країнах світу. 

Великий вплив на розвиток афро-джаз-танцю в Америці зробило відоме 

«Шоу менестрелів», яке було популярне з 1845 по 1900 р. Трупа, що складалася 

з майже п'ятдесяти танцюристів, колесила по містах країни, показуючи 

представлення, в яких танцівники імітували танцюючих рабів. 

Найбільш відомим хореографом, танцівницею, етнографом та 

антропологом була Кетрін Данхем – людина, якій джазовий танець 

зобов’язаний теорією та методикою. Кетрін Данхем – одна з популярних 

танцівниць і хореографів ХХст., яка стала відомою завдяки популяризації 

гаїтянських танців, а також боротьбі за права чорношкірих людей в США. У 

1940 р. Кетрін Данхем заснувала Dunham Dance Company, танцювальний 

колектив з чорношкірих виконавців. Вона розробила абсолютно нову форму та 

техніку танцю 18 квітня 1940 р. [7]. 

У ряді великих танцюристів і хореографів 40-х рр. ХХ ст. була Перл 

Примюс. Вона ще навчаючись в університеті, приєдналася до танцювальної 

групи молодіжного самоврядування та створила танцювальну студію – New 

Dance Group Studio. Своїми виступами з політичними протестами на 

ліворадикальних мітингах Перл Примус притягнула увага «мисливців на 

відьом» Мак Карти. Перл Примюс вивела традиційний африканський танець на 

сцену [5]. 

Елвін Ейлі – американський танцівник і хореограф, засновник 

«Американського театру танцю Елвіна Ейлі», що вніс значний вклад в 

популяризацію сучасного танцю і в появу чорношкірих танцівників і афро-

американскої культури на танцювальній сцені XX ст. У своїх роботах 

хореограф використовував африканський фольклор, джаз, спиричуелз і госпел 

[6]. 
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Основна відмінність сучасного танцю і класичного балету передусім 

лежить в триманні хребта. Якщо в класичному балеті хребет є віссю усього 

тіла, віссю обертання і стрибка, і існує навіть спеціальний термін «поставити 

спину», то в сучасному танці все протилежно хребет м’який і розслаблений. Як 

і в класичному танці хребет є віссю руху, але ця вісь не завжди спрямована 

строго вертикально, а дуже часто згинається і обертається в різних відділах.  

Ритм відіграє важливу роль у хореографії афро-джазу-танцю. Він 

характеризується вигідним угрупованням і розподілом в просторі і в часі різних 

акцентованих у виконанні основних і сполучних рухів, а також використання 

того чи іншого руху окремими частинами тіла. Він змінюється в залежності від 

поставлених завдань. Сучасна музика, особливо джазова, монометрична по 

своїй структурі,тобто накладення різних ритмічних малюнків не відбувається, 

проте під час імпровізації того або іншого інструменту на основний, базовий 

ритм накладається ритм імпровізації. Це призводить до появи такого музичного 

поняття, як свінг – певній пульсації основного ритму, пов’язаного зі зміщенням 

мелодійного малюнка і ритмічної основи твору [4. с. 56]. 

Слово свінг означає – розгойдування, моторно-ритмічний рух тіла або 

якої-небудь частини. При цьому русі головне завдання – відчути вагу тіла або 

його частини і вільно розгойдуватися вгору-вниз, вперед-назад або з одного 

боку в інший. 

Поняття яке тісно пов’язане з ритмом є мультиплікація. Воно означає, що 

єдиний рух розкладається на складові частини. Проте кількісне збільшення 

танцювальних акцентів не повинне призводити до збільшення музичного такту. 

Говорячи іншими словами, в чотиридольному такті робиться декілька акцентів 

в проміжках між основними долями такту [2. с. 67]. 

Український дослідник джаз-танцю О. Плахотнюк надає наступне 

визначення афро-джаз-танцю де визначає його як сценічну форму сучасної 

хореографії, один із різновидів джаз-танцю, що поєднує класичні джазові 

елементи (повороти, прогини, нахили, стрибки, і т.д.) та етнічну пластику 

африканського танцю, яка формувалася під впливом релігійних вірувань, 
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фольклору й танцювальної культури країн Африки. Вирізняється високою 

емоційністю й енергійністю виконання, характерним ритмічним малюнком, 

пов’язаним із ритмом ударних інструментів, складністю віртуозної техніки у 

своїх ритмічно-динамічних рухах, переміщеннях та використання різних рівнів 

виконання (партерна, стрибкові частини) танцювальних па. Для хореографічної 

лексики афро-джаз-танцю є характерне підкреслення й підсилення 

експресивної ритмічності й чуттєвості, своєрідна імітація танців аборигенів, 

стилізація африканської танцювальної культури [7, с. 142].  

Отже, таким чином ми можемо розуміти афро-джаз-танець як художнє 

явище – це результат столітньої еволюції гри на ударних інструментах 

негритянських племен Африки. Кожне африканське плем’я з яких мало свій 

власний набір танців з певними ритмами для кожного конкретного випадку, а 

відповідне їх осмислення танцівниками ХХ ст. і відображення на сцені 

провідними хореографами закріпили, сформували основні виразово-

зображальні характеристики афро-джаз-танцю. 
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