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Стаття присвячена проблемі дослідження хореографічно-
го фольклору в контексті відродження національної культу-
ри суспільства. Автором наголошується, що духовна криза в 
Україні пов’язана із занепадом національної самосвідомості 
і втратою традиційних духовних цінностей, що в повній мірі 
репрезентує актуальність дослідження.	За переконанням 
автора, українська національна хореографія зберегла бага-
ту творчу спадщину минулого як найважливішу особливість 
у зв’язку з життям і прагненнями народу. Хореографічний 
фольклор України є джерелом національної культури. 

Мета статті полягає у дослідженні хореографічного фоль-
клору України як засобу відродження національної культу-
ри суспільства. Методологія дослідження ґрунтується на 
застосуванні історичного, культурологічного, мистецтвоз-
навчого та біографічного підходів, а також комплексному 
використанні методів аналізу, синтезу й узагальнення, що 
дало змогу проаналізувати народну хореографічну спадщи-
ну України в контексті відродження національної культу-
ри суспільства. 

Об’єктом дослідження є хореографічний фольклор Укра-
їни. Предметом дослідження є виховний потенціал та жан-
рова різноманітність хореографічного фольклору, що збері-
гає глибинне генетично-національне коріння. 

У висновку автор зауважує про необхідність відшуку-
вання та збирання ще не забутих матеріалів національної 
хореографії, вивчення яких дозволить примножувати багат-
ство українського танцювального мистецтва, відроджувати 
національну культуру суспільства. 

Ключові слова: хореографічний фольклор, національ-
на культура, український народний танець, хореографічна 
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XXI century is characterized by noticeable changes in the 
folklore choreographic culture of Ukraine. All of them are con-
nected with perturbation in the life of society. However, the old 
traditions that are the foundation for folk dance art development 
should not disappear without a trace. 

The article is devoted to the research of choreographic folk-
lore in the context of the revival of the national culture of soci-
ety. The author points out that the spiritual crisis in Ukraine is 
connected with the decline of national consciousness and the 
loss of traditional spiritual values, which fully reflects the ur-
gency of the study. Choreographic folklore is both an expres-
sion of a household pattern and an aesthetic phenomenon that 
corresponds to the moral and spiritual principles of life. In all its 
genre diversity, it exists as a powerful living tradition that is 
objectively perceived by society as a determining factor in the 
stability of the cultural gene pool of Ukraine. According to the 
author, Ukrainian national choreography retains the rich cre-
ative heritage of the past as the most important feature in con-
nection with nation’s life and aspirations. Choreographic folk-
lore of Ukraine is a source of national culture. 

The objective of the article is to study the choreographic 
folklore of Ukraine as a means of reviving the national culture of 
society. The methodology of the study is based on the appli-
cation of historical, cultural, artistic and biographical approach-
es, as well as the complex use of methods of analysis, synthesis 
and generalization that made it possible to analyze the national 
choreographic heritage of Ukraine in the context of the revival 
of the national culture of society. 

The object of the study is choreographic folklore of 
Ukraine. The subject of the study is the educational potential 
and genre variety of choreographic folklore, which preserves the 
deep genetic and national roots. 

In conclusion, the author notes that Ukrainian folk choreo-
graphic work is rich and diverse both in terms of content and 
genre. It is constantly developing. The author points out the 
need to find and collect unforgotten materials of national chore-
ography, the study of which will allow to contribute even more 
to the wealth of Ukrainian dance art and revive the national 
culture of society. 

Keywords: choreographic folklore, national culture, Ukrai-
nian folk dance, choreographic heritage, folklore of Ukraine. 
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Вступ. Соціальні метаморфози, що відбуваються 
в Україні у XI ст. приводять до кардинального 

культурного зламу суспільства. За умовами часу, пи-
тання цінності культури набуває в наші дні особли-
вої гостроти. Безсумнівно, духовна криза в Україні 
пов’язана із занепадом національної самосвідомості 
і втратою традиційних духовних цінностей, що в по-
вній мірі репрезентує актуальність	дослідження. 
У різні періоди вітчизняної історії, особливо в пері-
оди глибокої кризи духовної сфери, коли відбувала-
ся переоцінка базових соціально-культурних ціннос-
тей і українське суспільство переживало культурну 
травму, коли ламалися традиційні духовні і культур-
ні цінності, саме фольклор зберігав хоча б ілюзію 
духовної перспективи модернізованого суспільства. 
Звернення до фольклору завжди залежить від кон-
кретних історичних умов. Активне освоєння фоль-
клорної спадщини відбувалося зазвичай в роки най-
вищого соціально-громадського підйому, на стику 
зламу суспільно-політичних систем, коли виникав 
підвищений інтерес суспільства саме до народної 
культури і народ як її носій починав усвідомлювати 
як нова творча сила історії. 

Хореографічний фольклор є як виразом побуто-
вого устрою, так і естетичним явищем, яке відпові-
дає моральним і духовним засадам життя. На по-
чатку ХХІ ст. фольклор у всій своїй жанровій різ-
номанітності існує як потужна жива традиція, що 
об’єктивно усвідомлюється суспільством як визна-
чальний фактор стабільності культурного генофон-
ду України. 

Тривалий час танцювальному фольклору Украї-
ни не надавалося належної уваги. Важливо, що все 
ж таки, існує плеяда дослідників, які замислюють-
ся над впливом історії, звичаїв та традицій народу 
на формування національної культури, закарбовуючи 
фольклорні зразки, щоб передати досвід прийдеш-
нім поколінням. У науковій літературі існує низка до-
сліджень різних аспектів вивчення народного хоре-
ографічного фольклору України. Зокрема порушену 
проблему вивчали: Г. Боримська [1], К. Василенко 
[2; 3], В. Верховинець [4], П. Вірський [8], Р. Га-
расимчук [5; 6], А. Гуменюк [7; 8], Є. Зайцев [9], 
К.`Кіндер [10], А. Кривохижа [11], М. Пастерна-
кова [12], В. Чміль [13] та ін. Необхідність дослі-
дження народної хореографічної культури і фоль-
клору є очевидною для дослідників і в повній мірі 

програмною та визначальною. Науковці наголошу-
ють на необхідності не просто запису фольклорно-
го матеріалу,а його вивчення, розуміючи всю міць 
танцювальної творчості українського народу. Однак, 
бракує досліджень у напрямку використання потуж-
ного потенціалу хореографічного фольклору України 
у контексті відродження духовних цінностей та на-
ціональної культури. 
Мета	статті полягає у дослідженні хореогра-

фічного фольклору України як засобу відродження 
національної культури суспільства. Методологія	до-
слідження	ґрунтується на застосуванні історично-
го, культурологічного, мистецтвознавчого та біогра-
фічного підходів, а також комплексному використан-
ні методів аналізу, синтезу й узагальнення, що дало 
змогу проаналізувати народну хореографічну спад-
щину України в контексті відродження національної 
культури суспільства. 
Об’єктом дослідження є хореографічний фоль-

клор України. Предметом дослідження є виховний 
потенціал та жанрова різноманітність хореографіч-
ного фольклору, що зберігає глибинне генетично-
національне коріння. 

Основна частина. Народний танець має свою 
першооснову, першоджерело, першопочаток. Коли 
йдеться про культуру того чи іншого народу, дово-
диться враховувати не лише безпосередні його куль-
турні досягнення, а й ту спадщину, яку він успадку-
вав від своїх етнічних попередників, з яких утворився 
і сам народ. Це стосується культури всіх народів сві-
ту, в тому числі й українського народу [3, с. 9]. До-
слідження того, як протягом багатьох століть вдоско-
налювалося українське народне хореографічне мис-
тецтво, допомагає розкрити шляхи його розвитку та 
надає можливість більш повно зрозуміти і оцінити 
сучасний народний танець. 

Розділяємо думку М. Пастернакової в тому, що 
народний український танець вихований тисячоліт-
ньою традицією та попри етнографічний приміти-
візм виявляє високу естетичну форму і духову глибінь 
[12, с. 34]. Слід пам’ятати, що національна хореогра-
фічна культура, діючи як природний фактор, зберігає 
і накопичує духовність української нації. Це завдання 
державного значення, окреслене Указом Президента 
України «Про Стратегію національно-патріотичного 
виховання дітей та молоді на 2016—2020 роки». 
Метою Стратегії є визначення пріоритетів та осно-
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вних напрямів національно-патріотичного вихован-
ня дітей та молоді, розвитку відповідних інститу-
тів держави і суспільства, забезпечення змістово-
го наповнення національно-патріотичного виховання 
на основі:формування національно-культурної іден-
тичності, національно-патріотичного світогляду, збе-
реження та розвитку духовно-моральних цінностей 
українського народу;усвідомлення досягнень укра-
їнського народу, його інтелектуальних і духовних 
надбань; розвитку діяльнісної відданості у розбу-
дові України, формування у дітей і молоді активної 
громадянської, державницької позиції та почуття 
власної гідності [14]. Український хореографічний 
фольклор має у своїй багатовіковій скарбниці той 
цілющий потенціал, здатний забезпечити реалізацію 
означеної Стратегії, відроджуючи національну куль-
туру українців та духовні цінності суспільства. 

Народне танцювальне мистецтво України сягає 
своїм корінням у народну творчість. У всі часи він 
супроводжує український народ, відображає зміст 
суспільних відносин, його звичаї, традиції, мораль-
ний та духовний світ, національні особливості. Вито-
ки народного танцю зароджувались в глибокій дав-
нині. Дані етнічної історії, а також матеріали, що міс-
тяться в самому фольклорі, дають підстави вважати, 
що формування українського народного танцю в єди-
ну образно-смислову і стильову систему відбувало-
ся одночасно з формуванням української народності. 
Багатство і своєрідність українського хореографіч-
ного фольклору в значній мірі обумовлені тривалим 
процесом формування, що вирізняє його оригіналь-
ністю і єдністю стилю. 

Досліджуючи різні аспекти народного танцю, 
В. Баглай [15], А. Гуменюк [7; 8], Г. Настюков [16] 
виділяли такі джерела його виникнення: трудову ді-
яльність; природно-кліматичні умови життя; жит-
тєвий устрій народу, його звичаї, мораль, етику, ві-
рування; сферу домашнього господарства. Будучи 
залежним від трудової діяльності, народ займався 
скотарством чи мисливством, відображаючи у тан-
цях спостереження за тваринним світом, а також об-
разно передавав характер і поведінку звірів, птахів 
[15, с. 11]. У цих танцях проявляється спостережли-
вість і мудрість народу. Другим витоком, на основі 
якого народжується народний танець, є природно-
кліматичні умови життя, різні явища природи. Лю-
дина, спостерігаючи за навколишньою природою, 

часто вдається до її образів. Народ поетизував ба-
гато явищ природи, тому в народному фольклорі об-
рази природи займають вагоме місце. Кожна пора 
року пов’язана з певними виробничими процесами, 
що наклало свій відбиток на танці, що відобража-
ють у художніх образах явища природи. Третім ви-
током народного танцю є життєвий уклад народу, 
його звичаї, мораль, етика, вірування. Такі танці ві-
дображають уявлення про соціальні відносини між 
людьми. Іншим джерелом змісту народного танцю 
є сфера домашнього господарства. Людина у своє-
му повсякденному житті постійно має справу з яки-
мись побутовими речами. Не дивно, що народ час-
то зображує їх у своїй творчості для відтворення ат-
мосфери довкілля. 

Про глибокий внутрішній зміст українського тан-
цювального фольклору, його виразність свідчить різ-
номанітність тем, відображення середовища, в якому 
він побутує. Хореографічний фольклор України бага-
тий різними місцевими стилями. Для кожної місце-
вості притаманний свій традиційний набір виражаль-
них засобів, що характеризує регіональний колорит 
танцю. Танцювальна культура українського народу 
багата широким спектром художніх особливостей, 
які проявляються в образності, в лексичній манері, 
стилі виконання. У них включені загальнонаціональні 
риси народу і специфічні особливості різних облас-
тей та регіонів. Хореографічна творчість українців 
з найдавніших часів пов’язана з річним колом обря-
дів, приурочених до зимового, весняного, літнього 
та осіннього періодів. Велике місце у фольклорній 
спадщині України займають сімейно-побутові обря-
ди, святкові гуляння, які вирізнялися великою кіль-
кістю пісень і танців. 

Танцювальна творчість займає ключове місце у 
фольклорі українського суспільства. У ньому відо-
бражені його історія, побут і праця. Різноманіття 
форм українського хореографічного мистецтва ви-
кликає необхідність класифікувати його за жанра-
ми. Кожен танцювальний жанр об’єднує танці, різ-
ні за формою і змістом. На цьому етапі дослідження, 
звернемося до класифікації, запропонованої видат-
ним дослідником українського танцю А. Гуменю-
ком [7; 8]. Він класифікує народну хореографію на 
обрядовий, побутовий та сюжетний жанри. Обря-
довий пов’язує з календарно-обрядовими дійства-
ми, отже хороводами. Побутовий — з веселощами 



Сергій	КУЦЕНКО864

ISSN	1028-5091.	Народознавчі	зошити.	№	4	(148),	2019

і розвагами в побуті, а також танцями з варіантами 
певного сюжету, отже, із сюжетними танцями. Тому 
класифікація жанрів українського народного набу-
ває остаточно такого вигляду: хороводи, побутові та 
сюжетні танці. 

Хороводи являють собою синкретичний вид на-
родної творчості, у якому поєднуються поезія, му-
зика у вокальному викладі та хореографія. Осно-
вну тематику хороводів складали праця, побут і еле-
менти язичницьких вірувань. Останні тепер у народі 
не побутують. Залишилися ті, у яких знайшли свій 
вияв трудові процеси, родинно-побутові стосунки, 
оспівування рідної природи, патріотичних почуттів 
тощо [8, с. 6—13]. Загалом, А. Гуменюк класифі-
кує хороводи на чотири види: обрядові (весняні, ку-
пальські, осінні, зустріч Нового року, весільні); те-
матичні (трудові, природничі, патріотичні, родинно-
побутові); пантомімічно-ілюстративні (рухи, жест, 
міміка, які ілюструють текст); орнаментальні (по-
будовані на зміні малюнків). 

Відомий хореограф, дослідник українського тан-
цю К. Василенко, поділяє хороводи на три групи: хо-
роводні пісні, ігрові хороводи, хороводні танці. Під-
тримуючи таку класифікацію видів, автор пропонує 
з третього різновиду виділити два самостійні: хо-
роводний танець з піснею та інструментальним су-
проводом і хороводний танець у супроводі тільки ін-
струментальної музики. Отже, залежно від змісту, 
стилістичних, хореографічних особливостей, елемен-
тів акторської гри виділяє такі різновиди:хоровод, 
хороводна пісня — класична форма синкретич-
ного мистецтва (слово, музика, хореографія) — 
«А вже весна», «Ой Іванчику», «Плету, плету 
лісочку»;хороводна гра-розвага, ігрові хороводи в 
супроводі пісні, ганцю чи поєднання цих двох ком-
понентів («Подушечка», «Теща і зять», «Гей, жін-
ко, додому, додому!»);хороводний танець з піснею 
та інструментальним супроводом («Ой зав’ю вінки», 
«Марена»);хороводний танець з інструментальним 
супроводом («Голубок-голубочок», «Подолянчик», 
«Перепілка») [3, с. 14]. Лексика та композиція у хо-
роводах, зазначає дослідник, нескладна, адже вико-
нувались вони просто неба, тексти допомагали від-
творювати дію, а мелодія — розкривати емоційний 
зміст та художні образи. 

Українським хороводам притаманні життєва пое-
тичність, колоритність, невимушеність, виразність хо-

реографічної лексики та творчий політ. Їх невід’ємною 
рисою є колективне виконання. В житті українсько-
го народу хороводами супроводжувалися різні по-
дії. Багато хороводів відображають трудові проце-
си, родинно-побутові відносини, патріотичні почуття 
народу, оспівування природи тощо. Багато хороводів 
виконувалися в певну пору року. Надзвичайно різ-
нобарвними були хороводи на обжинках, їх викону-
вали женці та в’язальниці снопків. На сьогоднішній 
день у побуті практично не залишилось обжинкових 
та косарських обрядів, а пов’язано це з механізацією 
даного процесу. Хоча, з історії відомо, що в обжин-
кових піснях брали участь переважно жінки, а в ко-
сарських — чоловіки. Жінки співали обжинкові піс-
ні, які супроводжувались хороводами дуже схожи-
ми на весняні, чоловіки змагалися в обрядових іграх, 
основним елементом яких була коса. 

Не менш колоритними були хороводи у весняному 
обрядовому циклі між Благовіщенням і Великоднем 
(веснянки, гаївки, гагілки тощо). До сьогодні відо-
мі старовинні гагілки «Кривий танець», «Подоля-
ночка», «Перепілка», «Ягіл-ягілочка», «Вербова до-
щечка». Зчасом веснянки-гагілки збагачувались но-
вими темами. Деякі з них в дусі ранньо-князівської 
доби виявляли вже сліди приналежності до пісень і 
танців весільного обряду, наприклад «Встаньте боя-
ри, коники посідлайте», «Королевич конем грає, під 
царський двір під’їжджає». За часів панщини на-
род створив нові гагілки, здебільшого з актуально-
соціальною тематикою, наприклад «Бондарівна», 
«Зельман» та інші. У загальному веснянки-гагілки 
— це більшістю дівочі хороводні ігри, їх характер лі-
ричний, рухи м’які, спокійні [12, с. 26]. 

На початку літа, коли природа досягає розквіту, у 
ніч під Івана Купала, що поєднується з дохристиян-
ським святом Русалій, молодь водить у лісі або над 
річкою обрядові ігри хороводного характеру. Сьо-
годні вже майже перевівся звичай русальних святку-
вань. Дівчата в часі купальних ігор переодягаються 
в русалок, кладуть на голову вінки, перев’язуються 
перевеслом з трави, перескакують через вогонь, ніби 
віддаючись «Купалові», та кидають на воду вінки. У 
деяких селах України ще й досі є дохристиянський 
звичай, в якому дівчата на Купала ставлять ляльку-
опудало, так звану Марену або Кострубоньку, спі-
ваючи, танцюють кругом неї і вкінці кидають у воду 
[12, с. 26—27]. На Купала «сонце грає», казали в 
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народі. Культ сонця займав провідне місце в купаль-
ських ігрищах: скачуванні колеса з гори, в урочисто-
му його спалюванні, в колових хороводах, стрибанні 
через багаття, імпровізаційних танцях біля вогнищ, в 
плетінні вінків. Багато атрибутів цього свята являли 
собою коло, що символізує сонце. Обряди свята Ку-
пала становили своєрідне театральне дійство, наси-
чене музичним і танцювальним фольклором. 

З формуванням української народності, яке відбу-
валося в надзвичайно важких соціально-економічних 
умовах, у безперервній боротьбі з своїми гнобителя-
ми, народ, свято зберігаючи традиційні хороводи, 
створював нові пісні, танці, інструментальну музику. 
У цей час з’являються історичні пісні, думи. Поряд із 
ними формується жанр побутових танців, що беруть 
свій початок із хороводів, але, на відміну від них, 
відзначаються яскравим національним колоритом. У 
цих танцях знайшли відображення типові риси ха-
рактеру українців: винахідливість, спритність, дотеп-
ність, героїзм. До жанрів побутових танців належать 
метелиці,гопаки і козачки, коломийки, гуцулки і вер-
ховинки, польки та кадрилі [8, с. 16—17; 3, с. 34]. 

Особливий пласт хореографічної творчості побу-
тових танців представлений репертуаром військової 
тематики («Гонта» тощо). Історичне минуле розпові-
дає про великі битви, які довелося витримати україн-
ському народові. Війна потрясла народ, активізувала 
творчі сили. Їх аналіз свідчить, що більшість сучас-
них танців — це видозмінені сюжети минулих ро-
ків. Йдучи корінням в традиційний фольклор, вони 
представляють собою образно-тематичну модифіка-
цію в руслі нових подій. Виконуючись у нових істо-
ричних умовах, такі танці несуть колишні художні 
образи, поєднуючи покоління і будучи живим свід-
ком зв’язку епох. Хореографічні твори післявоєнно-
го періоду вирізняються створенням танців-спогадів 
про минулі події, наприклад твори П. Вірського «За-
порожці», «Ми пам’ятаємо», «Червона калина» та 
ін. Війна порушила звичний порядок, але не змогла 
розрушити творчий потенціал народу. 

Сюжетні танці — жанр підсумковий, узагальню-
вальний, але разом із тим це вже новий, вищий етап 
розвитку народного хореографічного мистецтва, най-
багатший за тематикою. У сюжетних танцях засоба-
ми народної хореографії відображаються конкретні 
явища навколишнього життя і природи. Назва танцю 
визначається його змістом. Наприклад танець «Лі-

соруби» дістав таку назву тому,що сюжетом його є 
трудовий процес рубання лісу. В загальній компози-
ції танців цього типу, тобто у послідовності танцю-
вальних фігур, ясно видно логічний і чіткий розви-
ток сюжетної лінії. 

Щодо тематики, то А. Гуменюк розділяє сюжет-
ні танці на групи, де основною темою є:

• праця («Шевчик», «Коваль», «Косар», «Лісо-
руби», «Льон» та ін.);

• народна героїка («Опришки», «Аркан» тощо);
• народний побут («Катерина», «Коханочка», 

«Горлиця»);
• окремі явища природи і зображення виробни-

чих знарядь селянина в дії («Гонивітер», «Зіронь-
ка», «Віз» та ін.);

• звички птахів і тварин («Гусак», «Бичок», та ін.);
Сюжетні танці, на думку дослідника, художньо 

найдосконаліші і найрізноманітніші щодо тематики 
[8, с. 24—25]. 

Найважливішою ознакою будь-якого народу, як 
відомо, є його національний характер. Національна 
специфіка є результатом впливу цілої низки чинни-
ків. Національна специфічність є характерною озна-
кою фольклорного танцю, характер і зміст якого ви-
значаються призначенням у житті народу. Проаналі-
зувавши процес духовного та культурного творення 
танцю у процесі розвитку, вважаємо, що фольклор-
ний танець виник із глибин народної творчості бага-
тьох поколінь, розвивався та виконувався в побуті на 
основі народних традицій, що виражають найважли-
віші риси національного характеру та темпераменту. 
Талановитий український народ через століття збе-
ріг свою національну культуру, кращі народні звичаї, 
пісні і танці. Невичерпне джерело народної хорео-
графічної творчості розкриває перед нами всі фарби 
танцювальних малюнків і рухів, мереживні візерун-
ки побудов, виразність мелодій, — всю танцюваль-
ну палітру, таку необхідну нам сьогодні. 

XXІ ст. характеризується помітними зміна-
ми у фольклорній хореографічній культурі Украї-
ни. Всі вони пов’язані з пертурбацією в житті сус-
пільства. Однак колишні традиції, які є фундамен-
том, на якому оновлюється народне танцювальне 
мистецтво не повинні зникати безслідно. Його за-
пис, обробка та передача наступним поколінням — 
справа рук фахівців. З кожним роком численність 
зберігачів хореографічного фольклору України при-
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родно зменшується. Необхідно поспішати з органі-
зацією його збору та оформленням в архівні джере-
ла. Зібраний та вилучений з цього духовного дже-
рела зміст допоможе збагатити знання про історію і 
про основи своєї духовної культури. Професіонали-
фольклористи здатні вирішувати завдання такої 
важливості, внести вклад в національну культуру. 
Дослідження свідчить, що фахівцям ще є що шука-
ти в народній пам’яті. 

Висновки. Отже, українська народна хореогра-
фічна творчість багата і різноманітна як за змістом, 
так і в жанровому плані. Вона знаходиться в постій-
ному розвитку. Її специфічні риси надають великого 
впливу на сучасну українську танцювальну культуру 
і творчість українських хореографів. Широкоаспек-
тність та багата жанрова різноманітність хореогра-
фічного фольклору України зберігає глибинне гене-
тичне національне коріння. Ґрунтуючись на кано-
нічному для кожної етнічної традиції лексичному та 
тематичному ладункові, народ протягом тривалого 
часу створив свою фольклорну хореографічну тра-
дицію, покликану відроджувати та формувати наці-
ональну культуру української нації. 
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