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ЗНАЧЕННЯ ХОРЕОГРАФІЇ У ФОЛЬКЛОРНОМУ 

ТРАДИЦІОНАЛІЗМІ 

Розкрито визначення поняття «традиціоналізм», як синонім 

визначення язичництва. Розкрито значення хореографії, як вагомої 

складової обрядових та ритуальних дійств у язичницькому суспільстві. 

Описані обрядові дійства на честь природних стихій і ритуальні танці 

слов’янських та європейських народів у галузі тотемного 

світосприймання. Визначено джерела походження споріднених звичаїв 

первісних народів. Розкрито зміст хореографічного мистецтва як засобу 

комунікації між людьми. 
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MEANING OF CHOREOGRAPHY IN FOLK TRADITIONALISM 

Olena LITOVCHENKO 

The article deals with the definition of «traditionalism» as a synonym 

definition of paganism, reveals the importance of dance as an essential part of 

ritual and ritual actions of a pagan society. This article described ritual 

ceremonies in honor of natural elements and ritual dances of Slavic and 

European nations in totemic worldview. The sources of origin of related 

practices in primitive societies are identified here in this work. The content of 

choreography as a means of communication between people is revealed.  
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У дохристиянський період на багатьох континентах світу побутували 

різноманітні релігійні вірування, проте найбільш значним та 

всеохоплюючим було язичництво. Володіючи своєю світоглядною 

системою, язичництво мало на меті досягти гармонії з природою, про що 

свідчить вірування в одухотворення природних явищ та стихій. 

Язичництво, можна називати традицією або «традиціоналізмом», тобто 

традиційним міфологічним світоглядом [4, с. 4]. У межах кожної традиції 
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побутували різні обряди та ритуали, в основі яких були закладені 

танцювальні рухи та пози. Танець займав вагоме місце у житті кожної 

людини. 

Сюжети обрядових свят та ритуалів почерпнуті з народної творчості, 

що знайшло своє відображення у хореографічному фольклорі.  

Хореографічний фольклор до сьогодні залишається однією з 

недосліджених галузей в історії хореографічного мистецтва, оскільки 

згадки про нього містяться лише фрагментарно у старих письменах та 

малюнках, знайдених на гончарних виробах перших віків. 

Отже, автор ставить перед собою завдання з’ясувати яке місце 

займав хореографічний фольклор у житті пращурів, розглянувши обряди 

на честь стихійних явищ та пов’язаних з ними ритуальних дійств. 

Фольклором давніх слов’ян займався А. Н. Афанасьєв у своїй праці 

«Поэтические воззрения славян на природу. Опыт сравнительного 

изучения славянских преданий и верований в связи с мифическими 

сказаниями других родственных народов» [2], Б. А. Рибаков «Язычество 

древних славян» [9] та Д. А. Гаврилов «Боги славян. Язычество. Традиция» 

[4]. Фрагментарно хореографічний чинник у фольклорі висвітлений у 

студіях В. С. Ломакина «Этническая хореография народов мира» [7], 

С. Н. Худекова «Всеобщая история танцев» [11], В. І. Уральскої «Природа 

танца» [10]. 

Хронологічні межі сягають від початку віків до періоду 

християнізації держав приблизно до ІХ–Х століть. 

Усім відомо, що в різні епохи, на різних етапах розвитку суспільства, 

роль і значення танцю були неоднакові. Проте в чомусь головному вони 

залишались і залишаються незмінними. Причиною раннього народження 

танцю є ритмічна основа, що одразу стала її відмінною ознакою. Здібність 

до ритму – одне з найважливіших властивостей природи людини. Прості 

рухи – одне з яскравих проявів почуттів. Якби танці були самоціллю і не 
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були обумовлені життєвими процесами, вони не могли б задовольнити 

первісних людей, які не вміли сприймати танець, як мистецтво [10, с. 4–6].  

Цей феномен закладено в основу обрядових дійств язичників, які 

були пов’язані зі сезонними циклами і ритуалами. Можна стверджувати, 

що танець зосереджує провідні світоглядні основи людини в світі 

традиціоналізму [5, с. 80]. Під час зустрічі роду – гуляння зі співами і 

танцями були невід’ємною частиною вже на ранньому етапі язичництва. 

Весь світ, який оточував людину, вона сприймала в конкретних живих 

образах [6], які згодом знайшли своє відображення у фольклорних текстах. 

Можна припустити, що у становленні «автентичної» хореографії вагоме 

місце посідає саме фольклорна традиція.  

Аби зрозуміти, наскільки важливе місце у житті наших пращурів 

займав хореографічний фольклор, варто розглянути детальніше 

особливості побудови танцювальних ритуалів та обрядів. У цих дійствах 

люди надавали міфічному уявленню священного значення, що 

поєднувалися зі співом, музикою і танцем. Шанувальники стихійних сил 

природи, стародавні племена, намагалися у своїх релігійних церемоніях 

символічно виражати те ж, що відбувалося на небі або що бажано було 

угледіти там у певний час. Наслідуючи дії небесних богів, вони вірили, що 

викликають таким способом божественні сили на їх творчі подвиги [2, с. 

118]. 

Прикладом такого дійства може слугувати обряд опахання, який був 

символічним знаком викликання грози. Усі обставини зазначеного обряду 

вказували на ті міфічні образи, які споглядала людина в небі. Дійовими 

особами в обряді опахання були жінки і дівки, і до того ж або зовсім голі 

або в одних білих сорочках і з розпущеним волоссям. Шалені, несамовиті 

танці поселянок, які опахають, були символічною емблемою невпинного, 

примхливого польоту хмар; дзвін і тукіт – емблема громових розкатів, а 

їзда на мітлі – бурхливих стрімких вихорів [2, с. 201].  
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У язичників слов’ян існували різні ритуальні обряди, пов’язані з 

викликанням дощу, особливо під час посухи. Ці обряди мали для людей 

дуже велике значення. У такий період на допомогу приходила богиня 

Додола. Для того, щоб богиня зробила милість, існували певні правила, 

яких треба було дотримуватися. До Небесної Богині мали право звертатися 

з проханнями тільки жінки-жриці, які служили їй [3]. Кликали їх додолами. 

Це були юні дівчата, які виконують танець дощу під час посухи. Додоли 

роздягалися догола і обвішувалися від плечей до колін гілками, травами і 

квітами; жінки села, в якому проходив обряд, обливали додол з ніг до 

голови водою, а вони продовжували співати і виконувати типові рухи 

священного танцю магічно-землеробського характеру [9, с. 130, 142]. 

Окрім обрядів поклоніння природним стихіям, вагоме значення мали 

дійства, присвячені певній тотемній тварині. Виконуючи ритуальні танці, 

люди вірили, що таким способом накличуть успіх в полюванні, 

землеробстві або інших видах тодішньої діяльності. Найвідомішим серед 

тотемних тварин був ведмідь, на честь якого влаштовували велике свято з 

обов’язковим виконанням ритуальних магічних танців. Це свято й ритуал 

простежується з античних часів, коли на прославу Артеміди Бравронії 

жерці виконували священний танець у шкурах ведмедя. Це свято 

припадало на місяць «артемізон», що зараз називається березнем, тобто 

час, коли ведмідь виходить зі зимової сплячки. Це свято мало назву 

«комоєдиці», та збігалося з дохристиянською масницею [9, с. 295].  

Ці розгульні святкування, які супроводжувалися переодяганням, 

пияцтвом, піснями і танцями, відбувалися на честь благодатного 

повернення весняних гроз, проганяючи демонів зими і несучи землі 

родючість, або з ціллю призиву бога-громовика під час посухи. Такі 

особливості язичницьких свят зумовили утвердження за ними назви ігрищ. 

Пісні донині становлять істотну частину святкових обрядів, що 
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відбуваються при сонячних поворотах, при зустрічі весни, завивання 

вінків, стрибання через запалені багаття і ін. [2, с. 118–119]. 

Отже, можна стверджувати, що загальним каноном для всіх танців 

тих часів було те, що кожен рух мав своє обов’язкове змістовне 

навантаження, що наповнювало обряди магічним сенсом. Кожна фігура 

танцю була наповнена символізмом. Для змістового і хронологічного 

розшифровування обрядів, ігор, пісень і образотворчих сюжетів необхідне 

залучення різних матеріалів і широкого поля зіставлень [9, с. 28]. 

Так розглянувши описи деяких обрядових дійств, можна припустити, 

що коріння становлення язичницьких танцювальних обрядів та ритуалів 

доцільно шукати в часи панування грецької та римської імперій. Деякі 

дослідники знаходять у танцях північних дикунів безсумнівну 

спорідненість з давньогрецькими культовими танцями [11, с. 256]. Так 

можна навести приклад ритуальних таїнств друїдів, лікарів, які проживали 

у непрохідних лісах Європи. Вони виконували свої обряди за допомогою 

танцювальних рухів та поз, що підпорядковувалися законам всесвітньої 

рівноваги та були наповнені таємним і великим змістом. Ритуальний 

танець під наспіви гальдрів виконували в особливі дні року та у відомий 

лише посвяченим час, приводив виконавців у резонанс з усім світом, 

роблячи їх мало не всемогутніми [8]. Існують припущення, що ці 

ритуальні танці нагадували вакханалії римлян. Під час нічних 

жертвоприношень до друїдів приєднувалися пророчиці і фокусниці, які 

мали бути присутніми абсолютно голими. Тіло їх було вкрите чорною 

фарбою, волосся було розпущене, і в такому вигляді вони до нестями 

віддавалися найрозгнузданішим танцям [9, с. 257]. 

У слов’янських народностей повір’я та обряди язичництва мали 

спорідненість з німецькими. Приносилися жертвопринесення як головним 

кумирам, так і другорядним божествам. У той час жерці-віщуни кружляли, 

а народ танцював кругом бовванів, священних каменів і священних лип. 
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Франки і германці, які в обряді жертвоприношення, рухалися звичайно по 

колу, роблячи по кілька кроків то вправо, то вліво, або ж несамовито 

скакали, доходячи до шаленого фанатизму перед грубими предметами 

поклоніння. Очевидно, що під час священнодійств вони вдавалися до 

рухів, що характеризували стан їхньої душі [9, с. 256]. 

Символ кола мав досить вагоме значення для язичницьких предків. 

Символізуючи сонце, у формі якого давня людина бачила вогняне колесо, 

саме слово «коло» використовували в значені хороводного танцю [2, с. 72]. 

У всіх племенах, що населяли Західну, Середню і Північну Європу, 

хороводні танці були однаково мирними. Народ збирався переважно в поле 

або на площах. У певні періоди року розпалювали багаття, навколо якого 

чоловіки і жінки співали і танцювали, стрибаючи через вогонь на честь 

різних богів [11, с. 259].  

У хороводі пісня зливається з драматичним виступом. Головним 

мотивом у цих хороводних виставах і піснях була ідея кохання та 

подальшого за ним шлюбу, що сформувалося з уявлення предків про те, 

що навесні небо вступає в шлюбне злиття з землею. Скопці і хлисти 

замінили суспільне моління швидким кружлянням, силою якого, на їхню 

думку, викликають дар пророцтва, і хороводами за годинниковою 

стрілкою. Стаючи один біля одного, вони бігали кругом, скакали, 

крутилися і плескали у долоні; під час цього танцю вони співали своїх 

священних пісень, які пройняті духом і змістом народної поезії. Усі їхні 

молитовні клятви наповнені зверненнями до світил і стихій, колись 

обожнюваних язичниками [2, с. 118–119]. 

Детально обґрунтувавши значення хореографічного мистецтва 

можна припустити, що танець у часи язичництва виконував не лише 

ритуальну та розважальну роль, а слугував так званим засобом комунікації. 

В англомовній статті, присвяченій танцю в Північних традиціях, 

зазначено, що танець є однією з найбільш ранніх форм мови – а часом 
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підсвідомою мовою – інструментом вираження того, що не може бути 

виражене будь-яким іншим способом [1]. Підтвердження цьому можна 

знайти в описах танців північної Європи. У танцювальній культурі 

Норвегії, континенту Скандинавії, танець цінували за «ауру» спілкування, 

яку він створював та яка давала змогу молоді знаходити спільну мову між 

собою. Народ збирався, щоб у спілкуванні розслабитися, фізично і духовно 

[7, с. 145]. 

Як наслідок можна стверджувати, що хореографічне мистецтво в 

часи язичництва повністю відображало світосприйняття людини. Танець 

мав просту форму, що уможливило зробити його загальновживаним. 

Оскільки основну увагу приділяли не лише правильності виконання руху, а 

й символічному наповненню і копіюванню різних тварин, можна 

припустити, що танці мали культове значення. Значення танцю у часи 

язичництва було значно більшим, ніж ми звикли це сприймати. Вивчення 

язичництва – це не тільки заглиблення в первісність, але і шлях до 

розуміння культури народу [9, с. 421]. 
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