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ЧОЛОВІК: ГЕНДЕРНЕ ПИТАННЯ В ХОРЕОГРАФІЧНОМУ 

МИСТЕЦТВІ ПЕРВІСНОГО СВІТУ 

У статті розкрито поняття первісного танцю, розділено на певні 

категорії та визначено його функцію у суспільстві первісного світу. Проведені 

паралелі епох матріархату та патріархату. Також була визначена роль 

чоловіка-танцівника у тогочасному танцювальному дійстві. За основу було 

взято праці Лукіана, Ф. Ніцше, А. Авдєєва, З. Абрамової, В. Тимінського та ін.  
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MALE: GENDER QUESTION IN THE CHOREOGRAPHIC ART OF THE 

FIRST WORLD 

Zlatoslava SALNIKOVA 

The article reveals the concept of primitive dance, is divided into categories 

and its function is defined in the society of the primitive world. Parallels of the epochs 

of matriarchy and patriarchy are drawn. Also, the role of the male dancer in the then 

dance action was defined. Based on the works of Lucian, F. Nietzsche, A. Avdeev, Z. 

Abramova, V. Tyminsky, and others. 

Key words: primitive people, primitive dances, totem rituals, ritual dances, 

male dance, history of male dance, history of choreographic art, history of dances of 

the primitive world. 

 

Метою даного дослідження з історії хореографічного мистецтва 

первісного світу, ролі чоловіка у ритуальних, тотемних та побутових танцях, а 

також розвитку чоловічого танцю. 

Завдання: 

- детально ознайомитися з історією розвитку первісного танцю; 

- визначити поняття танцю та його функцію у первісному суспільстві; 

- дослідити початкові витоки чоловічого танцю; 
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- знайти та дослідити ритуальні, тотемні та побутові танці у чоловічому 

виконанні. 

«Так чи не хоче, товариш, припинити ці прокльони і вислухати мою 

промову про танець і про те, що в ньому є прекрасного? Я спробую пояснити 

тобі, що він доставляє глядачам не тільки насолоду, але і користь, вкажу, якою 

мірою він виховує, чого навчає і врівноважує душу тих, хто дивиться на нього, 

відточує їх смак прекрасними видовищами, заповнює їх слух чудовою 

гармонією і виявляє якусь загальну красу душі та тіла. А якщо танець здійснює 

все це з музикою і ритмом, то за це, мабуть, він не заслуговує на осуд, а 

швидше – на похвалу. 

Перш за все, ти, мабуть, зовсім не знаєш того, що заняття пляскою – річ 

не нова і почалася не з учорашнього або третього дня, ну, наприклад, у часи 

наших прабатьків або їх батьків: але ті, хто найбільш правдиво виводять 

родовід пляски, може сказати, що і вона виникла з початковим народженням 

всього, так як з’явився разом з відомим давнім Еротом. Адже і хоровод зірок, і 

сплетіння рухомих планет з нерухомими, їх узгоджене спілкування і 

упорядкована гармонія служать доказом цієї первісної пляски. І ось, зростаючи 

мало-помалу і прагнучи завжди до розширення і поліпшення, вона тепер, 

мабуть, досягла вершини досконалості і стала різноманітною та цілком 

гармонійним благом багатьох муз» – писав Лукіан у своєму трактаті «О пляске» 

[3]. 

Тож, Лукіан у цьому трактаті-діалозі каже, що танці дуже старий вид 

мистецтва, який тягнеться від прабатьків, тобто – первісних людей. 

Первісні люди, танцюючи, намагались змінити існуючу дійсність. 

Наприклад, якщо їх переслідували невдачі на полюванні, то вони танцювали, 

переконані у тому, що це допоможе позбутися від наступних невдач. 

Ще одна важлива деталь танцю, як частини релігійного культу, це 

можливість входу в особливий психічний стан, що відрізняється від буденного, 

який, певною мірою, забезпечує різного роду містичні контакти зі світом 

духовних енергій. Як припускає В. Тимінський, головним є саме той містичний 
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стан, у який входить танцівник через кількох годин безперервного танцю. Він 

походить на певне наркотичне сп’яніння від власного руху, коли межі 

реальності стають набагато ширшими. Багато з таких танців були 

довготривалими, часто до знемоги танцівників. «Людина в танцях і мистецтві 

давнини був ніби втіленням підсвідомості Всесвіту». Танець переводить в іншу 

площину буття. Спостерігаючи зі сторони важко зрозуміти зовнішньої 

безглуздої жорстокості танцю маком, танцю до знемоги, до смерті: «Уже добу 

танцюють вони. Їх крики від втоми схожі на гарчання. Екстатично виблискують 

очі. Тільки божевільні здатні витримати таке нелюдське напруження. Деякі, в 

крові, від знемоги падають на каміння печери, і тихі жінки величаво ступаючи, 

покривають бездиханного стеблами очерету і витирають піт і кров пір’ям 

страуса. Однак до закінчення танцю ще далеко» [5]. 

Свідомість первісних людей це, перш за все, – багатобожжя. Тому все, що 

вони в силу свого розумового розвитку не могли пояснити – обумовлювали 

волею богів Сонця, Землі, Вітру та багато інших. Тож, аби схилити богів на 

свою сторону, люди вдавалися до ритуалів, велика частина яких складалася з 

танцю.  

Епоху Первісного світу, яка поділена дослідниками на палеоліт та неоліт, 

також можна розділити на епохи матріархату та патріархату.  

«Рогата богиня» або ж «Біла Дама» з Африки є найвідомішим 

зображенням танцюючої жінки, яка датується VIII–IX тис. до н. е. Саме в той 

час жінка мала лідируюче положення. 

Тому і в тогочасній хореографії переважали ритуальні та войовничі танці 

у виконанні жінок. Танець входив до складу таких ритуалів як народження 

дитини, становлення матір’ю жінки, ритуали, шо присвячувались численним 

богам. Про жіночі танцювальні мотиви судять по петрогліфам (наскальні 

малюнки) та статуеткам: основними є обертальні рухи голови, стегон та грудей. 

У них використовувалися предмети в руках. Це могли бути звичайні 

палиці, або ж насіння рослин як у Рогатої Богині, яка розсипала їх довкола себе. 
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Згідно досліджень У. Хемблі частіше жінки обирали собі чоловіків з кращих 

танцівників.  

Згодом, у пізніші первісні часи, лідируючу позицію зайняв чоловік. Саме 

тому війна, полювання, риболовля стали основними видами праці. Щодо до 

танців, то і тут чоловіки стали головними виконавцями ритуальних процесій. 

Відомий німецький дослідник танцю К. Закс писав, що чоловічий танець 

заснований на енергічних рухах вверх. Він пояснював це екстравертним 

характером чоловічої та інтровертної жіночої природи. Але, підкреслюючи 

різницю між чоловічим та жіночим танцем, не можна ігнорувати існування 

обрядів, у яких танцівники «перевтілювалися» у протилежну стать 

застосовуючи копіювання рухів одне одного [6].  

Е. Корольова приводить до прикладу фрагменти наскальних і 

скульптурних зображень, на яких символічні пози жіночого танцю належали 

чоловікам, а також вона наводить наступний опис полінезійського танцю. У 

цьому танці дві колони чоловіків, одягнуті у спідниці, зосереджено копіюють 

фіксовані жінкою, яка знаходиться у центрі, трикутні пози. Б. Богаєвский так 

описує почуття, які можливо з’являються під час цього дійства: «У момент 

виконання культового руху, чоловік повинен почувати себе перевтіленим у 

жінку і мати відчуття того, як він змінює свою стать… Чоловік забезпечував 

собі у культовому жіночому стані довготривалу охорону богині або 

присвячував їй себе, як чоловічо- жіночий образ, дякуючи за надане йому 

богинею благодіяння» [2, с. 155] 

Наприклад в обряді посвячення хлопчаків у воїни, юнаки мали показати 

вміння володіти зброєю, танцюючи з нею у руках, стрибаючи, обертаючись 

лежачи, падаючи та тупаючи, вибиваючи ритм ногами. Також, аби доказати 

свою сміливість й спритність, хлопці стрибали головою вниз з вершини в воду і 

т. д.  

Войовничі танці відбувалися до і після боїв. У них, на відміну від 

жіночих, було більше стрибків, обертів, бігу та присядок. 
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Танці зі зброєю, що виконувалися до бою, були певною психофізичною 

підготовкою воїнів та супроводжувалися вони під ритм барабанів, дудок та 

войовничих вигуків. Після битви обряд носив характер ходи-апофіозу, під час 

якої чоловіки демонстрували свої трофеї, наприклад завойовану зброю або ж 

скальпи переможених ворогів. Такі танці виконувалися у піднесеному настрої, 

були тривалими та масовими. Проте, у разі програшу, дійство не проводилося 

[6]. 

Основою ритуалу перед полюванням складали танці у шкурах тварин, аби 

привернути увагу звірів чи птахів, а після вдалого полювання чоловіки 

виконували танцювальний обряд, щоб вшанувати богів та душ тварин. 

Тотемічні танці, які могли тривати до кількох днів, були складними 

багатоактними та масовими дійствами, що мали мету – уподобитися свому 

тотему. Тотемом є не просто тварина, а істота зооморфного виду, що була 

здатна приймати як людський, так і тваринний вигляд.  

Тотемні танцювальні ритуали були звернені духу тотемної тварини, яка 

мала великий вплив на віруючу в неї первісної людини. Вона надавала сил, 

витривалості, хитрості та інших якостей, що були притаманними певному 

звірю. 

Цей танець залишається за межами також естетичних категорій, 

наприклад, краси як «порушення задоволення від прекрасних форм». Такий 

танець частіш за все був негарним, незграбним і різким. Він втілює життя, 

природність. «Відтепер, слухаючи добрі новини про світову гармонію, кожен 

відчуває, що він не тільки з’єднався, примирився і злився зі своїм ближнім, але 

і склав з ним єдине ціле, немов розірване вже покривало Майї і тільки 

жалюгідні лахміття полощуться на вітрі перед ликом першоєдиного початку» – 

писав Ф. Ніцше [4, c. 89]. 

Тотемічні ритуали були пов’язані з певними міфами, які їх пояснюють. У 

танці крокодила вождь племені, виконуючий цей танець, «... рухався якоюсь 

особливою ходою. У міру нарощення темпу він все більше притискався до 

землі. Його руки, витягнуті назад, зображали дрібні вібрації, що йдуть від 
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крокодила, який повільно занурюється в воду. Раптом його нога з величезною 

силою викидалася вперед і все тіло починало звиватися і скручуватися в 

гострих вигинах, що нагадують рухи крокодила, що видивлявся свою жертву. 

Коли він наближався, ставало страшно» [1, с. 150].  

Вважається, що побутовий танець виходить із ритуального, проте він 

втратив своє магічне значення. Такі дослідники як А. Авдєєв, Е. Корольова, 

Е. Мартінес виділили декілька різновидів побутового танцю: наприклад, 

сюжетні танці. До них належать трудові. 

Другим різновидом є безсюжетний танець. Це спонтанний танець, танець-

імпровізація. Саме такий танець використовується у різноманітних тренінгах і 

психотерапії. Е. Тейлор описував танці лісових індіанців Бразилії: «Танці ці 

різноманітні: танцюючі з трісками в руках тупають навколо великого глиняного 

горщика, у якому міститься п’янкий напій; чи чоловіки і жінки зображують 

танцем грубе залицяння» [2, с. 177]. 

На островах Тихого океану більша частина танців 

втілюють у собі  соціальну, магічну та релігійну природу. 

Традиції різних островів мають спільні риси. Наприклад, дуже 

поширений чоловічий танець зі зброєю, що є популярним 

серед мешканців Фіджі, який виконується після тривалої 

підготовки під керівництвом досвідчених майстрів. 

Для Самоа характерні танці, що виконуються сидячи та у 

яких особливу увагу приділяють рухам корпусу. Музичним 

супроводом для цього танцю були плескання у долоні або ж 

стукіт маленьких дерев’яних паличок. Такий танець 

виконували навколо «скаліченого», який через деякий час 

вибухає сміхом і високо стрибає. Це дійство символізує 

перемогу над хворобою. 

До танців маорі (Нова Зеландія) належить хака – це танці, що 

супроводжується хоровим співом або ж викриками. Один з типів хака 
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виконується виключно чоловіками. Головним у цьому танці є складність 

синкопованих ритмів, які вимагають миттєвих змін у виразі обличчя і 

голосових модуляцій. Сучасні танці маорі мають більш гумористичний 

характер. 

Для первісного cуспільства танець – це способ мислення і життя. У них 

не було регламентованої техніки, але чудова фізична підготовка дозволяла їм з 

повною самоввідачею зануритися у танець, навіть до втрати свідомості. Такі 

дійства досі можна побачити на південних островах Тихого океану, Африці та у 

Центральній й Південній Америці [6].  

Тому, зробивши аналіз історичних довідок, провевши певні паралеллі та 

дослідивши витоки найдавніших чоловічих танців, можемо зробити такі 

висновки: 

- танець у первісному суспільстві був не лише ризвагою, а й серйозним 

релігійним та побутовим дійством; 

- еволюція чоловічого танцю була напряму пов’язана з розвитком 

суспільства; 

- в епоху патріархату чоловіки значно розвинули танцювальне 

мистецтво. 
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