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УКРАЇНСЬКІ НАЦІОНАЛЬНІ ТАНКИ: МУЗИКА І СТРІЙ 
 

(Подається мовою оригіналу. Видано: Вінніпег, 1946) 



КОРОТКІ ВІДОМОСТИ ПРО УКРАЇНСЬКИЙ ТАНОК 

 

1. Що таке танок? 

Танком називаємо прояв людського настрою рухами тіла під музику чи 

пісню. 

2. Як належить поводитися у танкови? 

а) В українському танкови належить поводитися скромно й чемно та 

уникати таких негарних проявів, ніби-то „нашого танку", як ходіння на 

руках, цебто до гори ногами, повзання штаньми по підлозі, плескання в 

долоні, по халявах, по колінах, підошвах, по губах й т. п. 

б) Жіноцтву суворо забороняється робити присідки, чоловічі кроки та 

ріжні невідповідні для моральної жінки чи дівчини рухи*). 

в) Кожний танцюрист і танцюристка слідкують у танкови за своєю парою і 

ні на хвилину не зводять одно з другого очей.  Настрій підчас виконування 

танку мусить бути, в залежності від танку, в більшості веселий або величний, 

на приклад у Великодній Гаївці при виконуванню Молитви. 

 

3. Як зробити танок ріжноманітним? 

Щоб запобігти нецікавої одноманітности необхідно міняти рухи, постави і 

кроки, починаючи від 1-4-8 і 16 музичних тактів, а особливо у вільному сольо, 

щоб по кожньому переході мельодії творити все нові цікаві танкові 

комбінації; також при переході на новий рух, поставу чи крок, потрібно 

робити підкреслення легеньким пристуком або рухом тіла цілою постаттю. 

Звичайна переходова норма має в собі 8 музичних тактів. 

4. Яке відношення до танку має музика і пісня? 

Музика й пісня є тісними спільниками танку, і разом з ним творять одну 

нерозривну цілість, яка виявляє характер танку, дає настрій танцюючому, 

підтримує ритм і такт. Танцюючі не повинні розходитися з музикою чи 

танковою піснею, цебто не можна танцювати ріжними темпами в розріз з 



музикою чи піснею, а завжди треба прислухатися до мельодії, яка грається\ 

чи співається до танку, щоб не розходитися з нею. 

 

5. Яка має бути скорість (темпо) при виконанню танку? 

Темпо музики повинно бути не повільне й не дуже скоре, а таке, щоб 

кожний рух, постава чи крок танцюючого був виконаний ясно, відповідно 

до характеру танка і в досконалім вигляді. Найкраще, коли танцюючі 

наперед умовляться з музикою і будуть тримати середнє тем-по, або таке, яке 

їм буде потрібне, щоби танок показати як найкраще. 

 

6. Яке відношення має до танку український стрій? 

Українська ноша має велике значіння, бо коли танок танцюємо на сцені чи 

десь на великих фестинах, і коли кожний танцюрист буде мати відповідний до 

танку стрій, то танок зараз набирає більшої краси. Тому потрібно добре 

уважати, коли вже виходимо на сцену, щоб дівчата не виходили без підчепок, 

в таких костюмах, що нагадують циганщину, щоб були гарно позачісані, щоб 

все пасувало до того танку, котрий танцюєте: Те саме і хлопці – мусять 

одягатися прилично так, як танок вимагає чи стиль танку. Коли танці 

гуцульські то по гуцульськи, а коли представляємо якусь іншу частину нашої 

землі то такі костюми, як записала нам історія. Коли хлопці танцюють 

чумацький чи козацький танок то має бути такий стрій історичний, як 

той танок вимагає. На стрій потрібно дуже уважати, бо це є також 

нероздільна частина танку, що збільшує його красу. 

 

 
ПРИМІТКА: Жінкам, що пройшли інструкторський курс танків спеціально для того, щоби вчити 

шкільну молодь, дозволяється (як вийняток із правила) вчити хлопців чоловічих танків, але тільки 

дозволяється вчити і в ніякому разі не дозволяється жінці чи дівчині виступати в чоловічому танкові на 

сцені чи на салі, хоч-би і в чоловічому строю. Підчас навчання чоловічих танків жінки повинні мати 

відповідне вбрання (шаравари, які вони вживають для руха



Т А Н К О В І   К Р О К И   І   П О С Т А В И  

ТАНКОВІ КРОКИ 

1. 

ЗАГАЛЬНІ 

 

1. Похід танковий звичайний — Руки в боки рахунок     ,,   1-2 

2. Похід танковий у повітрі ........................ ….                 „   1-2 

3. Похід танковий, складний ..................... ….                 „   1 і 2 

4. Відривання ................................................... ….                 „   1 і 2 

5. Відривання з пристуком (легеньким) . ….                 „   1 і 2 

6. Присування звичайне................................. ….                 „   1-2 

7. Присування дрібне .................................... ….                 „   1 і 2 і 

8  Мережка    . .................................. ...............….                 „   1 і 2 

9. Дрібушечка ..................................................….                 „   1 і 2 

10.Угинання звичайне ............................ . ..... ….                 ,,   1-2-1-2 

11.Угинання складне ........................................….                 „   1-2-1 і 2 

12.Перескок складний ....................................…..                ,,   1-2-1 і 2 

13.Випад звичайний .........................................….                 „   1-2-1 і 2 

14.Випад із угинанням звичайним ..............……              ,,   1-2-1-2 

15.Тинок у бік ....... .........................................……              ,,   1 і 2 

16.Тинок у бік, із угинанням звичайним .....……              „   1 і 2-1-2 

17.Доторкання (підскок на нісках і підборах)…             ,,   1-2-1-2 

18.Підскок у гору .............................................……..            „   1 і 2 

19.Підскок коломийковий .............................……...           „   1 і 2 

20.Доріжка пряма в бік ................................ ………          „   1 і 2 і 

21.Доріжка пряма вперед .............................………          „   1 і 2 і 

22.Доріжка з підскоком у перед ..................………          „   1 і 2 і 



23.Колисання у повітрі .................................………          ,,   1-2 

24.Колисання із мережкою ...........................……….         „   1-2-1 і 2 

25.Угинання з мережкою ..............................……….         „   1-2-1 і 2 

26. Плетінка складна ........................................………..         „  1-2 

27. Вибиванець із викиданням ніг у боки ………….        „  1 і 2 і 

28. Вибиванець зі зворотом у право то у ліво……….       „  1 і 2 і 1 і 2 

29. Вихилясник із переду ................................………….      „  1-2-1-2 

30. Розгортання ... ..............................................………….      „  1-2 

31. Загортання руки в боки .........................…………..     „  1-2 

32. Загортання з приступом ......................... …………...    „  1 і 2 

33. Розгортання з приступом ......................... ……………   „  1 і 2 

34. Доріжка пряма з підскоком коломийковим (то 

правою то лівою) ......………………………………..    „  1 і 2-1-1 і 2 

35. Випад з дрібушечкою ............................. …………..     „  1-2-1 і 2 

36. Тинок у бік з колисанням ................... ..... ……………   „  1 і 2-1-2 

37. Тинок у бік з угинанням складним ......... ……………   „ 1 і 2-1-2 

38. Доторкання з вихилясником з переду . ……………  „ 1-2-1-2 

39. Тинок у бік з вихилясником з переду……………..    „  1-2-1-2 

40. Підскок в гору зі зворотом то в право то в ліво………,,  1 і 2 

41. Підскок коломийковий з човганцем............ ……………    „  1 і 2 

42. Човганець звичайний......................................……………    „  1-2 

43. Вибиванець Чикаленка (на підборі і ніску) …………… „  1 і 2 і 

44. Тропачок Чикаленка (обома ногами) ...... ……………    „  1 і 2-1 і 2 

45. Вибиванець підборний ................................ ……………    „  1 і 2 

46. Вибиванець підборний боковий .................. ……………   „   1 і 2 

(Подібний до вибиванця з викиданням ніг в бік тільки це робиться підбором) 

47. Загрібання правою, а також можна і лівою ногою……….   „  1-2 

48. Тупання правою ногою (підносячи тільки нісок)………..   „   1-2 



49. Тупання лівою ногою (підносячи тільки нісок)………….   „   1-2 

50. Тупання обома ногами (підносячи обидва ніски) ……….   „   1-2 

51. Тупання то правою то лівою ногою ......... …………………  „    1-2 

52. Тупання з задержкою (правою) .................. ………………… „   1-2-1 і 2 

53. Тупання з задержкою (лівою) .................... ………………… ,,  1-2-1 і 2 

54. Тупання правою ногою цілою ступеню ........ ……………….    „   1-2 

55. Тупання лівою ногою цілою ступеню ....... ……………… .   „   1-2 

56. Тупання ніскове скоре — правою .............. ……………….    „   1-2 

57. Тупання ніскове скоре — лівою .................. ……………….    ,,   1-2 

58. Стуканець підборний (правою до гори на ніску) ………… „  1-2 

59. Стуканець підборний лівою ......... ............. …………………  „  1-2 

60. Стуканець підборний обома ногами ...........  …………….......  „  1- 2 

61. Стуканець то правою то лівою .... ............. ………………….  „ 1-2-1-2 

62. Стуканець правою з задержкою................... ………………….  „ 1-2-1 і 2 

63. Стуканець лівою з задержкою ................... ………………….  „ 1-2-1 і 2 

64. Стуканець підборний скорий — правою ... ………………….  „ 1-2 

65. Стуканець підборний скорий — лівою ...... ………………..… „ 1-2 

66. Стуканець підборний скорий, то правою то лівою……………. „  1 і 2 і 

67. Стуканець підборний обома ногами ........... ……………….. ... „ 1-2 

68. Стуканець підборний скорий ....................... ………………….  „ 1 і 2 і 

69. Тинок звичайний в бік (руки на груди)...... ………………….  „ 1-2 

70. Плетінка обома ногами ................................. ………………….  „ 1-2 

71. Колисання швидке ......................................... …………………. „ 1-2 

72. Доріжка пряма за ногою (правою і можна лівою)……………  „ 1 і 2 і 

73. Підківка при землі (цок) може бути раз-два і більше………,, 1-2 

74. Підківка при землі з задержкою ................ …………………  „ 1-2 1 і 2 

75. Гребець, наслідування кінського копита ... ………………….  „  1-2 

76. Човганець з загрібанням правою і лівою ногою………….  ,, 1-2-1-2 



77. Зворотник в право .......................................... ………………... „ 1-2 

78. Зворотник в ліво ............................................ ………………... „ 1-2 

79. Зворотник кругом ......................................... …………………„ 1-2 

80.Крок в право............................ ....................... …………………„ 1-2 

81. Крок в ліво .................................................... ………………... „ 1-2 

82. Крок вперед............................... ..................…………………..  ,, 1-2 

83. Крок взад ....................................................………………….  „ 1-2 

84. Прасування дрібне з задержкою .. . ......... ………………….  „ І-і-2-і 

85. Похід п’яний .......................................... ... ………………….  „ І-і-2-і 

86. Похід з переплітанням ніг з переду (як на вузькій дощці) 1-2 

87. Витиранець (при вході до хати) ............. …………………..  „ 1-2 

88. Тупання ніскове зі зворотом то в право то в ліво……….. „ 1-2 

89. Зворотник скорий то в право то в ліво .. …………………..  „ 1-2 

90. Підскок звичайний з доторканням ......... …………………..  „ 1-2 

2. 

ТАНКОВІ КРОКИ ЧОЛОВІЧІ 

1. Похід козачий, складний ........................ …………………..  ,, 1 і 2 

2. Схрещування, розкрок рівний ........ ........ …………………….   „ 1 і 2 

3. Схрещування, розкрок розбитий ..........………………….   „ 1-2-1 і 2 

4. Козача мережка (підскок із викиданням ніг у боки)……..   „ 1 і 2 

  5. Підскок Садовського ... ..............................………………….   „ 1 і-1 і 2 і 

6. Вихилясник ................................................. ………………….   „  1-2-1-2 

7. Подвійне угинання .................................…………………….   „  1-2-1-2 

8. Удар підківками ........................................ ………………….    „  1 і 2 і 

9. Похід аркановий основний .....................………………….    „  1-2-3-4-5-6 

10. Раз прибий ................................................. ………………….    „  1-2 

11. Підківка (1-2-3- і безконечна) ............………………………. 1-2-3-4-5-6-7-8 

12.Гойдання правою ногою в ліво і в право……………….        „  1-2 



13.Два великі, три малі ................................…………………       „   1-2-1 і 2 

14.Викрутас .. ..................... ............................. …………………       „  1 і 2 

15.Гойдання ноги зі заду ................................... …………………. „  1-2 

16.Тинок ............................................................ …………………. „  1  і  2 

17.Випад із тинком .........................................…………………. „  1-2-1 і 2 

18.Тропачок (правою ногою) .......................…………………. „  1-2-1 і 2 

19.Доріжка з підскоком назад ..................... ………………….  „  1 і 2 і 

20.Переплітання Садовського ..................... ………………….  „  1 і 2 

21.Похід козачий звичайний (тримання шаблі за станом)    „  1-2 

22.Похід козачий з пристуком .....................………………….   „  1 і 2 

23.Розкрок рівний .......................................... ………………….   „  1-2 

24.Розкрок розбитий . .......................................………………….   „  1 і 2 

25.Схрещування правою з переду ............. ………………….   „  1-2 

26.Схрещування лівою з переду ................. ………………….   ,,  1-2 

27.Похід козачий підборний (водяник) .. ………………….   „  1-2 

28.Похід козачий підборний з тупанням (Кухти)…………   „  1-2-1-2 

29.Підбивання Садовського …………………………………….       „  1 і 2 і 

30.Вихилясник правою ногою………………………………….        „   1-2   

31. Вихилясник лівою ногою .…………………………………        „   1-2 

32. Вихилясник з плетінкою …………………………………..      „   1-2 

33. Вихилясник правою ногою з переду……………………..          „   1-2 

34. Вихилясник лівою ногою з переду……………..................          „   1-2 

35. Удар підківками з розкроком розбитим …………………    „   1-2-1 і 2 

36. Удар підківками — 2 рази — з розкроком розбитим……...      1-2-1-2-1 і 2   

37. Схрещування, розкрок розбитий з ударом підківками            „   1 -2-1 і 2 

38. Преплітання чумацьке (при селянській поставі)………     „   1 і 2 і 

39. Похід аркановий з схрещеними ногами ……………….      „   1-2 

40. Похід аркановий з схрещеними ногами, з ломаним колисанням ,, 1-2         



41. Колисання ломане (в середину)……………………………..         „  1-2 

42. Похід аркановий то в право то в ліво…………………..         1-2-8-4-5-6 

43. Раз прибий то в право то в ліво………………………….     „  1-2-3 

44. Раз прибий з загортанням………………………………...   ,, 1-2-3 

45. Раз зміни …………………………………….....................     ,, 1-2 

46. Два зміни…………………………………………………….    „ 1-2-1-2 

47. Три зміни…………………………………………………….       1-2-1-2-1-2 

48. Чотири зміни……………………………………………………„ 1 -2-3-4 

49. Шість зміни (нога з переду) .............. ………………………      1-2-3-4-5-6 

50. Шість зміни (тримання ноги з боку)………………… ……..   1-2-3-4-5-6 

51. Гойдання то правою то лівою ногою …………………………      „  1-2 

52. Колисання ломане скоре з задержкою ……………………...   ,,  1-2-1 і 2  

53. Доріжка з підскоком взад —з задержкою……………………….    „  1 і 2 і 

54 Доріжка з підскоком взад, зі зворотом то вправо то в ліво   „  1 і 2 і 

55.Похід козачий взад — поза ногу — з котрого повстає догріжка 

з підскоком взад ............................................ ………………………..  „ 1-2 

56.Плетінка Садовського — скора (руки за станом)   ……………       „ 1 і 2 і 

57.Плетінка в середину (на нісках і підборах) руки в боки…        „ 1-2-3-4     

58. Доторкання з заду (руки за станом) обома ногами  …………..        „ 1 і 2 

59. Вибиванець підборний з заду, руки за станом……………..       „ 1 і 2 і 

60. Підскок на нісках у схрещуванню ......... ………………………      „ 1-2-1-2 

61. Гойдання ноги з переду ......................... ……………………….     „ 1-2                

62.Бігунець козачий (кидається ноги взад ніби витирається).. …  „ 1-2                 

63.Похід козачий на нісках і підборах (раптово виноситься ноги) 1-2                        

64.Зворотник то в право то в ліво (з котрого повста 

ла присідка гайдук - круть) .............................……………………….       „ 1-2                    

65.Човганець Левицького — з переду.............……………………….       „ 1-2             

66.Вихилясник з угинанням .........................…………………………    ,, 1-2-1-2              



67.Підківка з тропачком (з гори).................. ………….....................      ,, 1 і 2 і 

68.Підківка з тропачком скора (з гори) ..... ……………………….      „ 1 і 2 і                  

69.Підківка з тропачком (з долини) .......... ………………………..     „ 1 і 2 і                  

70.Тропачок лівою ногою .............................………………………….  ,, 1-2 1 і 2             

71.Тропачок то правою то лівою ногою ......………………………….. 1 і 2 1 і 2             

72.Тропачок зі зворотом то в право то в ліво………………………….   1 і 2 1 і 2 

3. 

ПРИСІДКИ 

 1.Присідка звичайна ……………………  ,,    1-2 

 2.Присідка боківки (з викиданням ніг у боки)…………..           „ 1-2 

 3.Присідка з перескоком ………………………………..........         „ 1-2-1-2 

 4.Присідка підборна (зі вставанням на підбори)…………        ,, 1-2 

 5.Присідка роскидна (з роскиданням ніг у боки і з 

    ставанням на підбори) ............................... …………………….    „  1-2 

 6.Присідка гайдук сів ................................... …………………….    „  1-2 

 7.Присідка вертілка (кручена раптово через ліве 

     плече) ............................................................ ……………………...  „  1-2 

 8.Присідка з колисанням .............................. ……………………..   „  1 і 2 і 

 9.Присідка Гайдук круть (зі зворотом то в право то в ліво 

    на підошвах) …. .......................................... ……………………..   „  1-2 

10.Присідка вихилясна (з вихилясником перед собою  

    на уровні коліна)..........................................……………………..   „  1 і 2 

11.Плазунець (щупак) ....................................……………………..   ,,  1-2 

12.Присідка з підскоком в гору (руки на грудях)…………….    „  1 і 2  

13.Присідка з переплітанням ніг з переду перед собою …………….     „  1 і 2 і 

14.Присідка з колисанням ломаним .............. ………………………   „  1-2-3-4 

15.Присідка з колисанням ломаним, скорим…………………………  „ 1-2-1 і 2 



16.Присідка з розкиданням кругом через ліве плече………..………   „  1-2 

17.Присідка з переплітанням ніг під собою…………………………..  „  1 і 2 і 

18.Присідка з вихилясником, правою і лівою ногою………………..   „  1-2-3 

19.Присідка з вихилясником і угинанням ....... ………………………… ,,  1-2-3-1-2 

20.Присідка з пристуком на уровені коліна, близько бороди……….    „ 1-2-3      

21.Присідка зі зворотом то в право то в ліво (гайдук круть) ………     „ 1-2-1-2 

22.Присідка скакунець з ударом в підківки……………………………  „ 1-2 

23.Присідка скакунець (ноги в купі) ............. ………………….............. „ 1-2 

24.Плазунець (щупак) з задержкою ..............………………….............. „ 1-2-1 і 2 

25.Жабка (з загортанням) ............................. ………………………......  „ 1-2 

26.Жабка з викиданням ніг в боки.................. ………………………......  „ 1-2 

27.Присідка з підскоком в гору зі зворотом то в право в ліво…..... …. „ 1 і 2 

28.Присідка з перекрученням в повітрю………………………………… „ 1-2 

29.Вертілка (держучи руками землі) ............. …………………………… „ 1-2 

30.Вертілка через РУКУ .................................... …………………………… „ 1-2 

         4. 

ПОКАЗНІ  КРОКИ,  ПОСТАВИ  Й  РУХИ 

1. Руки в боки.               6. Голубчик за руки. 

2. Руки на грудях.               8. Тримання руки над чолом. 

3. Ліва в боки, права в бік.               7. Тримання шаблі в горі правою, 

4. Тримання шаблі за станом.               ліва в боки. 

5. Тримання за потилицею лівою           9. Тримання шаблі у гопакови 

рукою, права перед собою                         при підскоці.  

при захисті.                                           10. Тримання шаблі 

Всі постави під мельодію  "Гей ну, хлопці, до зброї!" 

 

                                                         ПОКАЗНІ  КРОКИ 



1. Присування звичайне, руки в боки. 

2. Похід складний повторюється по кожнім показнім кроці. 

3. Вихилясник, руки в боки. 

4. Угинання складне, руки в боки. 

5. Підскок у гору, руки на грудях. 

6. Присідка звичайна. 

7. Подвійне вигинання. 

8. Схрещування, розкрок розбитий, тримання шаблі за станом. 

9. Випад із тинком, руки в боки. 

10. Присідка з перескоком, руки на грудях. 

Всі кроки під мельодію "Тиж мене підманула!" 

 

             IV. 

О П И С  Т А Н К І В  

  5.  

ТАНКИ 

1. Великодна Гаївка — ........................................         від 4 пари 

2. Козачок поділський .......................................     1-2-3-4 пари 

3. Коломийка ........... ...........................................                2 пари 

4. Журавель...........................................................          від 4 пари 

5. Катерина ...........................................................             від 3 пар 

6. Гопак колом.....................................................           від 1 пари 

7. Запорожський герць .....................................           від 1 пари 

8. Аркан коломийський .....................................      від 6-ти осіб 

9. Гречаники .........................................................              від 4 пар 

10.Метелиця ..........................................................             від 10 пар 

11.Козачок Сольо ............... ...............................          або більше 



12.Коломийка ..................... ..................................                в 1 пару 

13.Коломийка Сіянка .........................................               від 4 пар 

14.Женчичок ...........................................  від одної особи і більше 

15.Гонивітер............................................ від одної особи і більше 

16.Вільний Гуцул …………………………….Сольо або більше 

17.Чумачок - Чумак ..........................................     одинцем і більше 

18.Танок маршовий ...............................   від одної пари і більше 

       

         6.  

      ТАНКОВА РУХАНКА 

            Стати до руханки при першій звичайній поставі в один ряд: 

 1.Подається команда Струнко — всі беруть поставу до вправ, руки в боки. 

 2.В право в ліво глянь .................................. …………… рахунок     1-2 

 3.Піднесення голови до гори і в долину…………..        „      1-2 

 4.Хитання головою то в право то в ліво…………..         „      1-2 

 5.Тупання ногою держучи руки в боки……………..        „      1-2 

 6.Піднимання то  опускання плечей .......... …………….    „               1-2 

 7.Розведення рук на боки в сторону, беручи руки 

в боки ............................................................... …………….     „              1-2  

 8.Руки перед собою взносити і звернути в боки……    „              1-2  

 9.То права то ліва рука по черзі взноситься на боки ….         „             1-2  

10.Комбінація трох вправ разом 7-8-9 .........……………   1-2-3-4-5-6-7-8    

11.Плавна руханка, якої вживається у Гаївці при закінченню. 

12.Уклони до пояса. Беручи руки на груди при уклонах…,,         1-2 

Ці вправи можна робити під такт маршової пісні 

Ми Гайдамаки", "Гей там на горі Січ іде" і "Соколи, Соколи", та другі. 

1. 

                            ВЕЛИКОДНА ГАЇВКА 



Танок обрядовий, який танцюється від чотирьох пар і більше. Може бути 

виконаний самими дівчатами, як більшими, так і меншими, а також хлопцями і 

дівчатами. 

 Узір 1. Всі пари стають одна за одною у той спосіб, що дівчата ті, що з 

правого боку, мають бути в середині кола підчас танку. При поставі 

гаївковій подвійній, у хлопців ліві руки в боки, а в дівчат праві. Хлопці чи 

дівчата, що стоять із лівого боку, правими руками беруть дівчат за ліві 

руки знизу й виносять наперед себе на рівні своїх плечей. Оббігають ціле 

коло походом звичайним у повітрі і при кінці мельодії роблять сильний змах 

руками із підкресленням, повернувшись на чверть зворота одно проти 

одного лицем, хлопці в право, а дівчата в ліво і на тому ніби завмирають; 

руки тримають одно перед одним на 45 степенів у горі на рівні голови і 

віддалені на повний крок одно від одного, творять свойого рода стріху 

(крокви). 

Узір 2. Хлопець самої останньої пари робить змах рукою і ніби поринає зі 

своєю дівчиною у воду, біжить по під руки, що простягнені в крокви, 

хлопець тримає дівчину за руку й біжить вперед, а дівчина за ним. За 

нимиж біжить слідуюча пара й так дальше, по черзі. Перебігши по під руки, 

кожна пара стає на свойому попередньому місці, а за нею всі пари теж 

стають на свої попередні місця, при виході роблять змах руками й знову, 

ставши на свої місця нерухомо, тримають руки в гору на 45 степенів. Коли 

перша пара починає бігти і минає кожну стоячу пару, то та починає тупати і 

спускає раптово руки до долу на рівні 90-ти степенів кожна пара по черзі, вбік, 

хлопець в право, а дівчина в ліво. При опусканню рук є вражіеня буцімто хочеться 

вдарити першу пару, яка біжить по під руками. 

Узір 3. Всі пари, тупають на місці і вирівнюються у кругле коло та 

виносять руки плавно одно перед одним в гору понад головами, долоні до низу, 

пальці вкупі. Дівчата повертаються через ліве плече, до середини, йдуть вперед, 



вирівнюючи коло, а в той час, коли вони повертаються, хлопці беруться за руки 

гачком і замикають зовнішнє коло. По кінці мельодії дівчата раптово спускають 

руки і тримають їх, злучені за станом своєї товаришки, гачком. 

Узір 4. Внутрішнє коло починає бігти в ліво, а зовнішнє в право, про-

бігають одну мельодію і знову біжать в противну сторону одну мельодію. 

Узір 5. Дівчата переносять руки й чіпляються зі своїми блищими то-

варишками за своїм станом і раптово відступають повний крок взад, розширяють 

коло й виносять руки в гору, на рівні вуха. Перший хлопець розриває зовнішнє 

коло з останним хлопцем і біжить по під руки дівчат вперед, то в середину кола, 

то поза колом, заплітаючи тин, оббігає один раз. коло й вибігає на вільне 

місце. Коли останний хлопець вибіг із під рук дівчат, то перша дівчина 

розриває з останньою дівчиною внутрішнє дівоче коло і теж вибігає на вільне 

місце. 

Узір 6. Змійкою хлопці й дівчата бігають по вільному місці, перший 

хлопець старається перейняти першу дівчину, а та втікає в іншу сторону. Цей 

узір може тривати довший час і підчас його всякі змійки та кривульки 

виводяться танцюючими. 

Узір 7. Дівчата вирівнюються по одному боці в рівну лінію, означаючи, 

що гра кінчається, а хлопці на віддалі десяти кроків теж вирівнюються в рівну 

лінію кожний перед своєю дівчиною; руки тримають у боки, як хлопці так і 

дівчата. 

Узір 8. При кінці мельодії обидві лінії біжать до середини й назад два 

рази, при зустрічі роблять маленький уклін головою, а за тре-тим разом всі по 

мельодії виносять раптово руки перед собою, при поставі просячій, біжать до 

середини й беруться кожна пара за руки гачком, хлопці знизу, а дівчата 

зверха. 

Узір 9. Раптово по мельодії підіймають руки в гору і перемінюються 

місцями, перекручуючись два рази через ліве плече. По мельодії раптово 



підносять руки в гору та творять хребет хати (крокви) і стають нерухомо. 

Узір 10. Остання дівчина розриває руки від хлопця, бере в боки й біжить 

попід руки танцюючих, які стоять нерухомо; також хлопець останньої пари за 

нею і так далі всі один за одним, дівчина все передня. Дівчина остання вибігає 

і біжить змійкою, а за нею всі довший час бігають, аж поки остання дівчина не 

стане на місце до вирівнання навхрест, 

Узір 11*). Перші два ряди стають на коліна, середина на пів коліна, а за-

дні ряди, підіймаються на пальцях і роблять слідуючі рухи руками:  

а) розводять руки на рівні плечей, 

б) уклін головою, 

в) піднимають руки в гору, схрещують їх і кладуть на груди, 

г) уклін головою, 

         д) роблять так як в а) і схиляють до долу руки разом з  уклоном голови, 

         є) виносять руки в гору при поставі просячій (молитви до неба). 

 

2. 

КОЗАЧОК  ПОДІЛЬСЬКИЙ 

Цей танок можна танцювати в одну, дві, три й чотирі пари. 

Узір 1. Хлопець і дівчина стають одно напроти одного на віддалі десяти 

кроків, при чому хлопець має бути з лівого боку у дівчини. Руки беруть у боки, 

прослухають одну мельодію музики на місці, а з початком другої вибігають, 

походом складним одно проти одного, при зустрічі дівчина повертається на 

чверть зворота в право, з підкреслюючим рухом і одночасно бере ліву руку на 

груди, тримаючи намисто, а хлопець у туж саму хвилю повертається на чверть 

зворота на ліво й бере дівчину правою рукою за стан. Разом йдуть цілу 

мельодію вперед походом складним, а назад відходять по тій самій лінії по 

другій мельодії мережкою. 

Узір 2, Розходяться навскісь на кутники, йдучи вперед випадом зви-



чайним, а переходячиж на випад цей, рівночасно беруть руки в боки. 

Узір 3. Обоє роблять кружок на місці, доріжкою прямою, дівчина по-

вертається через ліве плече, а хлопець через праве, при кінці перекручення 

роблять підкреслюючий рух, перекручуючись раптово, але плавно, і в туж мить 

бере дівчина ліву руку на груди. 

Узір 4. Міняються місцями доріжкою прямою при зустрічі на середині 

хлопець хоче взяти дівчину за стан правою рукою, а дівчина в той мент 

перекручується через ліве плече, ніби виривається від руки хлопця. Хлопець в 

ту хвилю бере праву руку в боки й 

ЗАМІТКА: *) Це є закінчення на сцені, а коли Велико дну Гаївку 

танцюється на балє-товій салі, то можна закінчити узором подібно до узору 7, 

себ-то: вирівнюються у дві лінії, хлопці проти дівчат, взявши руки в боки. По 

мельодії сходяться до середини на віддалі двох кроків, роблять один уклін 

із винесенням рук до гори півколом перед собою і розходяться або 

починають танець спочатку. 

2) Підчас .11 узору оркестра грає тихо й урочисто: „Боже Великий Єдиний 

Нашу Вкраїну Спаси," або иншу мельодію релігійного настрою буцім то 

хоче зловити її лівою, але дівчина за цей час відходить далеко від нього й тоді 

бере ліву руку в боки. По кінці мельодії роблять під-скок з викиданням ніг 

вперед і взад. Дівчина по зміні виносить праву ногу вперед, а хлопець ліву. При 

зміні ніг дівчина бере ліву руку в боки, а праву на груди й розминаються на свої 

місця, тільки дівчина вже перекручується через праве плече. 

Узір 5. Відходять назад, дівчина відриванням із руками на грудях, а 

хлопець доріжкою із підскоком назад, руки тримає за станом; коли танцює багато 

пар, то всі йдуть назад відриванням, руки на грудях. 

Узір 6. По кінці мельодії разом плещуть в руки й виносять їх під прямий 

кутник до гори, на рівні голови, хлопець ліву (праву тримає в боці, а дівчина 

праву (ліва в боці). Міняються місцями доріжкою прямою при зустрічі на 



середині, дівчина виносить ліву руку під прямий кутник до гори, а праву бере в 

боки, теж саме робить і хлопець, тільки він праву руку виносить до гори, а ліву 

бере в боки. По кінці мельодії знову плещуть один раз в долоні, перемінюють 

ноги і розминаються так само, як мінялися вперед. 

Узір 7. Йдуть навхрест походом складним, дівчина бере праву руку в бік, 

а ліву натруди; хлопець ліву в бік і, зробивши два кроки вперед, хоче правою 

рукою взяти дівчину за стан, на середині, пізніше лівою, а праву бере в бік і 

відходять разом по тій самій лінії, мережкою: хлопець міняє знова руки на 

середині так, як робив, коли йшов вперед. 

Узір. 8. Йдуть вперед угинанням із мережкою, починаючи з правої ноги, 

руки тримають у боки. 

Узір 9. Роблять разом по чверть* зворота, дівчина в ліво, а хлопець в 

право і йдуть одно проти одного доріжкою прямою вперед до середини, в 

дівчини ліва нога з переду, а в хлопця права. Дійшовши до середини, хлопець 

бере дівчину правою рукою за стан, а дівчина в туж хвилю перекручується 

перед хлопцем повним оборотом раптово через ліве плече; при закінченню 

обороту бере ліву руку на груди. 

Узір 10. При поставі подвійній походу складного, відходять назад від-

риванням, по мельодії беруть руки на груди і розходяться одно від одного за 

сцену. 

3. 

                                   ГОПАК КОЛОМ 

Цей танок танцюється починаючи від одної пари й більше. (З вільним 

сольом * ). 

Узір 1. Стають парами колом при поставі подвійній підскоку в гору* на 

такій віддали, щоб ніхто нікого не зачіпав руками. Хлопці завсігди в 

середині кола. Обходять ціле коло підскоком в гору, а по кінці мельодії 

переходять на інші вложені взори.  



Узір 2. Йдуть колом походом складним, який повторюється по кожнім  

показанім узорі, при поставі подвійний тогож походу.  

Узір 3. Роблять угинання складне при поставі подвійній підскоку в 

гору. 

 Узір 4. Дівчата роблять кружок доріжкою прямою через ліве плече, 

*) Вільні соля можна починати від першої пари, середньої, чи останньої, 

це вільна воля танцюристів. ліві руки тримають на грудях, а хлопці 

роблять присідку звичайну, руки на грудях*). 

Узір 5. Роблять випад, із правої ноги, при поставі подвійній підскоку в 

гору. 

Узір 6. Перескок складний, хлопці з правої, а дівчата з лівої ноги," 

звернені обличчям одно до одного при поставі подвійній перескоку 

складного. 

Узір 7. Подвійний кружок дрібушечкою при поставі тогож кружка, 

крутяться через ліве плече. 

Узір 8. йдуть доріжкою прямою в бік, в противний бік кола; хлопці з 

правої йоги, а дівчата з лівої при поставі перескоку складного. 

Узір 9. Хлопці роблять вихилясник, а дівчата доторкання одно перед 

одним.  Руки тримають в боки. 

Узір 10. Вільне сольо**) починають із першого соліста (солістки); пе-

ретанцюють вільні соля по парі окремо, а пізніше пускаються всі гуртом і 

на цьому закінчується танок, або починають із початку. 

ПРИМІТКА: *) Коли танцюють самі дівчата, то замість присідки, роблять 

вибиванець звичайний правою ногою; права рука під прямим кутником 

нарівні з головою. Те саме роблять і хлопці, які не можуть робити 

присідки. 

**) По вільному сольо можна, а навіть потрібно, як приміром на сцені 

закінчувати взором 4-м, де дівчата роблять кружок, а хлопці присідку 



звичайну. Так само можна закінчувати й на балевій салі. 

ПРИМІТКА: *)Коли танцюють самі дівчата або хлопці, що не вміють 

добре робити присідки, тоді замісць присідки йдуть вперед колисанням у 

повітрі. 

4. 

КОЛОМИЙКА 

Танцюється у дві пари й більше. 

Узір 1. Обидві пари стають одна проти одної на віддалі 10 кроків при 

поставі подвійній походу складного, на початку другої мельодії 

повертаються дрібушечкою та пара, що стоїть із лівого боку на чверть 

звороту в ліво, а та, що з правого – на чверть звороту в право. Обидві пари, 

тримаються рівности, йдуть вперед, а по кінці мельодії повертаються одно 

проти одного, як стояли на початку та йдуть до середини, а від середини 

відходять назад на тіж місця, де поверталися другий раз. 

Узір 2, Розходяться скісно на кутники дрібним присуванням, пів мельодії 

руки тримають при поставі просячій винесеними вперед, а другу пів 

мельодії руки в боки. 

Узір 3. Обидві пари крутяться походом складним з початку (одну ме-

льодію) через ліве плече в один бік, а другу мельодію через праве плече, 

при поставі голубчика за руки. 

Узір 4. Беруть руки на груди й міняються місцями на середині колом, 

дівчата колисанням у повітрі, а хлопці звичайною присідкою*). 

Узір 5. Повторюють узір третий. 

Узір 6. Розходяться на чоти-рокутники назад колисанням у повітрі, руки 

тримають на грудях. 

Узір 7. Міняються місцями, хлопці йдуть присід-кою з розкиданям ніг у 

боки, руки розведені, тримають капелюхи, а дівчата йдуть вибиван-цем з 

викиданням то правої то лівої ноги в боки, (починають лівою ногою). Ліві 



руки тримають у боки, а праві за потилицею, ніби підтримують коси; при 

зустрічі на середині, праві беруть у боки, ліві за потилицею й одночасно 

повертають голови до хлопців,так само й розминаються*). 

Узір 8. йдуть до середини тинком у бік наскісь, дівчата починають з лівої, 

а хлопці з правої ноги, капелюхи надівають хлопці на голови, й як хлопці, 

так і дівчата тримають руки в боки. 

Узір 9. Раптово по мельодії всі разом виносять руки за стан і замикають 

коло та беруться гачком за руки, так що руки одного є за станом другого, 

й підскоком коломийковим ідуть одну ме-льодію в право, а другу в ліво. 

Узір 10. Потім одна з дівчат розриває коло – бере праву руку в боки а 

хлопець ліву, вирівнюються рівно в лінію, і йдуть то в право то ліво, 

змінивши ноги тим самим кроком, підскоком коломийковим. На середині 

розривають, і одна пара йде в правий бік, а друга в лівий. 

ПРИМІТКА: *)Коли танцюють самі дівчата або хлопці, що не можуть 

робити добре присідки, тоді замість присідки з розкиданням ніг в боки 

роблять виливанець так само, як дівчата. Це тоді, коли танцюють на салі; а 

на сцені бажано, щоби «Коломийку» танцювали дівчата і хлопці, себ-то 

хлобці тоді виконувалиб все,  що потрібно в танкові цьому без цих 

приміток. 

 

5. 

КАТЕРИНА (Херсонка) 

Цей танок танцюється, починаючи від трьох пар і більше; можуть 

танцювати три дівчині й три хлопці, як рівнож і самі хлопці та самі дівчата; 

найкраще й найвірніще є, коли танцюють чотири дівчини й два хлопці. 

Узір 1. Дві пари дівчат стають одна за одною на віддалі одного широкого 

чоловічого кроку при поставі подвійній походу складного а хлопці стають 

за ними один до одного звернені облич-чам, на віддалі 10-ти кроків; руки 



тримають у боки. Дівчата обходять кругленько ціле коло походом 

складним (ніби загрібають), закручуються на середині. Ввесь час аж до 

узору четвертого хлопці стоять на своїх місцях. 

Узір 2. По кінці мельодії всі повертаються через ліве плече, до середини й 

одночасно виносять плавно руки на рівні плечей і беруться гачком та 

замикають коло. Всі повернені плечима в ліво, а голови звернені до 

середини: йдуть походом складним в ліво, по мельодії повертаються в 

право і при зворотах роблять підкреслення постаттю. 

Узір 3. Всі дівчата повертаються на чверть зворота в ліво й роблять зірку 

з угинанням складним із правої ноги в ліво, а також в тій хвилі праві руки 

виносять плавно до середини навхрест, де кожна дівчина береться за руки 

зі своєю противницею на рівні своїх вух, а ліві руки в боки. При зміні 

мельодії повертаються в право й сейчас беруть навхрест ліві руки, а праві 

в боки та йдуть в право. 

Узір 4. Дівчата беруть ліві руки на груди й розкручуються на чотири 

кутники через ліве плече дрібушечкою, а хлопці в тій хвилі рушають зі 

своїх місць, походом складним один проти одного; при зустрічі той, що з 

лівого боку, повертається в ліво» на чверть звороту, а той, що з правого 

боку стояв в право. Йдуть разом на саму середину чотирокутника, на рогах 

котрого стоять в той час дівчата. 

Узір 5. Хлопці на середині роблять голубчик у ліктях, походом складним 

із правої руки, а ліві в боки й крутяться в перше в ліво,  а потім в право. 

Дівчата в ту хвилю тримають руки в боки, роблять на місці піввідривання. 

По голубчикови той хлопець, що з лівого боку відсилає свойого 

товариша до одної із дів- чат, що стоять на кутниках, а сам іде до тої 

дівчини, що напроти тої стоїть, до котрої він післав свойого товариша. Дів-

чатаж, до котрих їх хлопці не прийшли, йдуть до середини походом 

складним і разом всі роблять голубчик у ліктях в ліво , то знову в право; 



починають із правої руки. По мельодії дівчата розкручуються на свої 

попередні місця дрібушечкою через ліве плече, тримають ліві руки на 

грудях, а праві в боки, а дівчата на кутниках піввідривання, тримаючи 

руки в боки. По голубчикови хлопці йдуть навхрест до тих дівчат, що ще 

не були біля них, а ті дівчата, що вже робили голубчик із хлопцями, йдуть 

до середини, і всі три пари роблять голубчик, як робили перше, а по кінці 

мельодії вертаються на свої місця так, як попередні. Хлопці в третє 

роблять на середині самі голубчик, а дівчата, як і перше, піввідривання. 

Узір 6. По закінченню голубчика хлопець той, що з лівого боку, по-

вертається на пів оборота в ліво з підкреслюючим підскоком й одночасно 

праву руку переносить півколом в гору над лівим плечем свойого 

товариша і бере його за ліву руку гачком, а дівчата в цю хвилю із 

кутників прибігають до хлопців і так само беруться за руки й утворюють 

коло та йдуть колом походом складним в ліво та в право. 

Узір 7. Як останній раз ідуть в право то той хлопець, що стояв із лівого 

боку розриває зі своїм товаришем коло, бере свою праву руку в боки й 

біжить походом складним попід руки і заплітає плетінку. Той хлопець, що 

з правого боку задержується на місці, бере свою ліву руку в боки. Ввесь 

час на місці роблять всі півдрібушечку, аж поки той хлопець, що 

заплітає, не заплете себе останнього з підкресленим рухом. Вузли припа-

дають на плечах, а лікті вільно покладені на груди. 

Узір 8. Цілою заплетеною кольоною йдуть зперед відриванням із ле-

гесеньким приступом, а назад відходять дрібушечкою, потім ще раз 

йдуть вперед відриванням із пристуком. 

Узір 9. Всі по мельодії повертаються разом на чверть зворота в право й 

одночасно руки виносять над голови звернені в лівий бік. Хлопець, що заплітав, 

по винесенню рук над голови, зараз повертається через ліве плече, обличчям до 

тої першої дівчини, що стояла за ним, бере її праву руку своєю правою, а свою 



ліву руку в боки й веде всіх дрібушечкою вючою змійкою. 

6. 

ЖУРАВЕЛЬ ВЕСІЛЬНИЙ 

Цей танок можна танцювати від чотирьох пар і більше, як хлопцям із 

дівчатами, так і самим дівчатам. 

Узір 1. Чотири пари стають одна за другою на віддалі чоловічого кроку. 

Руки тримають при поставі подвійній журавлевій, вибігають походом танковим 

в повітрі й стають на чотири кутники, в той спосіб, що перша пара робить 

півзворот на ліво й тупає на місці, а друга пара минає першу й стає на другому 

кутникови: теж саме робить пара третя й четверта. 

Узір 2, Перша і третя пари йдуть до середини й стають на такій віддалі, 

одна від одної, щоб при вклонах ніхто нікого не зачіпав чолом. Ногами підчас 

цього не тупають. Роблять один раз плавно уклін весільний; при вклонах 

дівчата беруть праві руки на груди, а по вклонах знову в боки. (Колиж 

танцюють самі дівчата, тоді ті, що стоять з лівого боку, також беруть ліві руки 

на груди, коли кланяються, а потім знова в боки). Вклонившись раз відходять 

знову на свої попередні місця, а тепер те саме роблять друга й четверта 

пари. 

Узір 3. Міняються місцями. Перша і третя біжать одна проти одної і на 

середині при зустрічі перекручуються через праве плече, обидві пари, а за ними 

роблять те саме друга та четверта пари. Так-само і розминаються, спочатку 

перша і третя, а потім друга й четверта. 

Узір 4. Всі беруть руки в боки і йдуть до середини, вирівнюючись в коло, 

і стають на такій віддалі одно від одного, щоб ніхто не зачіпав нікого своїми 

ліктями. Плавно кланяються два рази зі взнесенням рук до гори й опускання до 

низу, пів колом перед собою; по уклоні вертають на свої місця, руки тримають в 

боки. 

Узір 5. Починають летіти в той спосіб, що хлопці чи дівчата, що стоять із 



лівого боку, летять навхрест до тих дівчат, що стоять на другому боці проти їх, 

роблять голубчик летючий туди й назад. Починають із правої руки. По 

голубчикови вертаються до своїх пар і з ними теж роблять голубчик туди й 

назад. 

Узір 6. Разом повертаються обличчям до середини й летять вперед; на 

середині роблять три вклони, так само, як в попереднім узорі. 

Узір 7. Беруться гачком за руки, крім хлопця першої пари, який бере ліву 

руку в боки, а також дівчина останньої пари, котра праву руку бере в боки 

і біжить попід руки першої пари і заплітають міст. По кінці заплетення 

виносять руки раптово до гори, на рівні свого чола й стають нерухомо. 

Узір 8. Дівчина, що заплітала, пускає свойого хлопця і біжить попід 

руки. При виході зпід моста повертається на право, випурхує немовби 

перепеличка і летить кругом, а за нею решта по черзі. З початку, коли 

вилітають, руки тримають в гору одну мельодію, а другу мельодію 

тримають руки широко розведені. 

Узір 9. Кругом летять цілу мельодію, руки широко розведені, по другій 

мельодії схиляють праві руки в долину, ліві до гори, роблять пів мельодії, 

потім ліві в долину а праві до гори, роблять це летучим способом. 

Узір 10. Руки до гори летять і послідня найменша пара стає лицем до 

публики, держучи руки перед собою, коли всі вирівняються в одну лінію 

роблять уклін, повертаючись на право і розпускають широко руки - крила і 

вилітають за сцену. 

 

 

 

 

7 

„ГРЕЧАНИКИ" 



Танцюється цей танок в чотири пари й більше. Стають чотири пари, одна за 

одною на віддалі чоловічого кроку при поставі походу складного. 

Узір 1. По мельодії оббігають ціле коло походом складним і стають на 

чотири кутники в той спосіб, що перша пара задержується на одному з 

кутників і обкручується через ліве плече один раз на місці. Хлопець і 

дівчина беруть руки в боки, при чому хлопець стає в середині проти дівчини, 

а дівчина зовні —- проти хлопця, і роблять на місці мережку. 

Решта пар стають в другі кутники, як ставала перша пара, з тою 

ріжницею, що друга пара минає першу, а третя першу й другу, а четверта 

минає всі три пари. Всі роблять на місці мережку одну мельодію. 

Узір 2. Роблять кружок гречаний через ліве плече походом складним цілу 

мельодію. 

Узір 3. По кружкови гречаному дівчата беруть руки в боки та йдуть до 

середини випадом; хлопці теж беруть руки в боки і в той час як дівчата йдуть 

до середини випадом, то хлопці роблять на своїх місцях угинання звичайне. 

Узір 4. Дівчата беруть руки навхрест гачком і крутяться то в право, то в 

ліво доріжкою прямою. В той час, коли дівчата починають крутитися в правий 

бік, хлопці роблять вибиванець звичайний лівою ногою, руки у хлопців на 

грудях: так хлопці роблять одну мельодію, а по другій мельодії роблять 

вибиванець зі зворотом то в право, то в ліво й одночасно міняють руки, 

підносячи їх під прямим кутником на рівні голови, з початку праву руку, а потім 

ліву. 

Узір 5. Дівчата і хлопці беруть руки в боки: хлопці на місці роблять 

вихилясник з переду, а дівчата вихилясником з переду йдуть до хлопців. 

Узір 6. Кружок гречаний, як в узорові другім. 

Узір 7. Хлопці беруть руки в боки та йдуть до середини випадом із тин-

ком, а дівчата в цю хвилю роблять тупання на місци, руки тримають в боки. 

Узір 8. *) Хлопці роблять присідкову зірку, взявши праві руки навхрест а 



ліві тримають вище голови та йдуть присідкою звичайною по мельодії вперед 

колом; із кінцем мельодії повертаються через праве плече пів-зворота й беруть 

ліві руки навхрест, а праві тримають вище голови й роблять присідкову зірку в 

другий бік. 

Коли хлопці роблять присідкову зірку в один бік, то одну мельодію 

дівчата роблять вибиванець звичайний лівою ногою, тримаючи руки 

розведені; а другу мельодію роблять вибиванець зі зворотом то в право, то 

в ліво й одночасно міняють руки, підносячи під прямим кутником то одну, 

то другу, на рівні голови, з початку праву руку, а потім ліву**). 

Узір 9. Перша пара оббігає колом і за нею всі пари стають одна за одною 

так, як на вихід, і рівно вирівнюються. 

Узір 10. Хлопці беруть дівчат правими руками за ліві руки дівчат і йдуть 

кругом дівчини звичайною присідкою, держучи ліві руки до гори, а 

дівчата праві руки до гори. Дівчата йдуть походом складним, 

повертаючися в противний бік так, що хлопці беруть дівчат лівими руками 

за ліві і те саме роблять, що перед тим, до кінця мельодії, або стають на 

сцені, або йдуть походом складним за сцену. 

ПРИМІТКА:  

*) Коли танцюють самі дівчата, то ті, що танцюють ніби-то за хлопців, не 

роблять присідкові зірки, а роблять те, що сказано для дівчат в узорі 4-

му, цеб то беруть руки навхрест і крутяться то вправо то вліво доріжкою 

прямою. 

**) На цьому на сцені можна закінчити танок, а коли потрібно чи є 

бажання продовжувати його далі (скажемо на салі), тоді з останнього взору 

хлопці, а також дівчата беруть руки вбоки й, роблячи вихилясник спереду, 

хлопці йдуть до дівчат при подвійній поставі походу складного й починають 

танок із початку, а саме: з тих місць, де вони стояли, оббігають знову цілу 

мельодію, стають так, як в узорі першім і дальше танцюють цілий танок. 



 

8. 

КОЛОМИЙКА СІЯНКА (Коломийка наперед) 

(Танцює чотири або шість пар, а найкраще виходить вісім пар — на сцені, 

на салі бальовій можна ставити багато кол — або по чотири, шість або вісім 

пар, половину дівчат а половину хлопців. Коли нема хлопців то можуть 

самі дівчата танцювати, як сказано в узорах, що вони мають робити в місто 

тих кроків, які роблять хлопці). 

Узір 1. Стають хлопці і дівчата при однім боці чи за сценою, взявши по-

ставу голубчик за руки, йдуть пів дрібушечкою, дівчина взад, а хлопець 

за нею, роблять руками сіянку. 

Узір 2. Коли вже вирівнялися в гарний круг, по мельодії роблять го-

лубчик з піднесеними руками, підскоком коломийковим то в право то в 

ліво, цілу мельодію. Перше лівою ногою а в другий бік правою. 

Узїр 3. Всі беруть руки в боки і в тім самім напрямку йдуть тинком в бік, 

руки держуть в боки. Дівчата так, якби відступали назад, а хлопці 

наступають. Всі починають з правої ноги. 

Узір 4. Рівняється узорові другому. 

Узір 5. Дівчата і хлопці беруть поставу тримання рук за потилицею, а 

саме, права за потилицею, а ліву тримається біля лівого клуба, в долині, 

долоні звернені одні до одних, хлопці повернувшися на право боком, а 

дівчата на ліво. Дівчата роблять вибиванець з викиданням ніг в бік, лівою 

ногою, а хлопці роблять присідку з викиданням лівої ноги в бік по чверть 

мельодії, дівчата повертаються пів зворота ще в ліво, в той спосіб, іцо 

міняють руки, вже беруть ліві за потилицю а праві так як попередно. 

Хлопці так само повертаються пів зворота ще в ліво, роблячи присідку з 

випадом боковим, роблячи стук лівою ногою. Це повторюється чотири рази. 

Коли танцюють самі дівчата то замість присідки роблять вибиванець з 



викиданням ніг то в ліво то в право. І те саме роблять хлопці, як не вміють 

присідки. 

Узір 6. Рівняється узорові другому. 

Узір 7. Хлопці після голубчика і дівчата беруть всі руки в боки, йдуть | 

до середини, вирівнюються у кріугле коло, беруть руки за стан, одні одним 

гачком і йдуть в напрямку лівого плеча, повернувшися на ліво трошки, 

йдуть підскоком коломийським цілу мельодію, потім змінюють напрямок, 

повернувшися на право і йдуть у правий напрямок тим самим кроком цілу 

мельодію. 

Узір 8. Розривають коло на рівні части стають на чотиро-кутник, йдучи 

назад відриванням, коли вже стали на чотиро-кутник по мельодії 

начинають мінятися місцями, йдучи пів дрибушечкою до середини 

перший кутник і третий, на середину перекручуються . через праве плече 

пари і назад відходять відриванням, по них робить це саме другий кутник і 

четвертий, так само дальші дер-жуть руки за станом гачком. 

Узір 9. Рівняється узорові другому. 

Узір 10. Кіш з крилами роблять в той спосіб, що дівчата по голубчикови, 

беруть руки в боки так само і хлопці руки в боки, дівчата і хлопці дійшовши 

до середини походом складним, дівчата беруться за руки, повернувшися на 

право а хлопці повернувшися на ліво, беруть за звязок дівочих рук правою 

рукою так, щоб кожний хлопець своєю рукою тримався на звязку лівої 

руки його дівчини. По цьому дівчата йдуть колисанням колом взад, а 

хлопці присідкою звичайною, держучи ліві руки до гори над головою. По 

мельодії ціле коло міняється, повертаючися, дівчата в ліво, а хлопці в 

право з тою ріжницею, що хлопці кладуть на дівочі праві руки свої ліві 

руки. 

Узір 11. Рівняється узорові другому. 

Узір 12. По голубчикови всі роблять сіянку, вирівнюються по першій парі 



в ряд, йдучи під дрибушечкою, потім на місці підносять руки раптово то в 

гору то спускають в долину цілу мельодію, по цьому роблять узір другий, 

цебто голубчик з піднесеними руками. На цьому можна кінчити танець, або 

на сцені, або вийти сіянкою за сцену. 

УВАГА:  
Узір 12-ий можна ще так закінчувати, особливо, коли танцюється на забаві в галі. Тоді 

по голубчикови знову йдуть сіянкою, стають рядами в поперек і творять міст, потім 

піднимають руки до гори творять так як дах хати, або крокви і послідна пара, дівчина спиною 

йде назад пів дрибушечкою сіянкою, а хлопець а нею, і коли виходить з під кроків, то кожні 

дві парі творять кола, беручи руки за стан гачком, йдуть лівою ногою підскоком 

коломийковим, то в ліву сторону то в праву, це роблять і всі решта пари, на цьому можна 

закінчити, або ще як в коломийці у дві пари розривають кола, вирівнюються рядами і йдуть то в 

право то в ліво підскоком коломийковим, зробивши цілу мельодію або дві та кінчають танок. 

 

9. 

КОЛОМИЙКА В ОДНУ ПАРУ 

Узір 1. Хлопець і дівчина стають на віддалі десятьох кроків від себе, 

держуть руки в боки. Виходять зза сцени, хлопець повертається на ліво від 

глядачів, а дівчина на право і так йдуть дрібушечкою до середини сцени, потім 

повертаються знову одно проти одного і йдуть до середини, прийшовши близько 

себе, міняють крок на тинок вбік і міняються поза спину, обходячи одного 

одного. По цьому йдуть назад просто. 

Узір 2. Йдуть до середини знова, дрібним присуванням, держучи руки при 

поставі просячій пів мельодії. Коли зустрічаються раптово руки беруть в боки і 

докінчують мельодію. 

Узір 3. Голубчик за рамена. Підскоком коломийковим з човганець ро-

блять кружок* з початку через ліве а потім через праве плече. 

Узір 4. Обоє беруть руки на груди. Дівчина робить колисанням з ме-

режкою, йдучи пів кругом взад, міняючися місцями, а хлопець присідкою з 

вихилясником на уровені коліна йде за нею. 



Узір 5. Рівняється узорові третьому. 

Узір 6. Беруть руки на груди і йдуть колисанням у противні кутники — 

хлопець в правий від глядачів, а дівчина в лівий від глядачів. 

Узір 7. Дівчина вибиванець з викиданням ніг в боки, з початку правою 

потім лівою, держучи ліву руку за потилецею, а праву в боки і навпаки, йде 

до глядачів просто боком, а хлопець з другого боку, держучи руки на 

грудях, робить присідку з перескоком лівою ногою. По мельодії вертається 

назад, так він як і дівчина, роблячи присідку правою ногою. 

Узір 8. Тинок в бік – хлопець з правої, а дівчина також з правої. Йдуть до 

середини. 

Узір 9. Повторення узору третього. 

Узір 10. Беруть руки на груди. Дівчина йде колисанням швидким  з 

задержкою а хлопець йде за нею присідкою з перескоком. 

 

10. 

Ж Е Н Ч И Ч О К  

(Дитячий танок, наслідує птичку женчичок, ЩО Є складена про неї пісня. 

Танцювати можна одній дівчинці, гуртом, а найкраще коли двоє). 

Узір 1. Дві дівчини стають одна проти другої, на яких 8 добрих кроків. 

Держуть руки в боки, вибігають походом в повітрі минаючи одна одну, 

оббігають ціле коле. 

Узір 2. При зустрічі у глибині сцени, дівчата перекручуються одна через 

ліве а друга через праве плече — та дівчинка, що від глядачів на правім боці то 

через праве плече, а та що від глядачів на ліво, через ліве плече. Потім 

йдуть до глядачів наперед і таких перекручень роблять три. 

Узір 3. Відходять взад, одна до правої сторони, а друга дівчина до лівої 

сторони, в глибину сцени — у скіс. 

Узір 4. Ідуть просто до глядачів при летучій поставі і перекручуються 



через праве і через ліве плече, ідучи потім до середини на іИре-ді сцени і 

ще таке саме перекручення роблять, розходяться взад, держучи руки в боки. 

Узір 5. Виносять руки перед собою, йдуть до середини взявшись за руки 

гачком, перекручуються через ліве плече два рази. 

Узір 6. Роблять голубчик з піднесеними руками то в право то в ліво, 

міняючи руки. 

Узір 7. Руки беруть в боки відходять взад, перекручуються так як в узорі 

другім, три рази. 

Узір 8. Розходяться по перекрученню, одна в ліву сторону, а друга в 

праву, гіри поставі летучій. 

 

 

11. 

КОЗАЧОК СОЛЬО 

Скомбінований спеціяльно для дівчат. Взятий від козачка поділь-

ського в одну пару. Можна танцювати одній дівчині й більше  – 3 – 5 – і навіть 

рядами. 

Узір 1. Дівчина бере руки в боки, вибігає з лівого боку від глядачів, до 

середини сцени, раптово повертається в право, беручи ліву руку на груди і 

швидко, походом складним, йде вперед, як вихор. Дійшовши до переду 

сцени, міняє руку – бере  праву на груди а ліву в боки, йде по тій самій лінії 

взад мережкою. 

Узір 2. Випадом з пів дрибушечкою йде до правого боку в скіс вперед, 

держучи руки в боки. 

Узір 3. Перекручується доріжкою прямою через ліве плече у підскоку і 

йде до лівого боку – три рази перекручується по мельодії через ліве плече, це 

саме робиться і назад, з тою ріжницею, що міняє руки, бере праву на груди 

а ліву в боки, так само і ноги міняє, коли йшла в ліво то ліва трошки з 



переду, коли в право то права з переду. 

Узір 4. Руки бере на груди. Відходить у глубину сцени взад – 

відриванням.     

Узір 5. Плескач – руки в долину розведені, на середині на груди, при 

кінці мельодії пускається знову в долину, потім ще плескач і йде по тій 

самій лінії до другого боку, з якого прийшла, доріжкою прямою. 

Узір 6.  Біжить на вхрест, ліва рука на грудях а права в боки, по тій самій 

лінії йде взад так, як в узорі першім – цебто мережкою. 

Узір 7. Руки в боки, йде вперед до глядачів угинанням з мережкою. 

Узір 8. Повертається на ліво, йдучи доріжкою прямою до середини, дій-

шовши, бере ліву руку на груди і крутиться через ліве плече, скоро, 

доріжкою прямою цілу мельодію. 

Узір 9. Відхоить назад відриванням з винесенням рук високо перед 

собою, пів колом, беручи в боки то спускаючи в долину, так робить три 

рази. 

Узір 10. Бере руки в боки, повертається раптово на право, і скоро 

походом складним йде за сцену. 

12. 

Г О Н И В І Т Е Р  

Танок дівочий, наслідування вітру - бурі і заверюхи взагалі боротьби з 

цими явищами природи. Танцювати можна одинцем, цебто сольо, або 5, 8, 13 

або й більше дівчат. Стрій має бути гуцульський – дівочий. 

Узір 1. Стають дівчата в одну лінію, в той спосіб, що як нема рівних, то 

так, що малі наперед а більші назад. Беруть руки в боки, коли танцює більше як 

одна, обігають ціле коло походом складним, потім перша тримаючися лінії 

центру на сцені, біжить до половини сцени вперед, робить підкреслення цілою 

своєю постаттю, повернувшися на право, роблячи пів-дрібушечку на місці, друга 

дівчина за нею стає на віддалі два-три кроки на правім боці, а трета на такій 



віддалі на лівій її стороні, так само роблять підкреслення повернувшися на право, 

а голови звернені до гляда-дачів і так уставляються дальші, на переді три, потім 

другий ряд дві дівчини, потім знову три і так дальше, аж поки не вийдуть всі на 

сцену. 

Узір 2. Кожна дівчина робить коло, походом складним, руки держучи пів 

мельодії в боки, а другу пів мельодії раптово виноситься вперед і зараз в ту 

хвилю ліву береться в боки, а праву на уро-вені голови, з підкреслюючим 

замахом і так знову стають трошки дальше вглубину сцени, кожна тримає 

рівноту ліній, хто де стоїть, і на місці роблять дрібушечкою  через ліве плече 

скорий кружок через ліве плече. 

Узір 3. Відтак беруть руки в боки і йдуть в право в скіс звичайним при-

суванням пів мельодії, а другу пів мельодії дрібним присуванням при 

просячій поставі, винесенням рук вперед. 

Узір 4. Роблять вибиванець зі зворотом то в право то в ліво, праві руки 

держуть на уровені голови, підкутником, коли роблять зворот то ліві на 

уровені голови а праві в боки, так робиться 4 рази. 

Узір 5. Беруть ліві руки на груди праві в боки і йдугь до лівого боку сцени 

кружком через ліве плече дрібушечкою, скакаючи в повітрі. 

Узір 6. Роблять маленький, зворот в ліво, беруть праві руки за потилицю, 

а ліві долоні звернені до глядачів. Роблять вибиванець зі зворотом то в ліво 

то в право чотири рази. Відходять від лівого боку до правого, в глибину 

сцени, взад в скіс. 

Узір 7. Підскоком коломийським йдуть до лівого боку на заднім пляні 

сцени, а руки то підносячи то опускаючи раптово в долину, то підносячи в 

гору, коли йдеться в ліво то лівою ногою а руки звернені в право, однак 

коли пускаються в долину чи піднімаються в гору тримаються своєї 

сторони, цебто своїх боків. Голови перед собою у веселому настрою. 

Дійшовши до лівого боку міняють ноги і руки так – що йдуть назад у правий 



бік вже правою ногою, а руки звернені в ліво. 

УЗір 8. Беруть руки на груди, ждуть танком звичайним в бік до глядачів, 

до фронту сцени рівними лініями. 

Узір 9. Повертаються в ліво, руки опускають рівно в долину, йдуть до 

середини сцени так, щоб та перша дівчина, що вибігала, якраз була в центрі 

сцени, йдуть підскоком коломийковим човганням, з винесенням ногги 

вперед півкугом. 

Узір 10. Руки праві беруть за потилицю, ліві в боки і скоро крутяться 

через ліве плече, підскоком коломийковим. 

Узір 11. Всі беруть руки в боки, вирівнюються на середині сцени в ряд і 

відходять назад колисанням, держучи руки на а грудях.          

Узір 12. Відходять за сцену підскоком коломийковим з човганням, дер-

жучи ліві руки в боки, а праві на уровені голови. 

ПРИМІТКА – Коли  танцює тільки одна дівина, то з ріжницею тою, що коли виходить то 

зараз робить узір другий. Дальше, коли кінчається танець, цебто танцює узір 10-ий, то зараз по 

ньому робить колисання, а решта так як в описі. 

 

13. 

ВІЛЬНИЙ ГУЦУЛ 

Узір 1. Держучи руки, цебто топірець на плечах обома руками, вибігає 

підскоком коломийковим, робить кривульку і приходить до лівого кутника, 

з переду від глядачів. Крутиться через ліве плече а потім через праве а 

руки в той час держить розведені. 

Узір 2. Присідка з перескоком то правою то лівою ногою цілу мельо-дію, 

при селянській поставі. 

Узур 3. Колисанням ломаним йде взадлзскіс до правого боку, в глубину 

сцени від глядачів – при поставі просячій. 

Узір 4. Присідка на місці з колисанням ломаним, швидким. Руки на гру-



дях. 

Узір 5. Викрутасом йде до глядачів наперед на середину сцени при 

поставі просячій. Махання руками як у гайдуку -круть в Чумакови. 

Узір 6. Присідка розкидна кругом через ліве плече пів кругом на сере-

дині сцени, аж дійшовши до того місця, де починалася ця присідка. 

Узір 7. Випад з тинком на місці. Руки на плечах, держуть топір. 

Узір 8. Гайдук круть кругом. Хто має добрі ноги то зараз з гайдука 

круть, жабкою з загортанням йде за сцену а коли це тяжко зробити, то 

відходить за сцену підскоком коломийковим з човганням. Руки на плечах, 

держуть топірець. 

 Михайло Дудар 

 

 

14. 



„ЗАПОРОЖСЬКИЙ ГЕРЦЬ" 

Узір 1. Чотири запорожці стають один за одним на віддалі чоловічого 

кроку, тримають руки при поставі тримання шаблі за станом. Праві плечі 

підчас танцю мають бути звернені до середини. Оббігають ціле коло 

походом козачим складним одну мельо-дію підчас другої мельодії стають 

на чотирокутники в той спосіб, що останний запорожець задержується 

перший на одному із кутників, а по цьому решта стають по одному на 

кутник. Очима зорять один на другого через праве плече. 

Узір 2. Мережка на місци, підскок із викиданням ніг у боки (козача 

мережка); зхрещування, розкрок розбитий і в той час повертаються кругом 

всі разом через ліве плече. 

Узір 3. йдуть до середини підскоком Садовського, починаючи з правої 

ноги. 

Узір 4. Від середини розходяться на свої місця присідкою із викиданням 

правої ноги в бік, праві руки беруть в боки, лівими беруть за ручку шаблі. 

Узір 5. Роблять на місці зхрещування, розкрок рівний, при поставі взору 

першого. 

Узір 6. Міняються місцями, йдуть вперед присідкою із викиданням то 

правої, то лівої ноги в бік, постави рівнаються так, як в узорі четвертім. 

Узір 7. Схрещування, розкрок розбитий при поставі першого узору. 

Узір 8. Всі разом виймають із похвів шаблі, виносять праві руки зі 

шаблями рівно вперед на рівні своїх правих плечей, а ліві руки беруть в 

боки й одночасно починають йти до середини при-сідкою із викиданням 

лівої ноги в бік; дійшовши до середини, беруть шаблі в гору під прямий 

кутник до витягнутих правих рук танцюючих і йдуть вперед колом; це все 

за одну мельодію. 

Узір 9. Не встаючи з присідки, за другою мельодією бються шаблями, 

роблять присідку з викиданням то правої, то лівої ноги в бік. Одна пара 



бється шаблями в горі, а друга в долині. Ті пари, що бються в горі, 

викидають ліві ноги в бік, а ті, що в долині – праві. Шаблями торкають в ту 

хвилю, як підносяться до гори з присідки. Наперед умовляються між 

собою, котра пара пічне бити шаблями – з  гори, котра з низу. 

Узір 10. По кінці четвертої мельодії розходяться на чотири кутники 

присідкою із викиданням правої ноги в бік, шаблі тримають над головами, 

як при захисті. 

Узір 11. Оббігають ціле коло походом козачим складним, тримають шаблі 

біля правого плеча; (шабля вістрям вперед, кінцем в гору), а праві руки 

спущені в долину, лівими руками тримають за похви шабель; стають один за 

одним і роблять під-дрібушечку. 

Узір 12. йдуть присідкою вперед, із викиданням правої то лівої ноги в бік 

одну мельодію.   Руки тримають при поставі тримання шаблів в горі, ліві 

так, як в другім узорі; лицем вперед. Пройшовши одну мельодію вперед, на 

початку другої роблять підкреслюючий рух і відходять в глубину сцени, 

присідкою із викиданням тільки лівої ноги; шаблі тримають в горі в напрямі 

правих плечей, а голови повертають до глядачів. 

Можуть танцювати два козаки коли нема і двох то можна сольо. Все те 

робити що і в чотирох. Також добре булоб, коли дається виступ, то добре 

навчити маленького хлопчика, випустити його наперед а потім старших. 

 

15. 

АРКАН  КОЛОМИЙСЬКИЙ 
Танок чоловічий; танцювати може не менше вісім мущин; однак, чим більше танцю-

ючих, тим ліпше виходить танок. Веде танок отаман, який подає команду, що за чим слідує; 

отаман тримає в правій руці топірець. Також всі можуть тримати топірці. Коло може бути 

замкнене або незамкнене, це залежить від того, де ведуть танок – на  сцені чи на салі; однак, при 

кінці танку коло замикається завше на салі, а на сцені то під час зміни узорів. Замикання 

роблять під час походу арканового. По кожнім зробленім узорі слідує похід аркановий. 



Узір 1. Всі хлопці стають в коло при поставі багато - кратній аркановій; 

починають гойдатися з лівої ноги, перше „раз" – в  ліво, „два" – в  право й на 

команду „Три пішов" – в ліво й одночасно з правої ноги йдуть кругом в 

право походом основним аркановим. 

Узір 2. „Раз прибий", „Той самий", „А за тата", „А за маму", „За дів-

чину мою красну", „Ще поправ",  – це  виконується по команді не більше, як 

чотири рази по разу*). 

Узір 3. „З тропачком", всі роблять правою ногою у поході цілу 

мельодію. 

Узір 4. „Гайдук раз" – роблять присідку, а по „Гайдукові раз" бють 

„Два великі, три малі", все по команді. 

Узір 5. „Раз підківка". Бють один раз й зразу переходять на подвійну 

потрійну підківку. Як ту, і другу роблять по одному разові, а після 

цього слідує „безконечна підківка", яку р о б л я т ь  пів або й цілу 

мельодію. 

Узір 6. „Шість зміни": – Всі, як один, повертаються в ліво і, 

пройшовши шість кроків, повертаються знов в право, йдуть знов шість 

кроків і знову повторя-ют, „Гайдук два",  – сідають два рази й перший  раз  

виносять праву  ногу півколом, а другий раз – ліву   ногу підчас сідання, 

і роблять далі „Два великі, три малі". 

ПРИМІТКА: *) Після кожного взору подається команду: „пішов!" 

Узір 7. „Батька спить" – всі  ніби то крадуться, так тихенько йдуть 

кругом, задержуючись походом аркановим одну мельодію і завмирають, стоючи 

на місци, а на початку другої мельодії чути команду: „Батько встав", „охота" – 

роблять  той самий крок тільки правою ногою стукають, як ставлять на землю, а 

другий раз, як ставлять ногу, і по команді „пішов" – головами ніби впірнають у 

воду і виринають бадьоро з великим замахом і несуться, немов вихор. 

Узір 8. „А на місці тропачок" – роблять  тропачок правою ногою. 



Узір 9. „Три зміни", „два зміни' і „раз зміни", який робиться чотири 

рази, по чім зразу йде „Гайдук три" – сідають  три рази гайдука підчас сідання 

перший раз виносять півколом праву ногу другий раз – ліву  а третий раз знову 

праву; після цього роблять ще „Два великі, три малі". 

Узір 10. „Безконечно гайдук круть" – всі  роблять цілу мельодію при-

сідку зі зворотом то в право, то в ліво на підошвах. Коли на сцені ведуть танок, 

то обличчя звернені до публики, а коло розірване*) 

Узір 11. Арканова зірка зараз по гаидукови круть — всі замикають коло, 

беручися за руки — йдуть пів-дрібушечкою через один, падають на землю, 

опираючися упавши ногами одні до одних. Ті, що стоять йдуть походом 

звичайним то в право то в ліво, а а можна лише в право і на тому спадає 

куртина. Цю арканову зірку можна робити перед узором 10, коли буде зроблена 

зірка йдуть походом аркановим а потім на закінчення роблять узір 10. 

*) ПРИМІТКА: Арканове коло можна замикати підчас походу арканового, щоб краще виконати 

узори „Шість зміни," „Три-два-чотири на місці" і в „тропачкові на місці." 

 

                                                               16. 

                   Ч У М А Ч О К  

(Танок хлопячий — танцюється одинцем і більше. Білий чумацький стрій — з 

соломяним капелюхом, батогом в руках та в постолах). 

Узір 1. Береться постава селянська, тримаючи батіг в правій руці, а ліву 

руку в боки, оббігає ціле коло, ніби заганяє, або обходить воли, щоб їх 

загнати, трошки згорблений, так як ніби закрадається. При кінці обходу 

перекручується через ліве плече, випростову-ючи свою постать. 

Узір 2. Подвійне угинання при тій самій поставі. 

Узір 3. Присідка звичайна через ліве плече кругом один раз, в руках 

держить батіг перед собою так, що батіг звисає з лівого боку. 

Узір 4, Доріжка з підскоком взад, при тій самій поставі. 



Узір 5. Мережка, при поставі ліва рука в боки а права на уровені голови 

держить батіг. 

Узір 6, Гайдук круть; ліва рука держить капелюх, і при виконанню 

гайдука - круть виноситься руки раптово з замахом так, якби відбивався від 

когось, хлоскаючи батогом. 

Узір 7. Танок у бік, йдеться вперед у право в скіс, кладучи руки на груди, 

то розводячи руки, але так, щоб капелюх клявся перше лівою рукою, а 

права ніби обнимає, чи пригортає його. 

Узір 8. Присідка роскидана, ставанням на підбори з перекрученням. 

Перекручення робиться три рази через ліве плече, руки держиться 

розведені. 

Узір 9. Вихилясник на місці з піднесеними руками до гори. 

Узір 10. Ліва рука кладе капелюх на голову і береться руки в боки, праву 

держиться на уровені голови, робиться перескок складний в напрямку 

глубини сцени в право в скіс. 

Узір 11. Присідка з-перескоком, хлоскаючи батогом, держучи в лівій 

капелюх, йде до того місця де робив вихилясник на місці. 

Узір 12. Ліва рука кладе капелюх на голову, і береться в боки, права на 

уровні голови, йде взад угинанням звичайним.  

Узір 13. Рівняється узорові пятому.  

Узір 14. Присідка з колисанням, руки перед собою, держить батіг як в 

узорі третім.  

Узір 15. Відходить за сцену походом селянським, таким як виходив на 

сцену, або хто знає щупачка то виходить щупачком за сцену. 

ПРИМІТКА. – Коли  танцює пять або більше хлопчиків то рівняється узорові 12-му – 

тільки, що стають вряд, той хлопчик, що перший вийшов, коли малий ростом, то стає на лівий 

бік, а другий менший на правий, а більші мають бути насередині. 

 



 

17. 

МЕТЕЛИЦЯ ВЮЧА 

Танок загальний; танцюеться не менш десяти пар: чим більше, тим краще. 

Узір 1. Всі танцюристи стають по росту в тбй спосіб, що сама перша дівчина 

має бути найвища. Праву руку бере в бік, а ліву кладе на своє праве 

плече, котру хлопець, що стоїть за нею, бере гачком правою рукою, а ліву 

руку свою він кладе на своє праве плече; решта також стає так, як передні 

й беруть ту саму поставу та чіпляються одно за одним так, що творять 

довгу змію (ланцюх). Перша дівчина виводить цю змію кругло рівними й 

симетричними кривульками, а всі йдуть дрібушечкою за нею. Спочатку 

йде рівно вперед, а потім робить перше закручення через ліве плече, друге 

через праве; таких закруглень має бути три з одного боку, а три з другого.  

Узір 2, Перша дівчина дійшовши до переду сцени, бере руки в боки і йде 

на право пів кругом взад, а хлопець на ліво, беручи руки в боки, з чого 

повстає два ряди. 

Узір 3. Зустрічаються перша дівчина із хлопцем першим другої змії, і 

починають робити голубчик в ліктях в один бік і в другий, від глибини 

сцени, походом складним, аж до того часу, поки останні пари теж не 

пічнуть голубчика. 

Узір 4. З голубчиків розкручуються дрібушечкою всі через ліве плече, 

діти маленькі йдуть наперед, а більші назад. 

Узір 5. Тинок в бік із розведенням рук по мельодії, одну мельодію на 

місці мережку, вихилясник із переду, підскок в гору кругом, дівчата 

кружок доріжкою прямою, а хлопці присідку. 

Узір 6. Перша дівчина стає, як на початок, а решта за нею, і знову творять 

одну довгу змію та йдуть всі дрібушечкою, роблячи змію. 

Узір 7. Кучугура: – Перша  дівчина закручує всіх через ліве плече й по 



мельодії раптово стають, присівши на праве коліно. Друге закінчення може 

бути, що з кучугури розкручуються дрібушечкою через плече*). 
*) Це закінчення можна робити на сцені й на балєтовій салі. 

ПРИМІТКА – Цю  комбінацію можна вживати і дуже добре надається як прелюдія до танцю – 

і  сама ця комбінація виглядає як танок коли її вживається при якомусь танку. Я тепер це вживаю при 

Женчечкови, поки вийдуть дві дівчинки – ТО  ПОХОДОМ В ПОВІТРЮ ВСЕ ЦЕ РОБЛЯТЬ, тильки з 

тою ріжницею, що коли КІНЧАТЬ, то перекру-хуються – одна  сторона через ліве плече – та  що від 

глядачів з правого боку, а друга через праве. Коли дві дівчинки закінчують танок то і всі 

крутяться з піднесеними руками голубчик. Потім за ними вибігають за сцену – одні в правий 

бік другі в лівий.  
18. 

ТАНОК МАРШОВИЙ 

Узір 1. Стають рядами після росту, держучи руки в боки – виходять від 

глядачів з правого боку походом звичайним. Роблять кре-вульки яких три 

рази – це  робить перший хлопець або перша дівчина, під мельодію „Гей, там 

на горі Січ іде",, або під другу подбіну мельодію. 

Узір 2. Перша особа йде по середині просто до людей – дійшовши  до 

краю сцени – одна  особа йде в право а друга в ліво і так творять дві лінії. 

Узір 3. По парі знову йдуть до фронту і знову розходяться одно на право 

друге на ліво. 

Узір 4. Йдуть на вхрест, минаючи одно одне, повертаючися на право і на 

ліво – Перші  особи – і  стають з обох боків рядами, закінчуючи ногами раз-

два-три. Цей марш виконують учасники як старші так і діти при урочистих 

святах,, наприклад при „Молитві за Україну" або при других оказіях. 

Дотепер вживалися при „Слава Канаді" і далі будуть вживатися при цих 

оказіях, як „Слава Америці, Британії і Україні". 
 



 



 



 



 



 



 



 



 



 


