
УДК 793.3:[2+930] Богород А.В.

Танець як різновид колективної пам’яті: історико-релігієзнавчий аспект

Розглядається традиційна танцювальна творчість українців, яка

тривалий час зберігалася у колективній пам’яті народу і передавалася від

покоління до покоління як обрядово-релігійний і святково-звеселяючий

феномен психофізичної культури.

Ключові слова: танець, танцювальна культура, танцювальні звичай,

танцювальні традиції, колективна пам’ять.

Танцювальна культура і танцювальні звичаї були невід’ємною

складовою духовної культури будь-якого племені, етносу протягом всього

культурно-історичного існування. Вони віддзеркалювали національний

темперамент і менталітет. З плином часу, із зміною соціально-історичних та

релігійно-світоглядних орієнтирів, не всі народи зберегли свої давні

танцювальні традиції і танцювальні зразки. Українці, які прославилися у світі

національним танцем «гопак» також втратили левову частку своїх

танцювальних зразків і жанрів. Так, наприклад, з усієї масивної танцювальної

спадщини українців залишилися лише прості хороводи і деякі зразки

«побутових» танців для дозвілля і забав. Хоча відомо, що жодне народне

свято не обходилося без танців – колядницьких ритуальних плясів,

великодніх, купальських, обжинкових, покровських хороводів та масиву

танцювально-ігрової культури дорослих і дітей.

Мета статті: розглянути традиційний танець українців, який тривалий

час утримувався у колективній пам’яті народу і є важливим чинником

збереження і відновлення національного духу, національної самосвідомості і

самоповаги.

Для досягнення цієї мети слід вирішити такі завдання: вияснити

сучасне становище традиційної танцювальної культури українців; розглянути

культурно-історичні та релігійно-світоглядні умови, що відчутно вплинули

на розвиток та функціонування танцювальних традицій українців; з’ясувати



вплив танцювальної культури і мистецтва на збереження та відновлення

колективної пам’яті народу.

Проблемами і особливостями традиційної танцювальної культури

українців почали серйозно цікавитися тільки на початку ХХ ст. композитори

В.Костів (Верховинець)[4] і М.Лисенко, етнолог Р.В.Гарасимчук[18] і, навіть,

поет М.Рильський. Українська академічна музикознавча наука продовжила ці

дослідження лише у зв’язку з інструментальною творчістю українців.

Окремий вклад внесли етномузикознавець А.Гуменюк [7] і хореограф

К.Василенко[3]. В кінця ХХ – на початку ХІХ ст. дослідження

загальноетнохореографічних тем і, зокрема, дякі вузькоісторичні аспекти

танцювальної творчості українців висвітлювали О.Єльохіна і О.Мерлянова

(танцювальна культура Київської Русі), В.Купленник і В.Шкоріненко

(танцювальна культура часів Козаччини), А.Нагачевський і С.Легка

(танцювальна культура кінця ХІХ – початку ХХ ст.) та ін.

Проаналізувавши тенденції становлення української етнохореології,

А.Підлипська зазначила: «На жаль, провідною мотивацією для написання

наукових статей та захищення дисертацій досить часто стає не прагнення

розвинути науку про танець, заповнити її «білі плями», а здобути науковий

ступінь та вчене звання як запоруку отримання певної посади у навчальних

закладах, керівних державних органах тощо»[13].

Отже, об’ємного, ґрунтовного дослідження традиційної танцювальної

культури українців ще не існує. Зокрема, релігієзнавчий аспект української

танцювальної культури не був ніколи предметом наукового дискурсу; у своїх

дослідженнях окремі хореологи найчастіше обмежувалися кількома фразами

чи абзацами, в яких наголошувалося про переслідування танцювальної

культури з боку християнської церкви.

За підрахунками А.Єрмолова в народі було від 120 до 150 святкових

днів)[9,с.84-85]. Невід’ємною частиною найбільших народних і релігійних

свят були танці, які сформувалися і стали традиційними ще з

дохристиянських часів, бо створювалися для обрядового забезпечення



святково-ритуального календаря дохристиянської Русі. «У танцях також є

своя весна, літо, осінь і зима»[4,с.121], – зауважив перший український

етнохореограф Василь Костів (Верховинець), в дослідженнях якого можна

знайти перелік з 26 народних танців. Згідно наших досліджень

загальнохореографічної та загальнофольклористичної літератури, їх більше

ста[2,с.11]. На щире переконання дослідника танцювальної культури

сучасного українського села І.Фетісова: «Кількість танців, яку ми танцюємо,

треба вважати дуже малою – вона доходить лише до 50 штук. Литовці,

наприклад, хизувалися, що кількість їхніх танців доходить до 150-ти. Я

думаю, що в українських реаліях, кількість танців може сягати декількох

сотень – це якщо рахувати тільки ті танці, які можна ще записати в

експедиціях. Нажаль, ще більше танців, причому давнього українського

шару, є втраченими назавжди»[17]. Зокрема Андрій Нагачевський дослідив

50 народних танців «первинного існування», які танцювали українцями-

переселенцями в степових провінціях Альберта та Саскачеван. З них 34 танці

були відомі українцям західних регіонів України до виїзду в Канаду[13]. Але

відомо, що не всі із зазначених танців є українськими.

Якщо врахувати, що всі народні календарні і сімейні свята були у

дохристиянському минулому нерозривно пов’язані з релігійним світоглядом

слов’ян, то очевидно, що більшість українських традиційних народних танців

були колись ритуальними (релігійними). Але із занепадом святкового

язичницького календаря і язичницьких релігійних свят, танці продовжили

своє існування як «побутові» – як танці виключно для звеселення, як танці

для забави і парування.

Негативне ставлення християнських священиків до танцювальної

культури і танцювальної активності народу було вагомою причиною

занепаду язичницької танцювальної ритуалістики і послаблення

танцювальної творчості в житті народу. Так у Літописі Руському і Повчанні

Феодосія Печерського однозначно засуджується традиційна танцювальна

культура русичів, які, навіть, після хрещення, продовжували відвідувати та



активно відзначати колишні язичницькі свята з піснями, музиками і

танцями»[11].

Народ, що формально приймав християнство, ще протягом багатьох

наступних століть не поспішав поривати зі своїми предківськими звичаями,

обрядами і святами, не усвідомлюючи їх первісного значення і суті. У

Посланні адресованому князю Острозькому (1599–1600) приблизно через сім

століть після офіційного хрещення Русі, християнський аскет І. Вишенський

закликає православних християн «знищити» і «прогнати» усі «бісівські»

свята і забави: святкові ярмарки, Коляду, Щедрий Вечір, Волочільне, Купала

і свято, яке відзначали в народі в день поминання Геогрія-мученика: «На

Георгія-мученика знищіть свято диявольське, під час якого, йдучи на поле,

офіру танцями і скоками Сатані чините»[5,с.48].

Хрещена Русь продовжувала танцювали, хоча два визначні

християнські Вселенські собори Лаодікійський (343 р. н. е) і Трульський

(680–692 р. н. е.) [16] назавжди заборонили танець і танцювання у

християнському світі. Танець безкомпромісно вилучали з усіх свят і обрядів

нової релігії грецького обряду, як прояв «бісівства» і «сатанинства»,

«диявольської наруги» і «диявольського насміхання» [5,с.48]. Також відомо,

що ритуальний танець певний період часу входив у ритуали християнської

церкви[6]. Та з часом танець таки зникає з християнських церковних обрядів

і позбувається свого культово-релігійного значення. Якщо Ян Ласицький в

1592 році ще описував танець у церкві, який заводив сам християнський

священик після обряду церковного вінчання[19], то вже в 1819 році Зорян

Доленга-Ходаківський закликав дослідників «поспішити під стріху селянина,

де... в танцях простих людей відгукуються імена старих Богів»[8]. Танець у

церкві з подробицями описав Адам Олеарій»[14,с.197]. Тепер танці під час

богослужби у православних чи католицьких церквах це найвищий прояв

святотатства.

Зникаючи з релігійного життя в часи поширення, становлення і

функціонування християнства, українські ритуальні танці в



деритуалізованому вигляді з’являються в танцювальних звичаях вільних

козаків Запорізькій Січі. «Козаки [селяни і міщани. – А. Б.] прибували на

Січ з різних регіонів України та зарубіжжя (волохи, молдавани, серби,

болгари), приносили свої танці». Тому «[танець] «Козак» увібрав у себе

основні рухи попередніх танців»[10]. Які саме танці стали основою для

появи козацьких танців, науковці ще не вияснили. Звичайно, це вже були

танці і танцювальні традиції, позбавлені будь-якого релігійного змісту і

значення, хоча містили майже увесь руховий «арсенал» традиційної

танцювальної ритуалістики русичів (праукраїнців). Так, наприклад, важкі

рухи танців «гопак» і «козак», які в язичницькій ритуальній традиції були

призначені весною будити землю від зимової сплячки, на Січі виконувалися

вже після переможних походів або просто під час відпочинку та козацького

дозвілля... В. Купленник стверджує, що «козаки в своєму середовищі

створили ряд танцювальних звичаїв, які розповсюджувалися [пізніше]

серед сільської та міської молоді»[10]. Деякі науковці схильні цю добу

вважати танцювальним «ренесансом» українців (А. Гуменюк, К. Василенко,

В. Шкоріненко та ін.).

Вже в кінці ХІХ – на початку ХХ століття майже всі дослідники

зазначали, що в багатьох місцевостях України зникли українські народні

свята (Купало, Коляда та ін.), переслідувані церковно-державною владою. А з

ними почали забуватись і народні, зокрема ритуалізовані танці українців.

В кожну культурно-історичну добу танцювальна «скарбниця»

українців поповнювалася танцями іноетнічного походження за рахунок

модних танців місцевої знаті та можновладців. Д.Багалій, зауважував:

«Українські народні звичаї – весілля, танки, ігри – збереглися у

козацтва та селянства куди краще і довше, ніж у старшин»[1,с.171]. Але

низи українського суспільства – реєстрові козаки, селяни і міщани,

намагаючись переймати звичаї своєї старшини – української еліти, з часом

почали вводити у свій побут і дозвілля танці іноетнічного походження:

полонез і мазурку, вальс і польку, кадриль та ін.: «[селяни] заходили до



шинку, пили там горілку маленькою чаркою і танцювали або

український танок (метелицю, горлицю, козачка), або польський

танок»[1,с.171].

В добу, коли Українські землі належали Російські імперії, в

танцювальну репетуар українців увійшли танці російського дворянства:

польські, французькі, німецькі, австрійські і навіть російські. А танці козаків

набували нових демілітаризованих рис і назв: «козачок», «горлиця»,

«коханочка», «гречаники» поряд з «метелицею» і «гопаком».

Радянський уряд активно створює в республіках ансамблі народно-

сценічного танцю, які очолюють артисти класичного балету і балетмейстери,

більшість з яких були незнайомі з традиційною танцювальною культурою

народу. Сценічні танцювальні колективи «витворили власну школу

українського танцю, яка ані за духом, ані за формою нічого спільного з

сільським традиційним танцем не має. Фактично, це український

національний балет»[17].

В.Верховинця вже на початку ХХ ст. непокоїли сценічні «українські»

танці: «Танок, не танок, а циркова акробатика»[4,с.19]; «слабка або погана

імітація, а здебільшого еквілібристика в українській одежі під неможливо

швидкий темп українського козачка» і « штучне танцювальне мистецтво» із

«всякими викрутасами, піруетами та еквілібристикою танцюристів в

українських костюмах»[4,с.124].

Не кращою було доля українського танцю в діаспорі. «Багате джерело

первинного матеріалу, на жаль, було затьмарене... активною творчою

діяльністю Василя Авраменка»[10].

В Радянській Україні з розвитком професійної і самодіяльної сценічної

хореографії, традиційні «примітивні танці» українського села продовжували

забуватися і зникати. Дослідник козацьких танців і танцювальної культури

Вадим Купленник повідомляє, що «запорізький танець «Козак»,

надзвичайно популярний в минулому у всій Україні, у радянські часи

зазнав остракізму і за досить короткий час майже забувся. Не згадували



про нього мистецтвознавці, академічні та енциклопедичні видання, не

виконували професійні та самодіяльні танцювальні колективи. Його

місце заступили популярні танці «Гопак» та «Козачок»[10].

Сьогодні молодь виконує «українські» танці тільки на сцені. Але

майже всі ці танці, створені професійними балетмейстерами або просто

аматорами, продовжують і досі помилково називати «народними», хоча

жоден з них не побутував і не побутує в природному середовищі: на весіллях

та інших гуляннях народу. Натомість сучасна молодь все більше

захоплюється танцювальною культурою створеною світовою масовою

куьтурою.

В перелік сучасного танцювального «фольклору» українців

мистецтвознавці часто помилково зараховують танці іноетнічнчного

походження «полька», «вальс», «карапет», «коробушка», «бариня». Нині ж

танцювальна «скарбничка» українців поповнилася європейським,

латиноамериканськими та американськими танцями і танцювальними

стилями «танго», «рок-н-рол», «твіст», «брейк», «ламбада», «реп», «рейв»

«хіп-хоп», «техно» та ін. – духовними «продуктами» глобалізації, які

затьмарили українські національні танцювальні традиції і культуру.

Українське село вже більше як півстоліття припинило продукувати

національні зразки танцювальної культури. Але, навіть під час виконання

простими українцями танців іноетнічного походження, в «новомодних»

рухах проявляється національний характер, темперамент і колорит, який був

вироблений багатьма поколіннями попередників і, який передається спадково

на генетичному, на підсвідомому рівні.

Загалом в цьому дослідженні приділено увагу переважно традиційному

танцю українців, який тривалий час утримувався у колективній пам’яті

народу і нині є важливим чинником збереження і відновлення національної

самосвідомості. Це дало змогу: вияснити справжнє сучасне становище

традиційної танцювальної культури українців; розглянути культурно-

історичні та релігійно-світоглядні умови, що відчутно вплинули на розвиток



та функціонування танцювальних традицій українців; з’ясувати вплив

танцювальної культури і мистецтва на збереження та відновлення

колективної пам’яті народу.

Свідоме відродження мусить пройти через переоцінку всієї духовної

спадщини, включно з танцювальною, пробудження національної пам’яті і

родового світогляду.

Сучасні вітчизняні дослідники, зокрема етнохореографи розглядали

традиційну танцювальну культура українців переважно в контексті

становлення і розвитку сценічної «народно-сценічної» хореографії. А, отже,

ці дослідження були поверховими, тенденційними. Таке становище у

етнохореологічній науці спричинило до викривлених, позанаукових уявлень

про первинні витоки, види і стилі української танцювальної творчості і

звичаєвості.
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Богород А.В. Танец как разновидность коллективной памяти:

историко-религиеведческий аспект

Рассматривается традиционное танцевальное творчество украинцев,

которое длительное время сохранялось в коллективной памяти народа и

передавалось от поколения к поколению как обрядово-религиозный и

празднично веселящий феномен психофизической культуры.

Ключевые слова: танец, танцевальная культура, танцевальные

обычаи, танцевальные традиции, коллективная память.

Bogorod, A.V. Dance as a variety of collective memory: historically-

religious aspect

Traditional dancing creative work of Ukrainians is considered, which was

for a long time preserved in folk memory and was passed from generation to

generation as ceremonially-religious and amusing phenomenon of psycho-physical

culture.

Key words: dance, dancing culture, dancings consuetude, dancings

traditions, collective memory.


