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Хоровод – символ єдності минулих та сучасних поколінь у 

хореографічних традиціях українців  

 

Висвітлено питання історичного розвитку хороводу та його 

місця в розвитку культурних традицій українців, його визначення як 

найдавнішого виду українського народного хореографічного 

мистецтва. Окрім того, описано ретрансляційну функцію хороводу у 

хореографічних традиціях українських поколінь. Також розглянуто 

виконання хороводів в Україні, на Поділлі. 

Ключові слова: хоровод, танець, хореографічне мистецтво, 

народний танець, культурні традиції, ретрансляційна функція 

хороводу. 

 

Y. Filimonova-Zlatohurska 

Chorovod dance is the symbol of the unity of the past and modern 

generations in the choreographic traditions  

of the Ukrainians 

This article covers the issues of the historical development of the and 

its place in the development of cultural traditions of Ukrainians, its 

definition as the oldest type of Ukrainian folk choreographic art. In addition, 

the relay function of the Сhorovod dance in the choreographic traditions of 

the Ukrainian generations was determined. The performance of the 

Chorovod dance in Ukraine, in the Podillya is also considered. 

Keywords: dance, Chorovod dance, choreographic art, folk dance, 

cultural traditions, retranslational function of the dance. 

 

Постановка проблеми. В сучасних умовах стрімкої глобалізації 

особливої уваги набуває питання збереження культурної спадщини 

українського народу, із властивою тільки йому унікальністю, його 

духовних цінностей та мистецтва, як форми духовної культури українців, 
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а також усіх його видів, у тому числі, і хореографічного. Збереження 

культурної спадщини України та передача її наступним поколінням – 

одна з найважливіших та найактуальніших проблем сучасності, адже 

саме воно є запорукою подальшого духовного розвитку української нації. 

Розвиток українського хореографічного мистецтва неможливий без 

усвідомлення необхідності збереження найцінніших, історично 

виправданих його здобутків. Саме таким здобутком є український 

хоровод, як вид народного хореографічного мистецтва. 

Мет статті провести ретроспективний історичний аналіз 

розвитку хороводу як найдавнішої форми народного танцю, його місце 

та значення у житті українського народу, а також визначення 

ретрансляційної функції хороводу та хороводних танців як засобу 

передачі духовної спадщини наступним поколінням. 

Аналіз досліджень. Цю тему досліджував А. Гуменюк, який у своїй 

роботі «Українські народні танці» у розділі «Класифікація та 

характеристика українських народних танців» надав визначення 

хороводу, описав класифікацію хороводів, поділивши їх на три групи: з 

тематикою трудових процесів, родинно-побутовою тематикою, з 

тематикою патріотизму та природи [5, c. 7]. Також він описав тексти, 

хореографію та мелодії хороводів [5, c. 8–11]. 

У своїй книзі «Теорія українського народного танцю» 

В. Верховинець записав «Кривий танок» як весняний дівочий хоровод, 

який водили в селі Шпичинці на Київщині [1, c. 118]. 

Свого часу К. Василенко запропонував класифікувати хороводи за 

чотирма видами: пісенні хороводи, ігрові хороводи, хороводний танець з 

піснею і музичним супроводом, хороводний танець з музичним 

супроводом. 

У своєму посібнику з основ хореографічного мистецтва та 

композиції танцю у розділі «Класифікація українських народних танців» 

О. Голдрич визначив походження назви хороводу як танка, що 
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супроводжував пісні-веснянки, та виділив його як первісну форму 

народного танцювального мистецтва [4, c. 50]. 

У науковій статті: «Народне танцювальне мистецтво Поділля на 

початку XXI століття» Р. Бегас визначив хоровод як найстарішу форму 

танцювальних ігор, з перевагою танцювальних ритмів, змістом 

багатшою від парних чи сольних танців, але танцювальною технікою 

біднішою, бо кожен учасник мусить координувати свої рухи з рухами 

інших. Також він надав характеристику Подільської танцювальної 

культури та розкрив питання особливостей виконання хороводів цього 

регіону [9, c. 79]. 

Виклад основного матеріалу. Хоровод пройшов складну еволюцію 

та багатовікову трансформацію від первісного танцю з езотеричним 

змістом до одного з основних видів українського народного 

хореографічного мистецтва. Протягом своєї багатовікової історії, він, 

поступово збагачуючись новим змістом та значенням, надійно 

закріпився в культурно-обрядовому житті людей.  авньоруська 

хореографічна культура, з її язичницьким витоками, мала істотний 

вплив на розвиток української народної хореографії, в тому числі це 

відбилося і на природі хороводу. На певному етапі історичного розвитку 

відбувся перехід хороводу з обрядових танців у народні. Значну роль у 

розвитку українського танцю відіграв період козаччини, пов’язаний із 

розвитком народної танцювальної культури та поступовою втратою 

танцем ознак релігійності, в результаті чого і хоровод набув більш 

розважальної форми. Отже, набуваючи все нового змісту, хоровод став 

найдавнішою, первинною формою українського народного танцю. 

Окрім того, історичний розвиток хороводу був основою для появи 

побутового народного і сюжетного танцю. 

Хоровод є синтезом поезії, співу та хореографії. Слова відомого 

українського хореографа В. Верховинця найвдаліше підходять для опису 

українського хороводу: «Пісня і танок – це рідні брат і сестра. Як у пісні 

виявляються жарти, радощі та страждання народні, так і в танці та іграх 
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народ проявляє свої почуття» [1, c. 121]. Він захоплюється багатством 

традицій українського народу в селах, його здатністю оспівувати всю 

велич та красу української природи в різні пори року у народних піснях. 

За класифікацією А. Гуменюка, хороводи за змістом поділяються 

на: 

1. Хороводи, змістом у 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» та ін.); 

3. Хороводи, змістом у яких проявляються патріотичні почуття, 

оспівується рідна природа, звички й особливості поведінки звірів і птахів 

(«А вже весна», «Марена», «Коза», «Зайченя» та ін.) [5, с. 7]. 

Традиційно, виконання хороводів пов’язують із важливими в житті 

народу подіями, обрядами або святами весняного, літнього, осіннього та 

зимового циклу. Тож, хороводи поділяються на сезонні цикли: весняні 

(«Веснянки», «Гаївки», «Гагілки»), літні («Купала», «Спаса», 

«Русалія»), осінні (збір урожаю), зимові («Колядки», «Щедрівки») [7, 

с. 21]. 

Тісний, історичний зв’язок людей з природою набув свого втілення 

у піснях-веснянках, які виконували як масовий танець-гру, одна з частин 

якої мала хороводний характер. Відбувалися подібні танці на лоні 

матінки-природи, на відкритих просторах за межами сіл або на 

галявинах. Зміст веснянок мав переважно тематику закликання та 

приходу весни, пробудження природи, явищ природи та, відповідно, 

пробудження нових почуттів, кохання. Тому не дивно, що тематика 

кохання вносила в веснянки, а, відповідно, і в хороводи ліричний зміст, 

оскільки все, про що співалося, у доступній хореографічній лексиці 

переносилося в танець. Під час виконання хороводів використовували 

простий, хороводний, пружний та потрійний танцювальні кроки, 

варіанти припадань, легкого танцювального бігу, які не вимагали від 

виконавця надмірних фізичних зусиль. Характерними для хороводів 
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були поклони, що мали значення вітань та образні ілюстративні рухи, 

залежно від тематики хороводу [7, с. 45]. Також для хороводів 

характерним було тримання за руки або за віночки, хустки, пояси. 

Малюнки хороводів теж були невибагливими для людського розуміння: 

коло, два концентричні кола (коло в колі); «кошик», «равлик», 

«вісімка», «гребінь», «ворота», «змійка», «ліса» тощо. Одночасно з цим, 

текст в обрядових танцях мав першочергове значення, бо він диктував 

хореографічний малюнок хороводу взагалі та надавав змісту хороводу 

[4, с. 7]. 

Святкування язичницького свята Купала збіглося з християнським 

святом Івана Хрестителя (Предтечі), що відбувається на честь хрещення 

Ісуса Христа у водах Йордану. Під натиском християнства язичницький 

обряд, що змінив свій зміст, частково зберіг свої архаїчні риси: 

розкладання вогнищ, співання стародавніх пісень, та з часом 

перетворився на молодіжні розваги. На Поділлі дівчата зробивши 

опудало «Купала» з вербової гілки, прикрашали його та ходили навколо 

нього співаючи. Взявшись за руки, дівчата також, приспівуючи, ходили 

навколо «Марени», що була зроблена з гілки вишні [2, с. 359, 360, 364]. 

На Зелені свята дівчата водили хороводи, що були пов’язанні зі 

завиванням вінків. Таким був ключовий хоровод «Ой зав’ю вінки та й на 

всі святки», в якому головну роль русалоньки грала наймолодша 

дівчинка, а інші дівчата утворювали зі своїх рук «місток», по якому вона 

ходила [9, с. 79]. 

У зимовий період, залежно від місцевості, в період святкування 

зимових свят в Україні, коли збиралося багато людей, наприклад, на 

зимових ярмарках, на яких відбувалися народні гуляння, чи молодіжних 

забавах, водили так звану «Метелицю». В різних місцевостях вона мала 

назву «Хурделиця» або «Заметіль». Це був хоровод, у якому дівчата, 

одягнувши своє найкраще вбрання, хизувалися перед хлопцями. Цей 

хоровод згодом трансформувався у хороводний танець, а в результаті 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%80%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%93%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%94
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%80%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%93%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%94
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%85%D0%B0%D1%97%D0%BA%D0%B0
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розвитку танцювальної техніки перетворився на побутовий народний 

танець [10]. 

Значного поширення хоровод отримав у аматорському та 

професійному хореографічному мистецтві. І сьогодні у вигляді 

хореографічної композиції «Подільська метелиця», глядач спостерігає 

майстерне виконання, що демонструють виконавці Народного 

художнього колективу ансамблю танцю «Подолянчик», 

м. Хмельницький, під керівництвом І. Гуреєва [13]. 

Надзвичайно цікавою інтерпретацією хороводу з ритуальним 

змістом є ліричний дівочий хоровод «Кладочка», для постановки якого 

було використано матеріали етнографічних досліджень та мелодії 

волинського Полісся, які записала Леся Українка, у виконанні 

Народного самодіяльного ансамблю танцю «Волинянка», м. Луцьк [7, 

с. 27]. 

Неперевершеним зразком українського народного 

хореографічного мистецтва та українського хороводу зокрема, є 

хореографічна постановка «Вишивальниці», тематикою якого є 

відтворення виробничого процесу, у виконанні Національного 

академічного ансамблю танцю України ім. П. Вірського [11]. 

Вокально-хореографічна композиція «Кроковеє колесо» 

В. Смирнова у виконанні державного академічного Волинського 

народного хору є яскравим прикладом вдалого поєднання хороводу, 

української пісні та народно-сценічного танцю [12]. 

Під трансляцією потрібно розуміти двосторонній процес передачі 

та отримання (спадкоємності) соціального досвіду від попереднього 

покоління людей до наступного, від епохи до епохи. Тому 

ретрансляційна функція хороводу полягає у постійно повторюваному, 

безперервному його сприйнятті та подальшій його передачі, а також 

притаманних йому базових ознак, від покоління до покоління. Під 

впливом різних зовнішніх, у тому числі, часових факторів, об’єкт 

ретрансляції – хоровод, частково видозмінювався, залежно від 
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історичних, соціально-економічних, географічних умов, набував нових 

форм та змісту, та одночасно формувалися найстійкіші його ознаки, 

першооснова, що визначає його стійку базову форму. Прикладом таких 

ознак у хороводі є його масова форма виконання, що виявляє природну 

необхідність людини у єднанні з іншими, належності до громади. Ще 

однією базовою ознакою є малюнок хороводу у вигляді кола, що в 

давнину наділялося символічним значенням єдності, нескінченності. 

Коло виступало також основою орнаментального мотиву у багатьох 

весняних хороводах. Поєднання кола та хреста всередині кола – символ 

вічного зв’язку земного і небесного, що має природу дохристиянського 

періоду [7, с. 31]. 

Така функція дає змогу зберігати духовні цінності та збагачувати 

українську хореографічну культуру для передачі наступним поколінням. 

Цю функцію вдало втілюють у життя фольклорні колективи, що 

відтворюють хороводи у найдоступнішій формі, аматорські ансамблі 

народного танцю, що залучають до українського народного 

хореографічного мистецтва безліч дітей задля підвищення рівня їхньої 

загальної культури через народний танець. Практично, будь-який 

хореографічний колектив, незалежно від того, чи він є професійним, чи 

аматорським, дорослим чи дитячим, має у своєму репертуарі хоровод 

або хороводний танець. Звісно, сьогодні ми бачимо його вже у вигляді 

народно-сценічного танцю, навіть не задумуючись над тим, який 

тривалий шлях він пройшов у своєму розвитку, аби його зміг побачити 

сучасний глядач.  

Народна хореографія регіонів, з її історичним минулим збагачує 

загальнонаціональну культуру України. Формування та розвиток 

народної хореографічної культури Поділля відбувався на основі 

місцевих звичаїв та традицій, у тісному взаємозв’язку з музичною 

культурою, під впливом історичних, географічних, соціально-

економічних умов. Хоровод на Поділлі як вид народного 

хореографічного мистецтва має свої особливості. Переважно їх музичну 
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основу становлять веснянки, гаївки та великодні пісні, що поєднуються з 

піснями, іграми, танцями. На Поділлі виконують кругові, одноключеві 

та двоключеві гаївки. Прикладом кругових є хороводи «Мак», 

«Заїнька», ключових – «Огірочки», «Кривий танець», двоключеві – 

«Пріс», « елман», тощо. Основу гаївки становить вдале поєднання 

мотивів весільних та ліричних пісень, що пов’язувалося зі 

землеробською працею весняного періоду. Гаївка відтворювала в 

обрядових дійствах пробудження природи, надії на щедрий урожай, 

глибину людських стосунків. Серед них загальновідомі гаївки «Вербовая 

дощечка», «Мак» [8, с. 37–38]. 

Веснянкові хороводи мають здебільшого повільний та помірний 

темп виконання. Такими хороводами є веснянковий хоровод «Ми 

кривого танцю йдемо», «А вже весна красна». Народні гуляння на 

Вінниччині, що були пов’язані зі святкуванням Великодня, як правило, 

розпочиналися з хороводів «Володар» та «Скриповеє колесо» [3, с. 111]. 

Побут, умови життя та види трудової діяльності людей, теж знайшли 

свій відбиток у хороводах Поділля.  о найдавніших веснянок Поділля 

відносять обрядові хороводи та ігри з трудовою тематикою, в яких 

описано землеробські процеси, серед таких «Прилетіли журавлі, 

посідали на ріллі» [3, с. 6]. Популярною тематикою серед хороводів 

Поділля є тематика кохання, залицяння, майбутнього одруження, серед 

хороводів цієї тематики можна виділити «Ой горобчик до синички 

ходив», який виконували для молодої пари, що збиралася одружуватися 

[3, с. 7]. У хороводах та хороводних іграх Поділля часто наявна і дитяча 

тематика, серед них усім відома «Подоляночка» [7, с. 35] та хороводна 

гра-забава « о нори, мишко, до нори», що надзвичайно подобаються 

дітям [3, с. 112]. 

Висновок. Отже, хоровод як найдавніший вид хореографічного 

мистецтва пройшов складну еволюційну трансформацію. Упродовж 

багатьох століть змінювалися його зміст та значення, але він не втратив 

своєю першооснови та існує до сьогодні у різних формах у житті 
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українського народу, збагачуючи його духовну культуру. Як предмет 

духовного насліддя він виконує надзвичайно важливу ретрансляційну 

функцію, забезпечуючи зв’язок поколінь у хореографічних традиціях 

українського народу. І хоча він і не є найпопулярнішим видом 

хореографічного мистецтва в Україні, але, напевно, немає такого 

українця, який не знає, що таке хоровод. 
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