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ХАРАКТЕРНІ ОСОБЛИВОСТІ  
ТАНЦЮВАЛЬНОЇ КУЛЬТУРИ НАРОДІВ СВІТУ 

 
Танець – вид мистецтва, де художні образи створюються 

пластичними рухами людського тіла. В танці відображається емоційно-
образний зміст музичних творів. Таке визначення подає нам тлумачний 
словник. Проте мені здається, що воно досить коротке і не розкриває усієї 
суті даного поняття. Адже танець – це певна енергетика, яку не описати 
простими словами, її потрібно відчути, щоб зрозуміти про що йдеться. 
Танець заворожує, він надає відчуття довершеності та самореалізації. А 
найголовніше – навіть якщо в тебе сьогодні все не виходить правильно, 
завтра буде краще, а післязавтра ти помітиш різницю й посміхнешся... 
Тому, що твої зусилля не минають даремно. 

Але чи кожен розуміє, що таке мистецтво танцю? Це ж не просто 
рухи під музику, це – яскравість, краса, захоплення, це – мова тіла, вираз 
музики і образу через жести і пластику. А ще це виснажливі тренування, 
біль у суглобах і м’язах і безкінечні повтори одних і тих самих рухів для 
того, щоб вони стали досконалими. Звісно, самі рухи можуть бути 
найрізноманітнішими: швидкими, ніжними, пристрасними, м’якими. 
Справжній танець подібний до вистави, до маленького життя, яке 
проживаєш під музику. Легкість музичного супроводу і мелодія, яка 
відгукується в твоїй душі, запалює в тобі вогонь, справжнє задоволення, і 
ти починаєш передавати сенс музики в своїх руках... 

Отже, танець – це відчуття гармонії й блаженства, легкості і щастя. 
Він піднімає життєвий тонус. У ньому є все: класичне благородство, 
динаміка, ритм і стиль, загадковість і м’якість, самовдосконалення, 
самопізнання. 

А тепер розглянемо танець з точки зору народознавства. Народний 
танець – один із найдавніших видів народного мистецтва, що формувався і 
розвивався під впливом географічно-історичних та соціальних умов життя 
[1, с. 363]. Це один з найдавніших видів народної творчості, що 
виявляється в ритмічних рухах під музику чи спів. Можна лише 
здогадуватися, що перші танці виникли як прояв емоційних вражень від 
навколишнього світу. Танцювальні рухи розвивалися також і внаслідок 
імітації рухів тварин, птахів, а пізніше – жестів, що відображали певні 
трудові процеси (наприклад, деякі хороводи). Слід розрізняти фольклор-
ний і сценічний танці. Фольклорні танці – це народні танці, які побутують 
в своєму природному середовищі і мають певні традиційні для даної 
місцевості рухи, ритми, костюми тощо. 
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В усій своїй сукупності танець – вияв життєрадісного характеру 
народу, його оптимізму, дотепності й веселості, що є яскравим показником 
його духовної сили. Танець прикрашає веселощі, відпочинок і дозвілля, 
загострює відчуття насолоди ними, розбуджує сили молодості, гуртує 
людей, особливо молодь, виховує в неї благородні почуття дружби, 
взаємоповаги та здорову мораль. В усі часи мистецтво танцю значило дуже 
багато. Воно ніби виводило з густого туману на широкі сонячні простори. 
Танець є одним з освіжаючих подихів широкого і вільного світу свободи, 
тому він здавна і користується такою любов’ю народу. 

У кожного народу є дуже багато різноманітних танців. Тому, 
закономірно виникає питання про те, що вплинуло на формування танцю в 
окремих народів? Чому грузини танцюють на підігнутих пальцях, а узбеки 
акцентують увагу на рухах рук, чому росіяни використовують дрібушки, а 
українці присядки? На це, насамперед, впливає географічне положення, 
тобто місце, де проживає той чи інший народ. 

Живучи в горах, кавказькі народи змушені були носити взуття із 
м’якою підошвою, щоб не було слизько на гірських стежках. Це сприяло 
виникненню танців на підігнутих пальцях у чоловіків. Спостерігаючи, як 
літають орли та кружляють над проваллям, ці народи перенесли у танець 
рухи крил орла. 

Хлібороби України, працюючи на полях, де потрібно було часто 
присідати, перенесли у танці рухи у вигляді різноманітних присядок. 

Мешканці степів, які живуть на рівнинах і мають справу з кіньми, 
почали імітувати у танцях у їзду на них. 

Збираючи бавовну, де потрібна спритність рук, особливо кистей, 
узбеки й інші центрально-азійські народи значну увагу в танцях приділять 
рухам рук. Звідси й висновок, що і праця, тобто трудовий процес, також 
знайшла відображення у танцях. 

Багато народних танців пов’язано з трудовим процесом (білоруський 
танець «Бульба», українські танці «Лісоруби», «Косарі», «Шевчики», 
литовський танець «Млин» та ін.) 

Південне небо, теплий клімат, легкий костюм сприяли створенню 
яскравої «Тарантели», «Жоку», «Молдавеняски», а суровий клімат, важкий 
костюм – дуже стриманого, статичного танцю народів півночі. Отже, 
клімат також значно вплинув на формування танцю. Такі фактори, як 
сусідство інших народів, соціально-економічний стан мали значний вплив 
при створенні народних танців. 

Танець в усі часи супроводжував народ у його радості і горі. Люди 
танцювали коли народжувалась дитина, на весіллі, коли йшли у бій і на 
похоронах. В Іспанії колись навколо померлого танцювали зі свічками, а в 
гуцулів також був звичай проводити магічні ритуали і танцювати біля 
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померлого. 
У народних танцях відображалися і військові мотиви. Так, у 

грузинському танці «Хорумі», українських танцях «Аркан», «Опришки», 
«Запоріжці», у «Гопаку» та в інших демонструється сила, твердий 
характер, розум і непохитність. 

Народний танець тісно пов’язаний з народною музикою та іншими 
видами народного мистецтва. З давніх-давен він був невід’ємною 
складовою народних свят і обрядів. Музика – це мистецтво, в якому ідеї, 
почуття і переживання виражаються ритмічно та інтонаційно організова-
ними звуками. Оскільки, образ музичний і образ хореографічний – це 
синтез художності театрального танцю [2, с. 35]. 

Щодо до характеру виконання, народні танці дуже різноманітні: 
швидкі і повільні, масові і групові, парні і сольні. Виконання народних 
танців у побуті найчастіше супроводжується грою на музичних народних 
інструментах. 

Розглядаючи і аналізуючи характерні особливості лексичного змісту 
танцювальної культури різних народів, хочеться детальніше зупинитися на 
українських народних танцях. 

Український народний танець має свою першооснову, першодже-
рело, першопочаток. Коли йдеться про культуру того чи іншого народу, 
доводиться враховувати не лише безпосередні його культурні досягнення, 
а й ту спадщину, яку він успадкував від своїх етнічних попередників, з 
яких утворився і сам даний народ. Це стосується культури всіх народів 
світу, в тому числі українського народу. 

В Україні є багато ігор і танців з різними порами року. До числа 
таких ігор відносяться весняні ігри – «Веснянки», літні ігри – «Зайчик», 
«Лисичка», осінні ігри – «Ходить гарбуз по городу», «Перепілка» та зимові 
ігри – «Метелиці». 

Історичне минуле України розповідає про великі битви, що довелося 
витримати українському народові. Після цього народились і старовинні 
військові танці такі як «Гонта». У ньому показано клятву запорожця 
зброєю на вірність рідній землі, тобто ритуал військової присяги. 

Найпопулярніший в Україні танець – «Гопак». За походженням 
належить до цієї ж групи танців. Спочатку він виконувався лише 
чоловіками і демонстрував їх мужність, силу, шляхетність і хвацькість. 
Поступово танець видозмінювався і в народному побуті став парно-
масовим. 

Отже, танець того чи іншого народу витворювався протягом віків і 
був тісно пов’язаний із життям народу, його побутом, працею, певним 
художнім смаком. Танець називають своєрідним літописом життя не 
дарма. Народ сам зберігав і розвивав свої танцювальні скарби, передаючи 
від покоління до покоління форми танців, їх характер і манеру виконання. 
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Це яскраве, багатобарвне творіння народу, що є емоційним художнім 
специфічним відтворенням його багатовікового життя. Народний танець 
завжди має яскраво виражену тему та ідею – він завжди змістовний. У 
ньому завжди є драматургічна основа й сюжет, узагальнення й конкретні 
художні образи, які створюють за допомогою різноманітних пластичних і 
просторових малюнків – побудов. 

Кожної історичної епохи різні народні танці виконувались не так, як 
попередньої, і це природно, бо кожне покоління відображає через танець 
своє світопочуття, свою культуру. Тому народний танець завжди є 
сучасним. 
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