HISTORIA TAŃCA
W PIGUŁCE
Taniec na przestrzeni wieków

POCZĄTKI
Trudno o określenie,
kiedy dokładnie rozpoczęła się
historia tańca. Samo zjawisko
istnieje nie tylko wśród ludzi,
ale można je zaobserwować
także u zwierząt.
Tańce godowe ptaków
nie są jedyną formą - można
wymienić także nieco bardziej
rozwinięte popisy u małp.

U ŹRÓDEŁ TAŃCA LEŻY PRZEDE WSZYSTKIM RUCH,
KTÓRY JEST JEDNYM Z NAJBARDZIEJ PODSTAWOWYCH
SKŁADNIKÓW ŻYCIA W ASPEKCIE FIZJOLOGICZNYM,
JAK I MOTORYCZNYM.
INNĄ ISTOTNĄ CZĘŚCIĄ TAŃCA JEST RYTM, RÓWNIEŻ OBECNY
W LUDZKIM ORGANIZMIE (PRACA SERCA, KRĄŻENIE, ODDYCHANIE).

STAROŻYTNOŚĆ
Odkrycia archeologiczne wskazują,
iż ludzie tańczyli od czasów
prehistorycznych.
Malowidła naskalne oraz badania
etnograficzne pozwoliły ustalić,
że pierwszymi formami tańca były
najprawdopodobniej tańce myśliwskie
oraz wojenne. Miały one przynieść
pomyślność w wyprawach - zarówno
po pożywienie, jak i po łupy
lub odparcie najazdu wrogiego
plemienia.

Malowidło naskalne ze stanowiska
archeologicznego Bhimbetka
w Indiach, przedstawiające tańczące
postaci.

Z CZASEM U CZĘŚCI
KULTUR TANIEC
ZACZĄŁ MIEĆ O WIELE
WIĘCEJ WSPÓLNEGO
Z ŻYCIEM
WEWNĘTRZNYM.
Posiadał swoisty charakter
magiczny, pozwalał
osiągnąć ekstazę.
Szacuje się, iż w tym czasie
do tańca dołączył
pierwotny
akompaniament
w postaci odgłosów
wydawanych przez ciało
(okrzyków, klaskania,
uderzania się w pierś).

Spartański taniec wojenny pyrriche
(mal. Lawrence Alma-Tadema, 1869)

W Starożytności taniec był popularny w wielu kulturach.
W państwach Dalekiego Wschodu (Indie, Chiny,
Japonia) społeczna funkcja tańca uległa zmianie.
W państwach klasowych zaistniały spore nierówności
między przedstawicielami różnych grup społeczeństwa.
Tym samym wśród ludu nadal istniały obrzędy bardziej
prymitywne, natomiast na dworach taniec służył
jako rozrywka dla panujących,
a także jako element ceremonii religijnych.
Taniec stał się dziełem sztuki, a coraz wyższy poziom
wykonawczy doprowadził
do powstania zawodu tancerza.
Podobny proces miał miejsce w państwach
Azji Mniejszej oraz Afryki północno-wschodniej
(Egipt, Mezopotamia).

Grecka statuetka z brązu
z czasów starożytności
przedstawiająca tańczącą
postać, zbiory Metropolitan
Museum
of Arts, Stany Zjednoczone

ŚREDNIOWIECZE
Wczesne średniowiecze było
bardzo niejednolite pod
względem kultury tanecznej.
Zderzyły się ze sobą tańce
hellenistyczne, obrzędy
taneczne barbarzyńców,
a także kultura wschodnia
oraz chrześcijaństwo.
Religia oraz Kościół sprawiły,
iż na terenie Europy taniec
został poddany
procesowi laicyzacji.

Średniowieczna rycina przedstawiająca taniec dworski
z akompaniamentem muzycznym pochodząca
z podręcznika Tacuinum Sanitatis, autor ryciny nieznany

Taniec śmierci był jedną
z najpopularniejszych alegorii
w sztuce plastycznej
i literaturze późnego
średniowiecza.
Przedstawienia tego typu
powstawały jako upomnienie
przed nieuchronnym
śmiertelnym losem,
ale także jako wyraz
rozczarowania marnością
świata i skargi
na przemijanie.
Biskup i rycerz. La Danse macabre,
Marchant, 1486, Paryż

ZMIANY NADESZŁY WRAZ
Z ROZWOJEM SPOŁECZEŃSTWA
FEUDALNEGO
Taniec znalazł swój wyraz wśród tradycji
ludowych. Wyodrębniły się nowe rodzaje
i formy tańców świeckich,
a także zróżnicowanie w zależności
od warstwy społecznej. Najważniejszym
podziałem było rozróżnienie na taniec
towarzyski oraz taniec ludowy.
Ten pierwszy był propagowany przez
rycerstwo, u którego można było
zaobserwować wstępną stylizację form
tanecznych. Ważną zmianą tego okresu
było też mocne związanie tańca
z akompaniamentem instrumentalnym.

Dama i rycerz – taniec średniowieczny

RENESANS
Rozkwit humanizmu oraz postęp nauk ścisłych
i rozwój sztuki wpłynął na postrzeganie tańca
w epoce renesansu. Taniec stał się zjawiskiem
czysto świeckim, uzyskując rangę przejawów
kultury człowieka - zarówno fizycznej,
jak i duchowej.
Kult piękna ciała ludzkiego w ruchu tanecznym
wpłynął na wzrost wymagań estetycznych,
a co za tym idzie, także podniesienie poziomu
techniki.
Pojawiły się także pierwsze prace dotyczące
teorii tańca - w oparciu o rozwijającą się
dziedzinę anatomii.
Anatomia, Leonardo da Vinci - obraz na płótnie

Obraz „Queen Elizabeth I Dancing
with Robert Dudley, Earl of Leicester”
nieznanego malarza z końca XVI wieku

Ważnymi zjawiskami tego okresu było
przygotowanie rozkwitu dworskiej sztuki
baletowej (we Francji), pierwsze próby
kompozycji tanecznej oraz pojawienie się
widowisk tanecznych.
Taniec zyskał oprawę zewnętrzną –
kunsztowne kostiumy, drogie dekoracje,
a nawet efekty techniczne.
Tańcami towarzyskimi renesansu były:
spokojna pavana, która polegała
na demonstrowaniu godności i ubioru
tańczących, skoczne i żywe gaillarde,
courante o „gonionym” charakterze
oraz volta, prototyp tańców wirowych.
Istniało też zjawisko branle, czyli bardziej
swobodnej zabawy towarzyskiej polegającej
na tańcu, bez ściśle określonych zasad.

BAROK
Najważniejszym zjawiskiem epoki
baroku jest pojawienie się baletu
dworskiego. Państwa o ustroju
monarchii absolutnej przyjęły uroczysty
i monumentalny styl życia na dworze.
Generowało to wielkie koszty, jednak
zapewniało stworzenie przepychu.
We Francji widowiska taneczne
przeszły szereg przeobrażeń, stając się
w baroku baletem dworskim
o wysokim poziomie artystycznym.
Humaniści francuscy dążyli
do stworzenia widowiska na wzór
tragedii greckiej, łączącego poezję,
muzykę oraz taniec.

Rycina z podręcznika tanecznego
„The Art of Dancing Explained”
autorstwa Kelloma Tomlinsona z 1735 roku,

Suita

Oprócz baletu,
w epoce baroku rozwój przeżyły
tańce towarzyskie.
Najważniejszym był menuet,
zwany „królem tańców”.
Oprócz niego powstały inne passepied, bourree, gigue, rigaudon
czy tambourin,
które doprowadziły
do ukształtowania się
suity tańców dworskich.
Pokaz tańca Menueta
https://www.youtube.com/watch?v=x8VoKeuOzZQ

cykliczna forma
instrumentalna, zbudowana
z kilku lub kilkunastu części,
głównie o charakterze
tanecznym, utrzymanych
na ogół w tej samej
lub pokrewnej tonacji.
Autorem suit barokowych
był m.in. Jan Sebastian Bach

https://www.youtube.com/watch?v=oqU4rF_ysQo

KLASYCYZM
Prace oraz idee oświecenia wywarły wpływ
na sztukę taneczną.
Doprowadzono do uproszczenia
i dramatyzacji form baletu teatralnego,
zmiany kostiumów oraz muzyki, a także
do priorytetowego traktowania
wyższych wartości tańca.
Ponieważ wzorem był antyk, to tematyka
baletów w dużej mierze czerpana była
z mitologii greckiej oraz rzymskiej.
Postulowano odniesienie się do klasycznych
ideałów piękna ruchu tanecznego.
W klasycyzmie poziom techniki tańca
został po raz kolejny podniesiony,
tworząc podstawy tańca klasycznego.

Reformator baletu,
Jean-Georges Noverre

Po rewolucji francuskiej zanika dworska kultura muzyczna.
Z ludowego źródła pochodzi walc, będący połączeniem
ludowego lendlera z menuetem.
Polka, galop oraz kadryl należą do najpopularniejszych –
obok walca, tańców mieszczańskich okresu klasycyzmu.
Także poziom muzyki baletowej został przeniesiony na nowy
poziom za sprawą takich kompozytorów, jak Gluck czy Rameau.
Ogólnie rzecz biorąc, epoka klasycyzmu to czas zmian
oraz oczyszczania tańca z elementów
kultury dworskiej
oraz epoki baroku.
Anacréon – (acte de ballet)
– jednoaktowa opera-balet z roku 1757
https://www.youtube.com/watch?v=ImI0RuuPXaI
Jean-Philippe Rameau

ROMANTYZM
Podobnie, jak w przypadku baroku
oraz klasycyzmu - idee nowej epoki
również znalazły swoje odbicie w balecie.
Zmianie uległa treść, która odnosiła się
do świata nadprzyrodzonego, baśni,
ludowości, a także elementów narodowych.
Forma baletu romantycznego była zależna
od przebiegu historii.
Wzbogacono oprawę sceniczną,
kobieta-tancerka stała się ucieleśnieniem
romantycznych ideałów.
Muzyka miała też podkreślać tło akcji
(np. poprzez stylizowane motywy ludowe).

W drugiej połowie XIX wieku najważniejszym ośrodkiem baletu
stała się Rosja. Udział w tym mieli pochodzący z Francji
baletmistrz Marius Petipa oraz kompozytor Piotr Czajkowski.
Na zachodzie Europy balet mocno stracił na popularności.
W tańcu odsłaniają się najsilniejsze, najbardziej obfite źródła muzycznej
energii, samego życia muzyki. Tak też odczuwają taniec wszystkie
pokolenia kompozytorów romantycznych.

Dziadek do orzechów, Piotr Czajkowski

Jezioro łabędzie, Piotr Czajkowski

NAJWAŻNIEJSZE DZIEŁA BALETOWE ROMANTYZMU
Piotr Czajkowski został uznany za najwybitniejszego
reformatora gatunku baletu.
Do najważniejszych dzieł baletowych
Czajkowskiego zaliczamy:
• Jezioro łabędzie
https://www.youtube.com/watch?v=9rJoB7y6Ncs&t=515s

• Śpiąca królewna
https://www.youtube.com/watch?v=4bHvPx9wgOk

• Dziadek do orzechów
https://www.youtube.com/watch?v=5wz9espkEXo
Piotr Iljicz Czajkowski - portret
autorstwa Mikołaja Kuzniecowa

JOHANN STRAUSS
Równolegle do twórczości baletowej
powstawały skromniejsze formy
taneczne,
a mistrzem w ich tworzeniu był austriacki
kompozytor, dyrygent
i skrzypek – Johann Strauss, rozsławiony
przez walce taneczne swojego
autorstwa, m.in.
Nad pięknym modrym Dunajem.
https://www.youtube.com/watch?v=px40UeHls4g

Cała Europa tańczyła walce Straussa.

XX I XXI WIEK
XX wiek to okres licznych
eksperymentów, myśli i reform,
które w rezultacie doprowadziły
do istnienia wielu kierunków tanecznych,
rozwijających się równolegle.
Dwie najważniejsze tendencje
to zreformowanie tańca na gruncie
baletu rosyjskiego oraz stworzenie
nowych, niezależnych zasad oraz form.
Z tą pierwszą związany był
Siergiej Diagilew, który zrewolucjonizował
balet, tworząc z niego
wielkie widowiska sceniczne.

Diagilew na portrecie Sierowa (1904)

BALETY STRAWIŃSKIEGO

Igor Strawiński – kompozytor rosyjski,
uważany za jednego z najbardziej wybitnych
twórców baletu XX wieku, podjął współpracę
z Sergiuszem Diagilewem,
komponując dla niego
takie dzieła baletowe, jak:
• „Święto wiosny” (po raz pierwszy w historii muzyki
rytm stał się najważniejszym elementem dzieła
muzycznego),
https://www.youtube.com/watch?v=FJBRKu9wbVw

• „Ognisty ptak”,
https://www.youtube.com/watch?v=EC6MmmLKEmA

• „Pietruszka”,
https://www.youtube.com/watch?v=UaRZfSKPw5A

• „Pulcinella”
Igor Strawiński

https://www.youtube.com/watch?v=ShIYpjSYoZI

Stworzenie nowych, niezależnych zasad
oraz form doprowadziło do powstania
tańca nowoczesnego.
W 1915 roku
amerykańskie małżeństwo
Ruth Saint Denis i Ted Shawn
założyli pierwszą szkołę tańca
nowoczesnego „Denishawn”.
Style taneczne, które wówczas
propagowali na swoich zajęciach
wywodziły się z tańców wschodnich
i afroamerykańskich, nie brakowało
w nich także nowoczesnych technik tańca
pochodzących z baletu
i gimnastyki artystycznej.

Ruth St. Denis

Wśród nowych form, oderwanych od baletu,
należy wskazać na związek z muzyką jazzową
oraz tańce pochodzenia amerykańskiego.
Tańce pochodzenia
amerykańskiego:
• Fokstrot
• Rumba
• Samba
• Charleston
• Cza-cza
• Macarena
• Tango
• Lambada
• Jive

https://www.youtube.com/watch?v=
DFffGrAuK8o
Tango

https://www.youtube.com/watch?v=
l1Gg63vqO2g
Cza-cza

TANIEC NOWOCZESNY JEST POŁĄCZENIEM
RÓŻNYCH STYLÓW TANECZNYCH.
WŁAŚCIWIE NIE MA JEDNOZNACZNEJ DEFINICJI
TAŃCA NOWOCZESNEGO,
PONIEWAŻ JEST TO ZARÓWNO GRUPA
RÓŻNYCH STYLÓW TANECZNYCH,
JAK I OSOBNY TANIEC,
KTÓRE TE STYLE ŁĄCZY W JEDNO.

Taniec nowoczesny ma swoje korzenie
w tańcu klasycznym, ale w XXI wieku
rozwinął się na tyle, że obecnie dzieli się
na wiele rodzajów i składa się z wielu
odmian ruchu pochodzących z krajów
Ameryki, Afryki, Europy, czy Azji.

https://www.youtube.com/watch?v=P6jv_NaQlb0

Taniec nowoczesny

Rodzaje tańca nowoczesnego:
 Breakdance: charakteryzujący się
akrobatycznymi elementami tanecznymi
 Dancehall: taniec pochodzący z jamajki
o miękkich ruchach
 Hip-hop: mający swoje korzenie
w tańcu o nazwie street dance,
który charakteryzuje się żywiołowym
i dynamicznym ruchem
 New style: jest jedną z odmian tańca
hip-hopowego
 Funky jazz: odznaczający się dużym
luzem w ruchu i zabawnym, radosnym
charakterem tańca
 Disco dance: energetyczny taniec tańczony
do muzyki dyskotekowej

https://www.youtube.com/watch?v=uGJNhkEWXhI

Hip-hop

TANIEC NOWOCZESNY A WSPÓŁCZESNY –
RÓŻNICE

Taniec współczesny, w odróżnieniu
od nowoczesnego, jest dużo
bardziej powiązany z baletem.
Występują w nim takie same
elementy jak w tańcu klasycznym,
np. plié, grand plié, pique, fouetté,
tyle że są mniej sformalizowane,
a tancerz ma większą dowolność
jeśli chodzi o ekspresję ruchową.
Taniec współczesny jest też bardziej
liryczny, emocjonalny
i najczęściej wykonuje się go
do poruszających utworów muzyki
fortepianowej czy smyczkowej.

https://www.youtube.com/watch?v=4GHMmgDE1cg
Taniec współczesny w wykonaniu Le Sacre

Obecnie taniec przybrał formę bardzo dynamicznie
rozwijającej się sztuki, która zasymilowała
wiele technik tanecznych.
Tańce – klasyczny, nowoczesny i współczesny są niezwykle
widowiskowe i coraz bardziej popularne.
Możemy je oglądać na turniejach tanecznych i podczas
talent show w telewizji czy w teatrach muzycznych.
Możemy też skorzystać z szerokiej oferty szkół tańca,
ponieważ jest on doskonałą formą ruchu i relaksu,
dzięki temu jest niezwykle uniwersalny, różnorodny
oraz wszechstronny.

CIEKAWOSTKI
Najstarsze malowidło uwieczniające taniec
pochodzi z jaskini w Indiach.
Ma ponad 9 tysięcy lat.

W starożytności taniec był nie tylko rozrywką,
ale również ważnym elementem
w ceremoniach religijnych.
Obraz przedstawia taneczną ceremonię
boga płodności pochodzącą
ze starożytnego Egiptu.

Popularność walca zawdzięczamy słynnemu
kompozytorowi Johannowi Straussowi,
który rozpowszechnił go w połowie XIX wieku.
Jednakże istnienie walca sięga aż XVI wieku.
Z początku pary tańczące walca były
od siebie oddalone na długość wyciągniętego
ramienia. Zmiana nastąpiła kiedy
królowa Victoria zakochała się w tym stylu tańca
i wymusiła na tancerzach zmianę postawy.

Jako pierwszy taniec
balowy powstał
walc wiedeński.

Taniec był jedyną sztuką
nowoczesną, której Hitler
nie zakazał w trakcie
II Wojny Światowej.

Taniec to sport. Przecież niezaprzeczalnie
jest to forma aktywności
fizyczno – umysłowej, która może być
również podejmowana w celu rywalizacji
(zawody, pokazy, konkursy)
Dzisiaj najbardziej nam znane to:
"Taniec z gwiazdami" czy "You can dance”

Źródła:
„Dzieje muzyki” – Bogusław Schaeffer WSiP

https://wformie24.poradnikzdrowie.pl/treningi/taniec/taniec-nowoczesny-definicja-historia-rodzaje-kroki-aa-qCdZ8xDh-yRBp.html
https://pixabay.com/pl/images/search/taniec/
https://pl.search.yahoo.com/search?fr=mcafee_uninternational&type=E211PL0G0&p=taniec+XXI+wieku
http://meakultura.pl/artykul/taniec-2-319
https://epodreczniki.pl/a/krotka-historia-tanca/D107D0PoI
https://pl.wikipedia.org/wiki/Igor_Strawinski
http://agencjafilharmonia.pl/igor-strawinski/
https://lepszytrener.pl/blog-trenera/ciekawostki-o-tancu
https://globalquiz.org/pl/ciekawostki-tance/

