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ВСТУП 

 Актуальність. Україна велична і не вмируща країна. Здавна цю прекрасну, 

багату землю завойовували та поневолювали наш український народ. Народні 

пісні, перекази та думи донесли до нашого часу героїчні і сумні перекази про 

славетних козаків-запорожців, які боронили народну волю, священні землі 

нашого краю. Тарас Шевченко казав на весь світ: 

 «Не вмирає душа наша, 

 Не вмирає воля» 

 Традиції великого кобзаря продовжили його послідовники, ті кому не було 

байдуже хто ми. Завдяки їхній великій праці Україна здобула самостійність та 

стала незалежною. Іван Франко у поемі «Мойсей» з болем писав про свою 

знедолену Батьківщину: 

 «Народе мій, змучений, розбитий, 

 Мов паралітик той на роз дорожу, 

 Людським презирством, ніби струпом. 

 Вкритий!» 

Останні строфи передають непохитну віру в національне відродження 

рідної землі. 

 Українське козацтво є надзвичайно цікавим явищем, яке мало важливе 

місце в історії світу. Козаки надихали і захоплювали, дивували своєю мужністю, 

хоробрістю, розумом та хитрістю із частинкою таємничості та містики. Це 

об’єднана, згуртована,  ідейно і духовно зцементована, суворо дисциплінована 

національна сила яка рухала наше суспільство до незалежності нашої держави. 

 При створенні цієї дослідницької праці, я звернувся до історичних джерел, 

які в підсумку наповнюють конкретним змістом усю непросту історію 

Української держави. 

 У часи створення козацтва як соціальної верстви населення у XV-XVI ст. 

на ґрунті більш ранніх музичних форм в Україні відбувається процес 

становлення української танцювальної музики. Значного поширення набуває 
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інструментальна музика до козацьких танців – козаків, гайдуків, козачків. У цих 

мелодіях, як свідчать музикознавці “ясно чути інтонації українських гопаків”. 

 Козаки у своєму середовищі створили низку танцювальних звичаїв, які 

поширювалися серед громад сільської й міської молоді-парубоцтва. 

 Спираючись на історію можна знайти багато історичних фактів, містичних 

оповідей які надихнули українських письменників на створення своїх шедеврів 

таких як “Вечорниці” з драми Т. Шевченка  “Назар Стодоля”,  “Енеїда”                             

І. Котляревського, “Полтава” А. Пушкіна, історико – героїчна опера  М. Гоголя  

“Тарас Бульба”. 

 Балетмейстери спираючись на згадки та факти про козаків, 

проаналізувавши цей матеріал, змогли створити неперевершені танцювальні 

композиції. Розкрив та показав значення українського народу  П.П. Вірський, 

показавши образ життя козацтва у той непростий час. 

 Мета бакалаврської роботи – висвітлити засобами хореографії непросте 

життя та долю козаків на Запорізькій січі. 

 Об’єктом дослідження  є процес життя та побуту запорізьких козаків 

 Предметом дослідження  є висвітлення звичаїв та соціальних відносин 

запорожців. 

 Структура роботи  представлена вступом, двома розділами, висновками, 

переліком використаних джерел та додатками. 

  Для вирішення мети хореографічного твору нами було поставлені такі 

завдання: 

- Ознайомитись з історичними даними становлення та розвитку запорізьких 

козаків як єдиного вільного народу. 

- Визначити лексичні особливості в період 16-17 століття. 

- Скласти лібрето. 

- Визначити архітектоніку твору. 

- Зробити ідейно-тематичний аналіз. 

- Висвітлити життя запорізьких козаків на січі. 

- Описати костюми того періоду. 
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- Створити композиційний план. 

- Зробити композицію танцю. 

Новизна творчого проекту. Це практичне поєднання Центральної 

України, Слобожанщини та південних регіонів в одній хореографічній 

композиції. Показ мужності та хоробрості козацького війська. 

Практичне значення твору. Хореографічна  сюїта «Доля козака» 

може бути продемонстрована цілісно, теоретична частина може бути 

використана у навчальному процесі для студентів, які здобувають освіту у 

мистецьких напрямах.  Хореографічна сюїта «Доля козака» може 

використовуватися в аматорських та професійних колективах, на великих 

та малих сценах. Можна збагачувати танцювальну лексику та малюнки. 

Апробація творчого проєкту. Хореографічна сюїта «Доля козака» 

була показана на іспиті з «Мистецтва балетмейстера» (ВП «МФ КНУКіМ», 

ауд…….2022р), на практичному показі творчих проєктів у актовій залі 

університету (Миколаїв……2022р). 

Структура та обсяг пояснювальної записки. Пояснювальна 

записка складається зі вступу, двох розділів, висновків, списку 

використаних джерел, додатків. Загальний обсяг роботи – сторінки, з них 

основного тексту – сторінки. 
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Розділ 1. 

Теоретичні основи реалізації творчого проєкту 

«Хореографічна сюїта «Доля козака» 

1.1.Історичні джерела, що використовувались при реалізації творчого 

проєкту. 

Задля успішної розробки та втілення творчого проєкту було опрацьовано 

ряд історичних матеріалів, наукових та публіцистичних праць, різноманітних 

джерел. 

Козацтво займало значне місце в історії, будучи провідною силою 

боротьби за визволення України від загарбників. Вони розвивали українську 

культуру, засвоювали нові землі, були захисниками знедолених та принижених. 

Тому назріла необхідність детального вивчення історії козацтва, їх соціальних 

відносин, повсякденного життя та побуту того періоду історії. Значний внесок у 

висвітленні та вивченні історії України зробили такі дослідники як: О. Каюк,                   

В. Станіславський, Я. Федорук,  В. Щербак та ін. 

Українське козацтво як самостійне суспільство в Україні почало 

формуватися у XV-XVI столітті. У 1492 р. з’явилася перша згадка про козаків. 

Перше визначення слова «козак» було згадано у творі «Таємної історії 

монголів» в якій козак це людина яка не зв’язана з домом та сім’єю. 

Козацтво – це вільні люди, які займалися господарською діяльністю й 

обороняли. 

Причинами виникнення козацтва стали: 

- Економічні 

- Соціальні 

- Політичні 

- Національно-релігійні 

- Військові 

Козаками ставали переважно селяни, міщани та дрібне дворянство. Також 

основна маса козаків поповнювалася за рахунок українців, білорусів, росіян, 

молдован, також іноді навіть були поляки, татари, серби, німці та французи. 
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Займалися козаки землеробством, скотарством, полюванням, рибальством, 

торгівлею. Етнічний склад козацтва був неточним, за висловом історика                            

В. Борисенка «козацький край був національним оазисом серед українських 

земель, які дедалі більше полонізувалися та втрачали національні риси». Козаки 

завжди визначалися мужністю, хитрістю, розумом вони раптово нападали на 

ворога заманювали у засідки, вражали ворога відвагою та дивовижним 

терпінням переносити спрагу та голод. 

Запорізька Січ була столицею козаків. «Січ» походить від слова «сітки» 

означає укріплення з дерева, глини та хмизу. 

Розташовувалися січі на дніпровських островах. Їх укріпляли ровами та 

валами з дерев. Першу січ створив Дмитро Вишневецький на острові Хортиця 

(1553-1557рр.). Дмитро Вишневецький очолював козацькі походи на Крим та 

навіть на Туреччину. 

Запорізька Січ стала символом козацької єдності, але місце перебування 

змінювалася декілька разів. Причини перенесення – руйнування укріплень 

ворогами. 

В Запорізькій Січі знаходилися тільки чоловіки, де вони всі були рівними, 

а перевага надавалася фізичній силі. Запорожці вміли посміятися з ворога, з 

смерті, з себе кепкувати один над одним. Та ніколи вони не глузували 

християнство та завжди шанували старших. Отамана вибирали не за заможністю 

а за силу, витривалість  та своєчасну реакцію на різні події та небезпеки. 

Козаки засвоювали степові запустілі землі, захищали південні райони 

України від турецько-татарських набігів. Обряди козаків на Січі були пов’язані з 

військовою справою та воєнним побутом. Ініціації Мали обряди прийому в 

запорожці. Перша фаза відбувалась відокремленням від громади – починалася 

обрядовими проводами майбутнього запорожця «на той світ». На Січі новачок 

проходив обряд по прийому в «молодика», який включав присягу на вірність, 

прийняття православ’я. Ставши «молодиком», він витримував термін навчання 

військової справи і правил поведінки козака запорожця. 
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Молодики що вступили до лав козаків запорожців ставали об’єктом 

ритуальних висміювань та принижень та виконували роль служителів при 

старшинах та старших козаках. Іспит на запорожця-козака включав  в себе 

споживання бридкої їжі. Ходіння по колоді над Дніпровською кручею випивши 

горілку, подолання порогів Дніпра на човні, скакати на необ’їждженому коні та 

випробування винахідливості. Коли ініціант проходив усі випробування, то 

допускався до участі у морському поході на турків. Приймали нового козака до 

одного з січових куренів і був обряд перейменування – це означало нове 

народження посвячуваного, вже як козака. 

Обрядовими діями було проведення військових рад запорожців, а також 

курінних і планових сходок. Загальні ради відбувалися в святкові дні – 1 січня 

кожного нового року, 1 жовтня в храмове свято Січ – Покрови, на другий-третій 

день Великодня. Рада починалася боєм довбиша в литаври, виносом осавулом 

великого січового прапора який виставляли на площі біля церкви. Старшина 

вставав  у центрі, козаки які були навколо обмінювалися поклонами і 

привітанням. На раді кошовий отаман і старшина клали булаву на шашку біля 

прапора, а також чорнильниці, печатки і палиці писарем, суддею та осавулом. 

Після обговорення кандидата, запорожці його виводили з куреня на площу, де 

вручали булаву, від якої він повинен двічі відмовлятися. Довбаш «відбивав 

честь» новообраному. Виведення кандидата в запорожця супроводжувалося 

лайкою і погрозами, самі вибори включали ритуал сипання піску на голову і 

вимощення голови землею . Так обирали осавула, писаря, курінних отаманів, 

суддю та інших старшин. Також був обряд про початок військових дій, вони 

робили із гармат і військовою музикою. Так само зустрічали і проводжали 

іноземних послів. На січі після походу проводилася церковна служба і 

поминання загиблих. Коли були календарні свята, запорожці не зустрічали їх 

аграрними обрядами. В ці дні відбувалася хресна хода. На Різдво і Великдень 

козаки ходили поздоровляли кошового і отамана, а також відбувалися кулачні 

бої. 
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1.2.Поява теми козацтва в літературі та образотворчому мистецтві. 

Упродовж тисячоліть існує наш народ. Протягом багатьох століть він 

збирає перлини  своєї мудрості, накопичує досвід. Виникають традиції, 

вірування, звичаї і втілюються в народній творчості: міфах, легендах та 

переказах. 

Історія козацького народу надихнула народну творчість в образ козака 

Мамая. Він був українською іконою, втіленням вольових прагнень українців 

бути господарями в свої хаті. Тюркською мовою «Мамай» означає ніхто, ніяк, 

без імені, порожнеча. Тюрки вірили, що за душу людини борються добро і зло. 

Якщо ж людина немає імені злим силам вона не підвладна. Оця суб’єктивна не 

визначеність, посилює враження, бо один усамітнений козак уже виступає в ролі 

образу всіх українців. Він ніхто і водночас єдиний для всіх. Мамая витравлювали 

з народу дуже довго, здавалося що цей ідеалізований воїн-символ, що засвідчує 

собою миролюбність і глибинність духовного світу українців і водночас силу 

духу і волі, змогу відстоювати свою батьківщину, виганяли з нашої пам’яті. 

Ворогам потрібен був нецілеспрямований народ, а сіра маса, гвинтики в руках 

самодержавців. Тому не дивно, що ті картини Мамаїв, ще зберіглися і які 

збирали в найвіддаленіших куточках України, відлежувалися подалі від 

людського ока. Їх не показували широкому загалу. Попередня виставка картин 

на якій зображений козак Мамай, відбулася в 1929 році. Після того виставок не 

було. Водночас культивувався образ радянської «шароварщіни, образ  українця - 

малороса». 

Олесь Санін, автор фільму «Мамай» зазначив, що Мамай – непізнаний 

образ свободи, волі, який не обов’язково оцінювати козацтвом. Бо ці картини 

виникли коли козацтво занепало. Тому Мамай – це відповідь українського 

народу на ситуацію що була навколо. В усіх картинах – велика мрія колись 

могутню незалежну Україну. Козацький рух, на думку Саніна – це дух свободи, 

ідея, яка допомогла людям боротися. За кращу долю. Це основна ідея, пов’язана 

з козацтвом. 
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Побачити козака легенду, який «…посеред степу чекатиме ранку й 

розмовлятиме з богом. Візьме в руки гордість й силу знищить брехню і зраду… 

Сонце світить на обрії, воленька співає. Серед степу козак з Богом тихо 

розмовляє…» [14]. 

У XVIII ст. чи не найулюбленішим персонажем майстрів народного 

живопису був узагальнений образ героя народно-визвольної боротьби – козака 

бандуриста. Його малювали на стінах хат, на дверях, віконницях, коминах і 

скринях, а то й на чумацьких возах. Зберігся фрагмент стіни XVIII ст. із 

зображенням козака-бандуриста з написом «Сидить козак в кобзу грає, що 

залишить, то все має…». Зберіглося також зображення козака – бандуриста на 

дверях запорізького куреня. Одягнений у жовтий жупан і червоні шаровари, він 

сидить у традиційній позі з бандурою в руках. Праворуч від нього на другому 

плані – вороний білогривий кінь покритий червоною попоною. Поруч дуб із 

темно – зеленою кроною. На землі біля запорожця та на дереві – його зброя і 

предмети побуту. 

На відміну від ранніх композицій уже виявилося прагнення збагатити 

картину оповідними мотивами. Щороку митці не тільки копіювали старі зразки, 

а й створили на їхній основі нові варіанти, які більше відповідали настроям і 

смаком часу. 

В образі козака – бандуриста втілено бунтарську силу селянської стихії та 

степове козацьке завзяття, що не знала меж. Це підтверджує традиційні написи 

уже на найраніших творах «Козак душа правдива, сорочка не має».  Прагнучи 

змалювати козака як предмета широких мас, народні  живописці уникали 

індивідуалізації його образу: він мав уособлювати козацтво як таке, навіть коли 

йшлося про певну історичну особу. 

Такий образ був утіленням непохитного прагнення народу до зцілення 

багатовікового соціального та іноземного гноблення. 

Невід’ємною рисою його характеру сміливість до гумору. Він часом 

готовий поглузувати сам із себе: «Коли не п’є, то воші б’є, а все ж не гуляє». 
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Українських живописців завжди цікавила тема козацтва, національно-

визвольної війни. Історичні постаті що надихнули народ битися своєю мужністю 

та відвагою таких як Богдан Хмельницький, Іван Виговський, Іван Сірко, Іван 

Мазепа, Петро Сагайдачний та ін. При вирішенні теми козацтва у багатьох 

художників  переважав героїзований образ запорізького козацтва. 

Полотно російського художника І. Рєпіна «Запорожці пишуть листа 

турецькому султану» (1880-1891),  який вважається апофеозом героїки України. 

В побутовому плані теми козацтва притаманні полотнам М. Пимоненка («В 

похід» 1902), О. Сластьона («Проводи на Січ» 1898). Героїко-епічне зображення 

сюжету виступає в творах С. Васильківського («Козаки в степу, Козацький 

роз’їзд у степу» 1890-1900, «Похід козаків»1917), О. Мурашка (« Похорон 

кошового» 1900)  С. Красицького ( «Гість із Запоріжжя»), М. Самокиша («Бій 

Максима Кривоноса з Ієремією Вишневецьким»). Важливим внеском у розвиток 

і поширення козацької тематики стала творча діяльність групи художників – 

українців – у Петербурзі.      М. Глоба, Г. Крушевський, М. Сергєєв, П. Левченко, 

М. Кравченко, Г. Платонов, П. Шарварок, К. Крижицький. Вони представляли 

картини відомих українських персонажів, це було зображення побуту козацтва. 

З’являються скульптурні твори, що увійшли в історію мистецтва, і серед них – 

одна з найяскравіших пам’яток XIX ст. в Україні – статуя Богдана 

Хмельницького в Києві (1888) створена російським скульптором М. Мікешиним. 

Також дуже цікавим є погрудні бюсти Івана Богуна і горельєфи «Петра 

Коношевича-Сагайдачного» та «Михайла Дорошенка» зроблені тернопільским 

скульптором В.П.Саловником.  

Колись давно, люди, закінчивши хатню роботу, сідали відпочивати коло 

хати і слухали розповіді сивих дідів про давнину, про величних героїв, дотепних 

характерників і відчайдушних сміливців. Люди слухали про давню історію, та 

вчилися так само щиро любити рідну землю, захищати її. Слухачі передавали з 

покоління в покоління пам’ять про славетних синів України так само, у піснях, у 

переказах (наприклад «Характерник Кравчина», «Як Сірко переміг татар», 

«Козацька вдача»). І тому жила і не вмирала слава нашого народу. 
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Письменники написали багато світових шедеврів, які висвітлювали козаків 

як вільний, незалежний народ що боролися за свою свободу та нікому не 

поступалися своїми землями та стояли до самого кінця, наприклад повість                      

М. Гоголя «Тарас Бульба», в яких відображались драматичні долі головних 

героїв та образність народу, історичні події війни які висвітленні в творі А. 

Пушкіна «Полтава», І. Котляревського, який написав п’єсу «Наталка Полтавка». 

В цьому творі Котляревський висвітлив життя селян, побут народу, прагнення і 

настрої героїв. Також Котляревський написав твір «Енеїда», де він уславив 

патріотизм, вірність, мужність та товариську солідарність. І в якому була 

сюжетна лінія реальних мандрів запорізьких козаків після зруйнування січі. 

 

1.3.Поява козацтва в хореографічному мистецтві. 

Під час створення козацтва як соціальної верстви населення у XV-XVI 

столітті в Україні відбувся процес становлення танцювальної музики. Одним з 

найдавніших танців в Україні був гопак. Гопак описується як складова частина 

козаків, голубці, гайдуки, вихиляси. Козаки створили багато різних 

танцювальних звичаїв, Які поширилися серед парубоцтва. Після  походу, маючи 

значну суму грошей, вони платили музикантам, які грали на танцях. Також у 

запорізьких козаків був звичай, хто кого перетанцює той і платить. Яскраві 

описи цих танців залишив нам актор, драматург Марко Кропивницький. 

У 1913 році Микола Лисенко створив клавір опери «Тарас Бульба». У 

другій дії є велика танцювальна сцена на хуторі у Тараса. У 1940 році 

балетмейстер Ф. Лопухів приступив до постановки балету «Тарас Бульба». Дата 

не випадкова. Дозвіл на постановку балету прийшов відразу після цього, бо цей 

балет став справою державної ваги. 

Ф. Лопухів почав роботу. Клавір його не влаштовував, і в результаті на 

доопрацювання музичної частини були запрошені музиканти на чолі з                             

Р. І. Мефроловим. 

Перше представлення нового балету в постановці балетмейстера                               

Ф. Лопухова і режисера постановки І. Ковтунова відбулася 12 грудня 1940 року 
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у Ленінграді, Театр опери і балету імені С. Кірова. Художник Вадим Риндін, 

диригент постановник Євген Дубовський; Тарас Бульба – Михайло Дудко, Остап 

– Сергій Корень, Андрій – Вахтанг Чабукіані, Панна – Наталія Дудинська, 

Оксана – Алла Шелест. Балет відразу отримав хвалебну критику і надовго 

залишився у репертуарі. Правда сталося непорозуміння. Вахтанг Чабукіані, що 

виконував партію Андрія, танцював так блискуче, що суто негативна роль 

виявилася яскравою і змістила в спектаклі усі акценти: персонаж в його 

виконанні отримав протилежне забарвлення і став сприйматися як позитивний. 

Московська прем’єра пройшла  26 березня 1941 року у Великому театрі. 

Художник Анатолій Петрицький, диригент Юрій Файєр; виконавці: Тарас 

Бульба – Лев Лащілін, Остап – Костянтин Сергєєв (у другому складі Володимир 

Голубін), Андрій – Михайло Габович (у другому складі Анатолій Кузнєцов), 

Оксана – Ольга Лепешинська (у другому складі Галина Петрова), Панночка – 

Марина Семенова             (у другому складі Ірина Тихимирова), Ганна – 

Валентина Галецка (у другому складі Надія Капустіна), Отаман Шило – Георгій 

Фарманянц. Тарас – Михайло Михайлов. Балет «Тарас Бульба». Хореографія 

Ф.В. Лопухова та І. К. Ковтунова. Ленінградський театр ім. Кірова. 

Вистава на сцені Великого театру встигла пройти 4 рази, остання вистава 

була 15 квітня 1941 року. Наставало літо 1941року. Гітлер, порушуючи всі 

домовленості зі Сталіним, рано-вранці 22 Червня 1941 року напав на Радянський 

союз. Через десть років після закінчення війни, у 1955 році балетмейстер                        

Б. А. Фенстер створив нову редакцію балету. Прем’єра цієї постановки пройшла 

також у Ленінградському театрі опери і балету ім. С.Кірова, 23 червня або 30 

червня 1955 року. Виконавці: Тарас Бульба – Аскольд Макаров (у другому 

складі Олександр Грибов), Андрій – Костянтин Сергєєв (у другому складі Алла 

Осипенко), Оксана – Любов Войшніс, Мати – Іраїда Утретська, Єзуїт – Махмуд 

Есамбаєв. 

Ця ж постановка у ленінградському театрі ім. С.Кірова була відновлена в 

1962 році, а крім того, пройшла по багатьох сценах радянських театрів – 
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Киргизького театру  опери і балету  в місті Фрунзе, Новосибірського театру 

(1960) та ін. 

Проте більше балет не поновлювався. Його хореографія вважається 

втраченою, і лише завдяки єдиному запису гопака, що зберігся, у виконанні 

Вахтанга Чабукіані залишився однією сценкою. Він і виповнюється наступними 

поколіннями – єдиний танець, що залишився з балету «Тарас Бульба». 

До українських танців також Гайдук – старовинний український чоловічий 

танець, Чумак в якому беруть участь двоє виконавців. Хлопці які танцюють 

видають за себе чумака та кохану. Варіант Гуцульського танцю. Досліджуючи 

фольклор гуцулів Р. Герасимчук зібрав відомості про чоловічий танець чумак 

місцева назва – джуман.  

Вагомий внесок у хореографічну культуру України зробив П. Вірський. 

Він майстерно будував концертні програми на контрастах, на поєднанні різних 

емоціонально-хореографічних барв, на гармонічній єдності масштабних полотен 

і мініатюр, плакатних композицій і лірико-психологічних зарисовок, могутніх 

героїчних картин та гумористичних епізодів. 

Творча фантазія П. Вірського вбирала усе багатства українського 

народного танцю, яка спиралася на глибоке знання лексики класичного балету. 

Для своїх танцювальних творів він брав елементи народного танцю, пантоміми, 

ритмопластики, майстерно об’єднуючи їх. П. Вірський черпав культурні цінності 

у народі та повідав їх у чудовій оправі. Творчість П. Вірського увібрала в себе 

усі досягнення українського народно-сценічного танцю, різні види, жанри, 

форми народні обряди та звичаї. 

Хореографічна картина «Про що верба плаче», де П. Вірський описує 

життя двох закоханих та коли після весілля парубка забирають на війну і він не 

повертається. Вірський винайшов прийом – смерть героїні, що кинулася з 

пагорбу в провалля. Вона зривається у безодню, та на тому місті де вона стояла 

виростає плакуча верба – узагальнений образ матері Вітчизни, котра оплакує 

трагічну жіночу долю. П. Вірський так пройнявся духом народної творчості, що 
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в одному русі, хореографічній позі, фразі вміє побачити дивовижну розмаїтість 

пластичних нюансів і граней. 

Знаменитий танець «Повзунець», побудовано лише на одному 

національному танцювальному партерному русі – «повзунці». У кожного 

учасника цього номера свій «повзунок», зі своїм характерним забарвленням, зі 

своїм смисловим відтінком, специфічними пластичними нюансами. А за кожним 

варіантом «повзунка» стоїть людський характер, своєрідний тип веселого і 

дотепного українського парубка або дядька, який бере участь у смішному і 

своєрідному змаганні спритності і винахідливості. 

У хореографічній мініатюрі «Чумаки» він створив трагікомічний образ 

чотирьох селян. В далекі часи вони їздили волами до Криму по сіль. Життя їх 

було випробовуванням митарства. Разом з тим оптимізм, гумор, душевна 

щедрість – незмінні супутники чумаків – були їм за вірних помічників у тяжкому 

їхньому хлібі. Вірський створює багату на гумористичну видумку хореографічну 

сцену, театрально виразну, динамічну і насичену. У комедійній ситуації живуть 

четверо зовсім різною вдачею та манерою поводження персонажів. Балетмейстер 

наділив їх винахідливістю, спритністю та життєрадісністю. І то пусте, що, 

скажімо, на чотири пари ніг куплено гуртом одну пару чобіт, - танок господарів 

єдиної пари від того не менш веселий та безтурботний! Кожен з чумаків 

витанцьовує у чоботях свою партію, кожному постановник дає індивідуальну 

смислову та власну танцювальну характеристику. 

Народний артист УРСР С. Турчак так писав про принципи народності в 

творчості П. Вірського: «Народність не як сліпе копіювання, повторення 

фольклору, а як глибоке проникнення в суть української національної 

хореографії, що лежить в основі усієї роботи колективу. Багатства української 

народної творчості невичерпні, і, створюючи окремі номери, можна легко впасти 

в музейний етнографізм чи захопитися естрадністю і тому витратити справжній 

народний колорит танцю. Але згадайте «Хміль», «Гопак», «Плескач», 

«Коломийку» та багато інших танців, - як щасливо уникають в них такого 

етнографізму митці. Глибоке проникнення в самий дух народного мистецтва, 
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його неповторну самобутність поряд з топкого Сценічного обробкою творів, 

свіжістю пластичної мови створюють справжні шедеври сучасної народної 

хореографії [13]. 

 

Висновки. Значну роль в історії українського народу відігравало козацтво. 

В Запорізькій Січі було багато різних людей міщани, селяни, дрібне козацтво та 

кріпаки які бігли від поневолення, вони всі дали свою культуру, кожен з них був 

індивідуальним та особливим, але їх об’єднувало лиш одне, жага до свободи. 

Внаслідок цього переплелися різні традиції та звичаї, що сформувало 

різнобарвну культуру, яка не схожа з іншими. Козацтво залишило після себе 

великий слід, дух, непоборність, незламність українського народу попри всі 

негаразди вони залишилися в пам’яті та серці кожного в світі. 

Взявши події та факти минулого, автор почав досліджувати історію 

козацтва того часу, щоб створити балетмейстерську роботу. Під час створення 

роботи стало можливим дати відповіді на багато запитань які виникли під час 

знайомства з історією козацтва. 

Хореографічна сюїта «Доля козака» створена на основі подій доби розквіту 

козацтва, історичних фактів, які показують та описують козацьку культуру та 

традиції. 

Автор роботи ретельно ознайомився з першоджерелами, додатковою 

інформацією, витворами образотворчого, кінематографічного мистецтва й 

хореографії. 

Знайомство з працями відомих хореографів та їх танцювальними номерами 

дало змогу чіткіше зрозуміти рухи які притаманні добі, якою в історії називають 

козацькою.  
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Розділ 2 

Художні особливості творчого проекту 

2.1. Лібрето 

 У степу та попід горою йдуть молодий хлопець та його батько. Вони йшли 

до Запорізької Січі. Хлопець був середнього зросту, плечистий, ставний, міцний. 

Йому було десь років 17, руки в нього були всі у мозолях від виснажливої 

роботи в полі та тренуванні. Батько був великим чолов’ягою середнього віку. 

Молодий хлопець прийшов з батьком до Запорізької Січі. Їх зустрів отаман, який 

добре знав батька. Вони пройшли багато битв та знали один одного багато років. 

Зустрівши їх, отаман запросив молодого хлопця встати до лав запорожців, але 

йому потрібно пройти обряд ініціації. У день проходження ініціації усі козаки 

встали в коло, в центрі був хлопець що давав присягу на вірність. Після цього 

пішов до церкви прийняти православ’я. Коли він йшов, з нього глумилися, 

кепкували та погрожували – таким був обряд вступу до запорожців. Прийнявши 

православ’я, його супроводили до площі де він показував свою майстерність 

володіння шаблею, також він і бився з козаками, щоб набратися досвіду. Коли 

хлопець пройшов обряд ініціації, його урочисто прийняли до лав козацтва, а 

отаман подарував шаблю щоб знищувати супостатів. Було велике гуляння де всі 

танцювали пили та кепкували. Через деякий час отаман збирає військо козацьке 

у військовий похід. Взявши до рук шаблю, молодий козак зустрічається з 

батьком і разом вони встають поряд з отаманом. Прогриміли литаври та сурми, 

оповіщаючи початок військового походу. Зібравши усіх, козаки великим 

парадним  маршем вийшли з Запорізької Січі нищити загарбників. Після 

запеклих боїв козацьке військо повертається до Січі з великою перемогою. 

Молодий козак разом з батьком, цілі та неушкоджені, разом зі своїм отаманом 

входять до Січі. Повернувшись всі козаки встали біля церкви молитися за 

загиблих братів які вибороли перемогу. Після проходження церковної служби 

почалося урочисте святкування перемоги козаків над ворожими загарбниками. 

Таке було життя молодого козака. 
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2.2. Ідейно-тематичний аналіз твору. 

 Темою хореографічного твору є взаємовідносини батька та сина, початок 

історії молодого козака. 

 Ідея – возвеличення мужнього духу козака. 

 Надзавдання – відтворення за допомогою хореографічного мистецтва 

патріотичності, мужності, волі молодого козака. 

 Наскрізна дія – щирі почуття та добра душа хлопця що хоче захистити дім 

та свого батька. 

 Конфлікт – відносини різних верств населення що проживають на 

Запорізькій Січі. 

Танцювальна форма – хореографічна сюїта. 

Танцювальний жанр – історичний. 

Час дії –   початок XVIст. 

Місце дії – Запорізька Січ. 

Стиль –   український народний танець. 

 

2.3 Дійові особи та їх характеристика.   

Хлопець – молодий, мужній, який  після повноліття поїхав разом з батьком 

мандрувати, щоб набратися досвіду у Запорізьких козаків. Хлопець високий та 

статний, мужній та хоробрий.  

Батько – чоловік середніх літ, який все життя пробув у мандрах разом з 

козаками, з великим досвідом, навчав свого сина їзди на конях та володіти 

шаблею, списом та стрілецькою зброєю.  Після повноліття забрав свого сина з 

дому та разом з ним поїхав до Запорізької Січі.  

Отаман – чоловік років сорока, який пройшов багато кривавих битв та 

походів, дуже досвідчений стратег та тактик мужній, сміливий та хоробрий.  

Запорізькі козаки – селяни, міщани  та дрібне дворянство які хотіли 

свободи і вони примкнули до лав козацького війська, щоб виборювати свою 

свободу. Козаки середнього зросту, плечисті, статні та засмаглі. З вусами 

довгими, розкішним оселедцем та з люлькою в губах. Вони мужні, хоробрі, 
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веселі та дотепні хитруни. 

 

2.4. Музичний супровід.   

«Запорізький марш» - народна інструментальна музика написана у 1969 

році сліпим бандуристом Євгеном Адамцевичем. Найвідоміша обробка та 

оркестровка Віктора Гуцала. Євген Адамцевич  скомпонував твір використавши 

українську народну пісню «Ой на горі тай женці жнуть». Листувався з відомим 

дослідником кобзарства О.А Правдюком. Він писав: «Тепер відносно 

Запорізького маршу. 1962 року я почув мелодію, першу частину від кобзаря 

Положая Івана Кириловича, другу частину - мажорну сам склав, і з’єднавши до 

купи, дав назву Запорізького маршу» [15]. Широкому загалу «Запорізький 

марш» став відомий у 1969 році завдяки виступу сліпого бандуриста. Аранжував 

для оркестру заступник диригента Державного оркестру народних інструментів 

Віктор Гуцал. За однією легендою на замовлення гетьмана Кирила 

Розумовського «Запорізький марш » написав Людвіг ван Бетховен. 

Розмір. 4/4 

Лад – мажорний 

Форма - маршова 

Темп -  помірний  

Загальна кількість тактів -  72 

Хронометраж – 3хв. 17 сек. 

 

2.5 Композиційно-архітектонічна побудова твору. 

         Експозиція – поява молодого хлопця та батька, які йдуть до Запорізької 

Січі. 

          Зав’язка – прихід до Січі, зустріч з отаманом та запрошення до лав 

козацького війська 

          Розвиток дії – прийняття присяги та хрещення, проходження обряду 

ініціації становлення молодого козака. 

          Кульмінація – зустріч батька та сина з отаманом та оголошення 
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військового походу. 

           Розв’язка – повернення козацького війська за походу  молитви біля 

церкви по загиблим братіям та святкування перемоги . Молодий хлопець разом з 

батьком повертаються до дому. 

 

2.6.  Сценарно - композиційний план. 

Епізод 
Викона

вці 
Світло Декорації Реквізит 

Музичний 

матеріал 

Хроном 

етраж 

1.Вихід 

батька та 

сина на 

сцену. 

Батько 

та Син 

Яскрав

е  

світло 

Задній фон 

–  

Пшеничне 

поле 

- 
Запорозький 

марш  
0:35 

2.Тренуван

ня батька 

та сина бій 

на шаблях. 

Батько 

та Син 

Яскрав

е світло 

Задній фон 

– 

Пшеничне 

поле 

-  
Запорозький 

марш  

Від 0:35 

до 1:34 

 

 

3. 

Відпочино

к батько 

курить а 

син збираэ 

хмиз до 

вогню 

Батько 

та Син  

Вечірн

е світло 

Фон – 

Дерево 

біля поля 

Змиз 

вогнище 

люлька 

шаблі та 

кінь 

1.Запорозьк

ий марш  

 

1:34 

2:44 
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4. 

Відпочивш

и Батько та 

син 

вирушають 

у подорож 

до Січі 

2 

виконав

ця 

 

 

Ранков

е світло 

Фон – 

Поле 
- 

1.Запорозьк

ий марш  

 

2:44 

3:30 

5. Зустріч 

Батька та 

сина з 

отаманом. 

Знайомство 

з Отаманом 

 

Батько 

Син 

Отаман  

8 

(Козаків

) 

2.Яскра

ве 

денне 

світло. 

Фон- 

Біля 

порогів 

Дніпра 

Шаблі 

списи 

1.Запорозьк

ий марш на  

 

3:30-5:00 

6.Проходж

ення 

обряду 

ініціації 

хрещення 

та 

вирушення 

до 

військовог

о походу 

Син 

Батько 

Отаман 

8(козакі

в) 

Приглу

шене 

світло 

Фон – 

Запорізька 

січ 

Шаьблі 

списи  

Біблія  

Запорозький 

марш  
5:00-8:24 
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Костюм козаків – вишиванка з маками рукава закачані до ліктя, сині шаровари, 

синій кушак, червоні чоботи, шабля. 

Костюм батька – вишиванка, червоні шаровари, чорний кушак з золотим 

орнаментом, гостроконечна хутряна шапка, шабля. 

Костюм сина – вишиванка з маками, червоні шаровари, синій кушак, шабля . 

Костюм Отамана – вишиванка , червоні  шаровари, жупан, золотий кушак, 

шабля та булава. 

 

2.7 Сценографія 

Умовні позначення  

 

Обличчя молодого козака-             - спина хлопця; 

 

Обличчя батька -                             - спина батька; 

 

Отаман -  

 

Кордебалет -                                     

 

- напрямок руху. 

- напрямок руху по колу 

 

7.Повернен

ня з 

військовог

о походу 

молитви 

біля церкви  

Батько  

Син 

Отаман 

8(козакі

в) 

Вечірн

е світло 

Фон –  

Церква в 

Запорізькій 

січі 

 

- 

Запорозький 

марш  

8:24-

10:35 
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Ар

хіт

ект

оні

ка 

Малюнок танцю Кількість 

тактів 

Хореографічний 

текст 

 

 1-4 такт На перші два такти 

пауза. На наступні 2 

такти перемінним 

кроком по діагоналі 

до середини залу 

руки в кулаках на 

талії. 

 

 5-8 такти На два такти солісти 

рухаються у центрі 

по колу голубцями 

один від одного,на 

інші 2 такти солісти 

розходятьться один 

від одного по 

півколу та роблять 

кабріоль по черзі. 

  9-12 

такти 

На один такт вони 

беруть до рук шаблі 

та рухаються по 

колу . На два такти 

вони схрещуються 

шаблями та роблять 

присядку одночасно 

схрещуючи шаблі 
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разом. 

  12-14 

такти 

На два такти вони 

відходять один від 

одного 

припаданням та 

кладуть зброю 

подалі.  

  14- 18 

такти 

На два такти батько 

бере люльку та 

починає курити у 

цей час син 

зібравши хмиз сідає 

біля нього і вони 

відпочивають. 

  18-22 

такти 

Н перші два такти 

син та батько 

підїймаються 

затушують вогонь 

та сідають на коней. 

Ностанні два такти 

вони їдуть по 

ковзним кроком у 

третю кулісу. 
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  23-24 

такти 

На два такти батько 

та син виходять 

перемінним кроком 

з четвертою куліси . 

  25-28 

такти 

На перший такт 

з’являється отаман 

разом з козаками 

рухаючись бігунцем 

та встають напроти 

батька та сина на 

другий та третій 

такт батько та 

отаман підходять 

один до одного. 

  28-32 

такти 

Батько підходить до 

отаман на один такт 

вони потискають 

руки та роблять 

присядку та 

обіймаються на 

другий такт батько 

підзиває сина та 

знайомить з 

отаманом на інші 

два такти вони 

об’єднуються у 

групу і йдуть до 

Січі. 
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  33-34 

такти 

На перший такт 

виходять  виходять 

козаки та беруть в 

коло хлопця батько 

та отаман стоядь 

подалі від кола. На 

другий такт козаки 

починають рухатися 

по колу бігунцем ти 

викрикують гоп та 

гей.  

  35-36 

такти 

На два такти отаман 

бере біблію та 

шаблю та встає 

разом з молодиком 

в коло . молодик 

цілує шаблю взнак 

прийняття до лав 

козацтва 

 

  

 

37-38 

такти 

Поцілувавши 

шаблю молодик 

бере у отамана 

шаблю ,а козаки 

рухаючись по колу 

один по одному 

виходять до центру 

кабріолями та 

голубцями 
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схрещують шаблі з 

молодиком 

  39-42 На перші два такти 

козаки роблять 

припадання навколо 

себе в правий бік, 

права рука на поясі  

ліва в підготовчому 

положенні allonge. 

молодик також 

робить припадання 

навколо себе в 

правий бік, обидві 

руки на чолі. Та 

козаки встають у пів 

круг припаданням 

  43-46 

такти 

Козаки та молодики 

роблять першу 

комбінацію встаючи 

в великий 

трикутник бігом 

переміщуючись у 

пів круг. 
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  47-50 

такти 

Падебаском на два 

такти виходить 

отаман у пів кругу 

козаки сідають та 

дивляться як 

бьються на шаблях 

молодик та отаман 

  51-55 

такт 

На П’ять тактів бій 

завершується 

упаданням козаки 

становляться в 

лінію а молодий 

козак приймає 

хрещення. 

  55- 

57такт 

На два такти 

маршуруючим 

кроком козаки 

встають у похідний 

стрій в голові строю 

стоять отаман син 

та батько вони 

вирушають на війну 

. 

  

 

 

 

 

 

57-

63такт 

Вставши в похідний 

стрій отаман 

взмахує своєю 

булавою та веде 

військо через центр 

зали кроком 
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памарше з шаблями 

наголо. Отан веде 

козаків по пів колу 

та уходить у другу 

кулісу  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

64 -68 

такт  

Козаки вибігають 

кроком па марше по 

пів колу та 

становляться у 

лінію викрикуючи 

гей. 

  68 -72 

такт  

Вставши у лінію 

козаки отаман та 

батько с сином 

моляться за 

загиблих братів та 

роблять мужніпози 

та закривається 

куліси. 
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Висновки 

 

Хореографічна сюїта «Доля козака» дає змогу побачити нам устрій XVI 

століття, життя козаків на січі їх побут та повсякдення. 

          Щоб створити цей бакалаврський проект було проаналізовано  історичні 

літературні джерела, оброблена додаткова інформація. Аналізуючи літературні 

роботи, з’ясовано загальну інформацію та окремі деталі, факти даного періоду.  

          Історія козацтва є невід’ємною частиною історії українського народу,  яка 

надихала своєю самобутньою культурою та традиціями.  Козак це образ вільною 

людини, непохитної, мужньої та хороброї. Ці особливості склали сюжетну 

основу хореографічної сюїти. 

         В період коли Україна зазнавала багато принижень, неповагу до народу – 

це наштовхнуло українське козацтво на боротьбу з пригніченням та кріпацтвом 

за волю. Саме в цей час боротьби високого рівня досягла духовна культура 

українського народу, яка також чітко окреслила традиції та побут. 

        В Запорізькій Січі були вільні люди. Значне місце в їх житті посідала не 

тільки боротьба, а й співи, музика, танці. Коли запорожці йшли в похід або 

поверталися з нього, зустрічали послів та гостей або відмічали свята завжди 

грала музика.  Гопак  був найулюбленішим танцем який вже понад триста років 

має значне місце в хореографічному мистецтві. 

                     Підбиваючи підсумки можна сказати що історія козацтва та в цілому 

українського народу має великий вплив на сучасність. Вона є невичерпним 

джерелом, що надихає майстрів різних видів мистецтва на створення значущих 

творів.  
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Додатки 

 

Костюм козаків 

 

 

 

Костюми зліва сина, праворуч батька 
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Костюм отамана 

 

Костюм козаків 16 століття 

 


