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II.  EDUKACJA TANECZNA W PROCESIE WYCHOWANIA 

II.B.  Taniec elementem kultury narodowej 

Wiek XX ukształtował  podział tańców na: ludowy, towarzyski 
i klasyczny.  W tańcach tych wykształcony jest charakterystyczny styl 
poruszania i zapewne każdy dorosły człowiek potrafił właściwie je 
określić i rozróżnić. W pierwszej połowie XX wieku do znanych już 
wcześniej tańców dołączyły kolejne formy  tańca: 
 
 wyzwolony, 
 wyrazisty 
 nowoczesny 
 jazzowy 
 estradowy i widowiska taneczne, a także formy gimnastyczne jak 

np. gimnastyka rytmiczna i gimnastyka wyrazu, które nawiązywały 
do tanecznego poruszania. 
 

Niektóre z tych form nadal istnieją i ciągle są udoskonalane. Często na 

ich bazie lub w wyniku połączenia różnych form powstają nowe formy. 

Tak było z gimnastyką artystyczną, która pojawiła się na początku 

drugiej połowy XX wieku,. a także z gimnastyką jazzową, stworzoną na 

przełomie lat 60 i 70-tych ubiegłego wieku, przejmując wiele elementów 

tańca jazzowego.  

 W drugiej połowie XX w. ulubionymi „przerywnikami” na zabawach 

stały się tańce integracyjne, wykonywane spontanicznie. Tańczone 

w grupie lub w parach, nie wymagały specjalnych zdolności ruchowych, 

ani dużych umiejętności tanecznych. Podczas ich trwania konferansjer 

lub wodzirej zachęcał wszystkich do wspólnej zabawy. Podczas tych 

tańców następuje integracja z drugim człowiekiem niezależnie od jego 

wieku, płci i umiejętności, co pozwala na radosne odczucia związane ze 

wspólną zabawą.    

 Tańce XX wieku. były nie tylko dla zdrowego człowieka, lecz 

również i dla tych, którzy zostali pokrzywdzeni przez los. Zaczęto 

doceniać znaczenie tańca w terapii, gdyż stwierdzono, że jego 

pozytywne oddziaływanie przyśpiesza proces rekonwalescencji. Metoda 

leczenia tańcem nazwana została choreoterapią. Z chorymi 



przeprowadza się ćwiczenia , które wykonywane przy muzyce, sprawiają 

wrażenie, że w mniej bolesny sposób usprawniane są poszczególne 

narządy ruchu. Fakt wykonywania ćwiczeń przy muzyce pozytywnie 

wpływa na psychikę chorego. Również dla osób niepełnosprawnych 

taniec odgrywa istotną rolę, o czym świadczy fakt, że od kilku lat 

(w Polsce od 1994 r.) chętnie biorą udział w tańcach niepełnosprawni na 

wózkach, pozbywając się przy tym niepotrzebnych kompleksów 

z powodu swej inności. Terapia tańcem stała się także istotnym 

zjawiskiem w życiu starszego człowieka i stosowana jako profilaktyka 

gerontologiczna. 

 Analiza tanecznych pierwiastków folklorystycznych występujących 

we współczesnej kulturze narodowej napotyka na szereg dylematów 

interpretacyjnych. Dotyczy to zresztą ogółu zagadnień związanych ze 

współczesnym folklorem.   

 Odwołując się do koncepcji J.Fiske’a, należy stwierdzić, że „istnieją 

zasadnicze różnice między tradycyjną (ludową), a współczesną 

(popularną) kulturą taneczną w odniesieniu do występujących w ich 

obrębie pierwiastków folklorystycznych”. 

 Jeśli chodzi o źródła wzorów kulturowych w obu systemach  różnią 

się one w sposób zasadniczy. W narodowej kulturze tradycyjnej były one 

rezultatem procesów twórczych dokonujących się w obrębie danej 

społeczności. Wzory te utrzymywane były w świadomości członków tej 

społeczności, a zmiany w nich zachodzące inicjowane w kręgu 

wybranych reprezentantów tej grupy. Oczywiście inspiracje mogły 

pochodzić również z zewnątrz (np. obce rytmy taneczne), jednak 

dominujące były wzory własne.  

 Inaczej sytuacja przedstawia się w przypadku obiegu kulturowego 

określonych wzorów w obrębie obu systemów. Według wniosków 

sformułowanych przez Janinę Hajduk-Nijakowską, w odniesieniu do 

współczesnego folkloru, w ogóle wynika, że  „treści rozpowszechnione 

za pośrednictwem środków masowego przekazu poddawane są 

działaniu prawideł typowych dla obiegu folklorystycznego w procesie 

włączania ich do lokalnych systemów kulturowych. W rezultacie owe 

genetycznie niefolklorystyczne elementy nabierają cech 

folklorystycznych”.  Mechanizm ten pojawia się również w przypadku 



zachowań tanecznych. Obieg kulturowy przekazywanych wzorów 

odbywa się w obu systemach (ludowej i popularnej kulturze tanecznej) 

w podobny sposób. Dotyczy to jednak w większym stopniu tańca aniżeli 

muzyki.  

 Współcześnie w rezultacie zmian społeczno-kulturowych młodzież 

uzyskała pełną autonomię w zakresie kreowania własnej kultury 

tanecznej. Społeczność dorosłych nie ma w zasadzie możliwości 

ingerowania w świat młodzieżowych zabaw wypełnionych muzyką 

i tańcem. Funkcjonują dziś różne młodzieżowe grupy subkulturowe (bądź 

quasi-subkulturowe), w których określone wzory muzyczne oraz 

związane z nimi zachowania taneczne i pozataneczne należą do 

podstawowych wyróżników identyfikacyjnych. Praktykowanie tańca 

w tych grupach odbywa się przede wszystkim na zasadach 

folklorystycznych, zarówno jeśli chodzi o tworzenie oryginalnych form 

tańca jak i charakter przekazu oraz obiegu wzorów kulturowych 

zachowań tanecznych.  

Cytując za Jackiem Łumińskim: „Taniec współczesny jest wyrazem 

czasów, poszukiwaniem swobody i wolności. Jego celem nie jest 

wtłoczenie jednostki w określone ramy, sztywne schematy, ale danie 

możliwości swobodnej ekspresji”.   

Co przynosi XXI w., jaki taniec nas zafascynuje, jakie nowości taneczne 

otoczą nas, dowiemy się wkrótce. Z całą pewnością taniec będzie nadal 

się rozwijał, ulegał modyfikacji oraz będą tworzone nowe jego odmiany. 

W sensie powyższego stwierdzenia  nic nie straciły na znaczeniu słowa 

wypowiedziane przez Konfucjusza – filozofa żyjącego w Chinach (VI/V 

w. p.n.e.) „Pokażcie mi, jak dany naród tańczy, a powiem wam, czy jego 

kultura jest zdrowa, czy chora”.   
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