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Передмова.
В сій кевелпчкій праці маю на меті опи- 

сати як можна найточнійше ті па і фігури 
нашого танка, яких наш народ на селі ужи- 
вае. Обсервація ceï галузі народный твор- 
чости дала мені з.могу зібрать невеликий ма- 
теріял танковий, одначе я маю надію, що 
любителі украінського танка одгукнуться, са- 
мі забажають пошнрить і поповннти мою пра- 
цю, або допоможуть мені своіми матеріялами 
замітками чи дописами упорядковать і до- 
повнити роспочату мною працю.

Одну дуже важну прогалину в сій пра- 
ці довелося поки що мені самому поповни- 
ти, а саме: надати майже всім па назви, щоб 
можна було скорійшеі легче ïx запамятувати 
і виучувати. Крім назви „доріжка“, „присю 
ди“, „навприсядки“, „вихиляси“, „бач як за
шив“, „от завернув“, „от загріба1, „плазу- 
нець“—не доводилось мені чути иньших назв 
поодиноких па. Одначе. коли заінтересовані 
в сій справі продивляться уважно мою пра
цю, стане ïm  самим цікаво довідатися у 
сільських танцюристів про справжні, або хоч 
приблизні назви того чи иныпого па.

Я хочу дати першу спробу. Далыпий 
же розвій роспочатого діла залежатиме від 
тих, когрі ласкаво зголосяться подати мені 
cb o ï спостереження, тоб то від тих, котрі по- 
стійно живуть коло народа і мають білыне 
спромоги бачить і студіювати наше народне 
мистецтво.

Збирати матеріял танковий, яко украіи 
ську етноі^афію, е нашим спільним обовя-з- 
ком, бо тілько спільними силами зможемо 
показать, яка красива, ріжноманітна. і багата 
змістом ся галузь народньо! етнографіі; по
друге ми на будуче зможемо присоромити

тих панів-учителів, котрі не бувши в укра- 
інському селі та не знаючи звичаю нашого 
народа сміють писати що: „хохолъ лѣнивъ, 
неповоротливъ, какъ то сосредоточенно молча- 
ливъ, пожалуй груб“ (Стуколкинъ. препода
ватель и распор, бальн. танц. стор. 183); а 
по-трете, коли ми виучимо самі і заохотимо 
иньших виучувати справжній народній танок, 
то тим самим збережеться його правдива кра
са і вернеться його слава, яку так довго 
топчуть ногами так звані „малорусскіе тан- 
цюристы“ (чи вірніише пародисти украінсько- 
го танку).

Коли пряглянемося близше до пісенно- 
го магеріялу, який до сього часу зібрано на
шими етног'рафами, то побачимо, що де-які 
з них— особливо: обрядові, веснянки, купаль- 
ські і весільні пісні, що початком cboïm ся- 
гають давньоі давнини—збереглися з іграми, 
танками та хороводами. Се наводить нас на 
думку, що всяігг ігри і танки водив наш на
род спершу „під пісню“. Інструмент яко чин- 
ник піддержуючий ритм танка ввійшов в 
уживання пізнійше. Під пісню ще і тепер 
водяться танки вільнійше і охотнійше чим 
під інструмент. Від селянок знаемо, що ім 
краще танцюеться під пісню. Навіть музйка, 
захопившись танковою піснею, перестав грати 
кажучи: „Що я ïm буду грати. вони собі са- 
мі грають“.

Спираючись на пісенну етнографію не- 
обхідно зазначить, що е дві головні групи 
тапків: „під пісню“ і „під музику“.

Загальна назва украінського танка: „го
пак“. Крім того стрічаемо ще инші назви: 
„козачок“, .тропак“, „гандзя“, „бондарівна“', 
„чумак*, „чабарашка“, „ганна“, „роман“, „ра-



ки“; „рибка", „василиха“. „тетина“, „сидір“, 
„бички“, „журавель“, „забалкан“, „шевчик“, 
„сучок“, „дрібуіцка“ і багато инших. Одні 
з них водяться тільки під пісню, и ііш і  під 
музику, а ще инші — пріім., тстяна, сидір, 
шевчик, рибка—починаються піснею, а даль
ше музйка сам по своему обробляе згаданші 
мотив пісні.

Без пісні чи без музики гопака неыа. 
Від них залежить темп, ритміка і характер 
танка, Пісня танкова і танок, мельодія тан- 
кова на інструменті і танок—се одно нероз- 
лучне гармонійне ціле.

Розуміеться багато впливае на танок 
уміння передавати танкову пісню самим спі- 
ваком і уміння музики володіти інструмен- 
том. Коли співак (чи музика) сам любить 
тапок, то, з’явлаючись одиноким провідником 
танка, може захопити всіх так, що кожного 
потягне в танок, або приемно буде послуха- 
тп хоч би самоі музики, Але при неуважно- 
му відношенні співака чи музики до танка 
бува инше. В однім селі я, приглядаючись 
до танка, зразу помітив, що танок ішов чо- 
гось занадто швидко, а молодь задихаючись 
ледвп-ледви попадала в такт музики. Про по
рядок па і про красу танка взагалі неможна 
було и думать. Питаю музиканта кларнети
ста: „Чи сей танок у вас завжди так хутко 
грають'?“.

„Всяко бувае“— каже—„иноді хутко, ино- 
ді вільнійше“.

— А тепер як?—питаю.
— „А тепер вільнійше не можу; бісові паль- 

ni так бігають по клярнетові, що ніяк не 
вдержу; рад би вільнійше грати, та не сила 
пальців здержати. От і виходить хутко“.

Ясно, що „бісові пальці“ музпканта тим 
самим споганюють красу танка.

На одному весіллі зпочатку йшли танки 
прекрасно; можна було розбирати кожне па 
хлопяче і дівоче. На другий день було не 
те,—трубач сердився, що у нього губа тріс- 
нула; грав і не грав, а як уловив тон, то 
підганяв скрипачів так, що темп танка ішов 
майже уд вое швидше як першого дня. На 
третій день провідником танка був барабан
щик. Той повернувся спиною до гурту і бив 
наче „на пожар“ а не до танців.

Питаюся: „Що з вами? чого одвертаетесь?“ 
— „Надоіло“—каже —„колиб вже скінчило- 

ся оце весілля, додому пора, х.інка хвора“.
3 тих прикладів бачимо, що хоч музи

ка і танок творять одно ціле, але все ж та
ки головными провідниками танка являються 
сільські музиканти і народні співаки.

Коли музика справжній артист, то він 
примусить кожного танцюриста вести танок 
бажаним йому темпом. Танцюрист з свого бо
ку також поведе танок красиво, принадливо; 
па його будуть ясні, які легко можна буде 
перейнятиі вивчити другому, і плястичні. Сла
ва хороших музик розходиться широко по 
селах. На забавах чи весіллях, де вони гра
ють, все наче зачароване; там і танок хоро
ший і забава весела. Я приглядався до лю* 
дей (молодших і поважних) які верталися з 
весілля додому. Далеко вже тая хата, де ве- 
сілля одбуваеться, не чути то! скрипочки, 
що дрібненько козачка вигравае, а молодь і 
гості весільні ідучи дорогою вихваляють му
зику і від часу до часу вибивають дрібнень- 
ко ногами козачка та припліскуюхь руками. 
В !х душах грае ще кучерявий мотив ко
зачка і вони йому підлягають.

В. Верховгтець.
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Підготоелюючі рухи.
Приступаючи до виложення практично! 

части украінсысого танка гопака, нагадаю 
перше всього одну відому танкову пісвю:

„I шумить і гуде, дрібний дощик іде, 
а хтож мене молодую тай до дому проведе“.

Проспівуючи або ирограваючи сю пісню, 
треба під îï голос робити де-які „подготовлю - 
ючі рухи танкові“, при помочи яких приу- 
чуемося до ритму танкового. Ритміка в тан
ку се найголовнійша річ. Не можна щоб му- 
зикант грав в однім темпі, а танцюрист вів 
танок швидче або вільнійше від гри музи- 
канта. I музика і танок одно ціле.

Згадані підготовлюючі рухи найдемо, ко
ли будемо уважно слідкувать за молоддю 
тоді, як музика почне грати до танців, як 
почуються перші веселі, дрібні звуки скри
почки. Само собою розуміеться, що молодь 
іде на танки не на те щоби сумувати, а 
щоби забутися на часок, погуляти, душу од- 
вести. Хвиля танців—се хвиля радощів, роз- 
ваги. ІІрийнявши до уваги те, що не вся 
молодь іде в танок відразу, а починають пер
ше всього сміливійші, поглянемо на гурт та 
постежимо за його поводінням.

Як тільки озвалися перші звуки скри
почки та гучні призивні удари барабана, а 
хтось із сміливійших пішов в танок, не знай- 
деться в гурті ні одна люди на, котра, стоячи 
на місці, віднеслася б байдуже до танка. Од
но стоіть і усміхаючись хитае в такт головою

то на-право, то на-ліво, друге плечи.ма підво- 
дить, трейте в долоні плесне, ногою об землю 
стукне, з ноги на ногу переступить, иныпе 
на пальці зведеться, та ненароком сусіду по- 
плечу вдарить; і все то в такт музики. Отсі 
ледви, а часом навіть добре, замітні рухи 
можемо принята за „підготовлюючі рухи“ 
танкові.

Ci рухи треба виконувать приспівуючи 
пісню: „I шумить і гуде“. Щоби зрсзуміти 
або угадати на який склад (слог) слова зро- 
бить хитання головою, чи пристук ногою, чи 
який инший підготовлюючий pyx, я наведу 
згадану пісню ще раз розбиваючи ïï на так- 
ти і нумеруючи зверху слова числами: 1. 2..

? 2 1  2 1 2 1 2
1 шу-мить, і гу-де, дрібний до-щик і-де,
1 2 1 2 1  2 1  2 

а хтож мене, моло-дую, тай до-дому одве-де.
ГІоглядуючи на числа і проспівуючи пісню

треба виконувать:
1) хитаня головою на ..раз“ в-ліво, на „два“

в-право.
2) пристукування ногою.
3) гіереступання з ноги на ногу на місці.
4) плескання в долоні.
5) удари рукою по столі і т. п.

Виконуючи ci рухи зпочатку вільно, не
скоро, в темпі приблизно рівному стукові 
пульса,—молодь ловить ритм, стараеться уга
дати волю співака або музики і л иве усіма 
думками з танцюрястом.
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Згадані рухи мають в самому танкові ве
лике значінне. Коли прпміром танцюрист 
змучиться, то повинен би або перестати тан- 
цювати, або на хвилину вийти з круга тан
кового. Але йому жалко кинуть се зачарова- 
не ыісце; і от він тільки ходить за дівчиною 
злегка пристукуючи, головою хитаючи та 
плечем підводячи.

Иноді бувае, що таниюрист заходиться 
с во ім танком, забудеться, розійдеться з тем
пом, прискорить швидкість танка. Іоді він 
зупиняеться на мить, водить танок підготов-

люючими рухами, ловить справжній темп, 
придумуе нові па і веде танок далі.

Звичайно вправпиіі танцюрист починав 
свій танок таким па, яке йому в той момент 
підскаже фантазія. Один починае таким па, 
другий иньшим. Сей відразу розходпться та по- 
казуе складні на, другай же вивівши скромно 
кілька па, виступае з танкового кругу, даючн 
місце иныному. Одначе, щоби зрозуміти і опа- 
нувати повний танок народній, я подаю опис 
па в такім порядку, в якім думаю буде можна 
кожному Іірисвоіти IX І ВИБЧИТИСЯ.

Позиціі або поетави тамкові.
Прочитавши і ознаоймившись добре з 

п і д г о т о в л ю ю ч е м и  рухами танковими, прийде 
певно кожному на думку питание: „Як тре
ба стояти в танкові, з якоі позици чи поста 
ви починати па'?-‘ На се відповідь така: мо
лодь на селі не вяжеться жодними правила
ми що до поставп чи позиціі'. Народній ук- 
р а ! н с ь к и й  танок—не сальоновий. умовний, не 
балет, a вільна, широка і ні чим не звязана 
творчість кожнот танцюючоі одиниці в крузі 
тан ко ві м. В танок іде народній танщорист 
непомітно, так як непомітно піддаеться впли- 
вові музики і тій хвилі, яка розбурхуе пого 
фантазію і примушуе П творити все нові па 
аж до утоми. Одно, на що треба звернуть 
увагу, се те, що сільська молодь вважае 
с ій танок за найкращу, найрадніснійшу за
баву, любить його і водить танок статочно і
з повагою.

Танцюрист поводиться в танкові так, 
іцоб не було соромно йому за себе перед

Оор. 1.

людьми, та щоб дівчині, з которою він тан- 
цюе, була честь, було приемно на забаві і
після забави.

Танцюрист танцюючи не зводить ні на 
мить очей з свое! пари, не вимахуе руками 
понад головою, та не вигикуге, як се часто 
бачимо у пародистів украінського танка.

Народніи танцюрист в танкові заклачае 
руки по за себе, кладе ïx в-боки вище поя
са, або схрещуе іх на грудях.

Дівчина поводиться в танкові теж дуже 
скромно, щоб на неі не пішоз поговір по се
лу, щоб не було соромно ні перед ріднею, ні 
перед чужими людьми. Руками не вимахуе, 
а танцюе руки поклавши: а) в-боки, б) одну 
в-боки, другу на грудях, придержуючи на- 
мисто в) одну руку в боки, другу одводячи 
в бік, г) одну на грудях, а другу в-боки, д) 
обидві руки одвівши в бок.

Про позици дивись обр. 1, 2, Я, 4, 5, fi,
7, 8, 9.

Обр 6. Оор. 9.
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Щоб яснійше засвоіти собі і запамятатп 
одно па, два па, чи низку па, я звер'аю ува- 
гу ще на одну пісню, на двохколіннпй гопак

(чернигівський) і на ключі I i II чи вірній- 
ше на вказівки (рахунки), котрі треба про- 
дивлятися перед виучуваннем кожного па.
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Увага: Ноти (III) підписані буквами: п. л. п л. відносяться до 35-го па.

I пісня танкова і кожне коліно гопака 
обшмають по 8 тактів. Кожний танцюрист по
винен знатп, що вісім тактів е ряма, якими му- 
сить бути оздоблений гарний, артистично ви- 
кінченпй малюнок; повинен знати, що танок 
буде тілько тоді цікавий і прнваблюючий, коли 
він, танцюрист, вивчивши хоч кілька па, зу- 
міе ïx так вязати і чергувати, щоби здавало- 
ся, що він після кожного восьмого такту ма- 
люе все нову картину, показуе глядачеві все 
щось нове, свіже, незнане. Сільські танцю- 
ристидушею відчувають кожний восьмий такт, 
тоб то кінець коліна гопака і навіть особли 
вим пристуком, мімікою, підкреслюють його. 
a підкресливши переходять на нове па.

Па (з франц: „па“) сзначае танкову фі- 
гуру, танковий плястичний рух танцюриста, 
який виповнюе що найменыпе один такт. ІІа 
можуть бути поодинокі і комбіновані,—пооди- 
нокі тоді, коли вони танцюрпстом повторю- 
ються довго, без переходу в нове па, а ком- 
біновані тоді, коли вони складаються з скіль-

кох поодинокиі па. Звертаю ще у вагу на чис
ла: 1, 2—(раз, два), що поставлені над нота
ми в кождім такті. В музиці вони означають 
сильні і слабі удари такту, а в танкові вони 
нам будуть показувати, які рухи треба роби- 
ти на слабім, a які на сильнім ударі такту. 
Для тих, котрі не мають під рукою інстру- 
мента, або не зможуть без сторонньоі помочи 
проспівати чи програти наведені танкові 
мельодіт, подаю перед описям кожного па від- 
повідниіі ключ або рахунок, тоб то коли пе
ред описом па буде стояти рахунок позначе- 
ний числами: 1-2, то се показуе, що прого- 
ворюючи ci числа голосно, по кілька разів, 
треба робить бажані рухи рівно, поволі од
ною і другою ногою.

Колиж перед па стояти будуть числа: 
1 і 2, то се показуе, що рух в сьому па тре
ба робить швидше, корочче і дрібнійше.

Число „один і“ або „раз і “—показуе, що 
треба зробить два рухи, котрі мусять бути 
виконані в такім часі, який потрібен для
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Обр. 10.

одного вільного руху під рахунок: „раз“. Те 
саме відноситься до числа: „два і“.

Зрозумівши наперед зазначений рахунок 
„раз-два“, „раз і два“, раз і два і“—або вив- 
чивши на память пісню танкову, чн коліно 
гопака, можна приступите до практичного 
виконування і виучування справжніх па.

1-ше п а — ..Зальотне“.
(Спільне для парубків і дівчат)1). Обр. Ю.

Рахунок 1—2, 1 -2 .  
Зальотне па се зви- 

чайний хід мірнимп не 
довгими креками впе
ред або назад з малим, 
ледви замітним, плав- 
ним угинаннем ніг в 
колінах.

Ііід пісню чи під му- 
зику виконуеться його 
так: на „раз“, тоб то на 
перший удар першого 
такту, — подаемо ліву 

ногу наперед, а на „два", тоб то на другий 
удар такту, — подаемо праву. В елідуючих 
такта? робимо те саме, що в першім.

Я се па дозволяю собі назвать „зальот- 
ним“ через те, що танцюрист виотупаючи в 
танок стараеться перш за все угадати думку 
і настрій Tie'ï дівчини, з котрою думав вести 
танок: пильно заглядае ій в вічі, наче зали- 
цяеться до Heï. Від настрою дівчини зале- 
жить дальша доля танка, бо, помітивши ïï 
охоту і бажання піти в круг танковий, пере
ходить танцюрист до другого па.

2-ге п а — „Приеування*.
(Спільне пар. і дівч.).

Рахунок- „раз*два“.
На перший удар першого так

ту, тоб то на „раз“—виступае ліва 
нога наперед, а на „два“,—права 
нога бье халявою об халяву лівоі 
ноги, або правою пятою об ліву 
п'яту.

На перший удар другого так
ту, то5-то, на „раз",—виступае пра
ва нога наперед, а на ,;два“ ліва 

бье (халявою, п’ятою) об праву.

Обр. и .

1) М ожуть танцю вать парубки і дівчата

3-те па— „Дрібне приеування“.

(Спільне пар. і дівчатам).

Рахунок: 1 i—2 іа.
Виконуючи друге па дрібнійше по озна- 

ченому рахункові, найдем о трете па. В цьому 
рахункові кожний удар поділено на два дрібні 
рухи, тоб то коли ми ранійше робилц на пер- 
Шім ударі тілько один рух, то тепер треба 
в тім самім часі зробити два рухи. Трейте 
па виповняе тілько один такт і робиться так: 
на „раз“—виступае ліва нога наперед, а на 
Д “ бье права (халявою або п’ятою) об ліву; 
на „два“—права виступае наперед, а на Д“— 
ліва нога бье об праву. В слідуючих тактах 
повторюеться се па так само.

4-те па— „Колиеання“.

(Спільне пар. і дівч.).

Рахунок: 1—2, 1—2.
На перший удар першого такту, тоб-то 

на „раз“, — виступае ліва нога 
наперед, а на „два“—праву но
гу, зігнену#в коліні, переносимо 
пів-кругом наперед лівоі гоги.
Опісля того на перший удар дру
гого такту права нога виступае 
наперад, а на „два“—ліва нога, 
зігнена в коліні, переноситься 
півкругом наперед право!'. В сьо- 
му па хитаемося злегка то вліво 
то вправо, тоб то в бік тоі ноги, 
котра на „раз“ виступае напе
ред. Се па в сальонних танцях називаеться 
„балянсе“.

5-те п а — „Колиеання раптове“.

(Спільне пар. і дівчатам).

Рахунок: „1—2 “.
Па „раз“,—виступае ліва нога наперед і 

рівночасно, тоб то також на „раз", праву ногу 
зразу, раптово переносимо перед ліву.

На „два“—права нога виступае наперед 
і рівночасно, тсб-то також на „два*, ліву ногу 
переносимо наперед правоі, гостро, раптово, 
не півкругом як в четвертім па.

Обр. 12.
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б-те п а— „Похід танковий складаний“.

(Спіл. паруб. і дівч.).

Рахунок: „1 i—2“, „раз і—два“.
На „раз“—ліва нога ви

ступае наперед, на „і“ —права 
підбігае до ліво!.

На „два—‘виступае ліва 
знов наперед. Значить,—ліва 
нога починае і кінчае па в 
першім такті.

В другіы такті починае 
па права нога, a ліва тілько 
на „i“ підбігае гіід праву но; y.

Звертаю ще раз увагу на 
рахунок „раз і“. Він означав, 
що в першім ударі виконуемо 

дрібні рухи наперед або назад, а на „два“ 
один рух вільнійший.

/-ме п а — „Зальотне па і похід скла- 
даний, акцептований“.

(Спільне паруб. і дівчат).

Рахунок: ..1 — 2, 1 j 2“.
Друга половина сьомого па, тоб-то по- 

хід акцентований, виконуеться так само як 
шосте па з тою тілько ріжницею, що на

Обр. 13.

Обр. 14.

„два“—ліва нога стукав дужче об землю, т. б. 
вибивае дужче другий удар такту, a рівно- 
часно з тим ударом, т. б. також на „два“, 
права нога випростовуеться раптовим рухом 
вперед, щоб бути готовою почати другий тан
ковий такт.

Обр. 15.

8-ме па— „Підекок з угинаннем ноги в 
коліні“.

(Спільне парб. і дівчатам).

Рахунок: ,,1—2 “.
У першім такті повинно бути два легкі 

підскоки в гору на головних ударах такту, 
на лівій нозі, а у другім такті 

два шдскоки на правій нозі.
Коли підскоки виконують- 

ся ритмічно, тоді можна дода- 
ти до них угинання, т. б. коли 
на перший удар на „раз:‘ під- 
скочимо злегка на лівій нозі, 
то рівночасно піднімаемо праву 
ногу вверх угинаючи и  в ко- 
ліні. На „два“ — підскакуемо 
вдруге на лівій нозі, а праву 
випростовуемо. Угинаемо ногу 
настільки, щоби пальці право! 
ноги доторкнулися до пальців ліво'і ноги, а 
п’ята правоТ ноги щоби спинилася низче ко- 
ліна до лівоі ноги.

В другім такті підскок виконуе права 
нога, а угинання і випростовання—ліва нога. 
Випростовувать ногу можна вперед, або тро
хи вбік.

У вага. Ранійше згадано було, що сіль- 
ські танцюристи душею відчувають кінець 
коліна гопака і навіть особливим пристуком 
підкреслюють його. Пристук той, то звичай- 
ний похід акцентований, але виконаний на 
однім місці на рахунок „раз і два“. Вправний 
танцюрист, слідкуючи уважно за cboïm  тан
ком і ловлячи ухом мельодію танкову, пови
нен завжди підкреслить кожний восьмий такт 
згаданим пристуком, a далыпі вісім тактів 
виповнить иншим рисунком. Виконуючи при
стук можна також обертатися кругом себе 
вліво або вправо, легко, так довго, доки не 
прийдеться до t o ï  постанови, з котроі с: обер- 
тання почалися..

Часто с-річаеться, що сільсышй парубок 
або дівчина виконують два або три па під 
ряд, обертаючись „кружком" на одному місці 
раз вправо і раз вліво.
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9-те па— „Похід екладаний і угинання“.

(Сггльне паруб. і дівчат.).

Рахунок: „раз і два“, раз-два!і.
Девяте па виповняе два такти;—се ком- 

бінація другого і трейтього па. В першім 
такті виконуемо похід екладаний, акцентова
ний, а в другім такті підскоки і угинання. 
Коли, прим., починаемо похід екладаний лівою 
ногою, то підскок ирийдеться на ліву ногу, 
а угинання на праву.

У вага. Простудіювавши нерпа девять гіа, 
навертаеться питания: де і в якім напрямі 
танцюе молодь і як поводиться дівчина з па
рубком в танкові?

Для танців вибирае молодь простору 
хату, сіни, стодолю, або вільне місце перед 
хатою, і водить такок так, що здаеться, буцім 
вона ходить по обводі великого кола, кругом 
круглого стола, дерева або криниці.

Коли молодь танцюе парами, тоб-то па
рубок з дівчиною, то дівчина звертаеться 
лицем до парубка і веде перед, а парубок 
іде за нею.

Коли тапцюе тілько одна пара, то дів- 
чина веде танок так, як і'й заманеться. То 
йде кругом, буцім по обводі кола, то пере- 
мінить напрям танка, то перейде раптово на 
другий бік кола, або стане в середині кола, 
легко обертаючися „кружком“ то направо, 
то наліво. Парубок не зводить ні на мить 
очей з C B oeï дівчини, ходить за нею назирці 
і танцюе завжди ввернувшись до не'і лицем.

Ю-те па— „Доріжка пряма".

(Спільне для паруб. і дівч.).

Рихунок: “раз і два і“. 
Коли приглянемося близче 

до зазначеного рахунка, то зра
зу помітимо, що кожний удар 
поділено на два дрібні рухи, 
тоб-то в кожнім такті треба 
неодмінно зробити чотирі дріб- 
ні рухи.

Таким чином, в „доріжці 
z < прямій“ на раз—ліванога від-

Обр іб  ступае від право! ноги вліво в-
бік, а на „і“ присуваетьея пра

ва нога палъцями до пяти лівоі ноги. На

„два“—відступае знову ліва нога вліво вбік 
а на „і“ права присуваеться до лівоі ноги.

Коли знаемо зазначений рахунок що до 
часу, то зразу стане ясно, що „ігоріжка пря
ма“—па дуже дрібне, так що в кожнім такті 
повторюеться вона двічп.

Доріжку можна робити і з право! ноги, 
в правий бік, та тільки треба памятати, що 
тоді права нога веде перед, a ліва нога досу- 
ваеться на кожне „і“ пальцями до право! пяти.

11-jе п а— „Доріжка п'яна“.
(Для napj бків).

Рахунок: „раз і два і“.
Одинайцяте па відріжняеться від деся

того тим, що права нога, яка на. першім „і‘- 
і на другім „i“ присовуеться до ліво! пяти,

Обр. 17.

в „доріжці ггяній“ присовуеться на другім 
„i“ не пальцями до ліво! пяти, а навпаки: 
правою пятою до лівих пальців.

При виконанні п'яно! доріжки з право! 
ноги вправо вбік, присуваеться на другім „ік 
ліва нога не пучками до право! пяти, а нав
паки: лівою пятою до пальців право! ноги.

Доріжку сю називаемо „п'яною“ через 
те, що з боку дивлячись на не! здаеться, що 
танцюрист приеовуючи ногу до ноги, паль
цями раз до пяти, а. раз пятою до пальців, хп- 
таеться то назад, то вперед, здаеться що він 
п'яний і що ось-ось упаде.

12-те па— „Доріжка дрібна з підскоком 
назад“.

(Спільне паруб. дівч ).
Рахунок: „раз і —два і“.
На перший погляд здаеться, що се па, 

все одно що підскоки не вперед, а назад.
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Виконуеться се па так: на „раз“—ліва нога 
заступав на пучках за пяту право']' ноги, а 
на „і“> та сама нога, тоб-то ліва, підекакуе, а 
рівночасно права нога підноситься, }гинаеться

в коліні і рухом назад на „два“ заступав за 
пяту ліво! ноги. На друге “і “— права нога 
підскакуе, a рівночасно ліва підиоситься, що
би заступить за пяту право! ноги. При вико- 
наню сього па танцюрист посовуеться назад.

13-те па— „Схрещування 
рівний".

(Для парубків).

розкрок

Рахунок: ..раз два, раз-два“. 
Схрещування ніг і розкрок рівиий—па 

дуже поважне, виключно парубоцьке і вико
нуеться так: на „раз"— під- 
скакуемо легко вгору, a рів- 
ночасно з підскоком схрещуе- 
мо ноги, тоб то переносимо пра
ву наперед лівот і ставимо и 
перед лівою так, щоби пальці 
ніг до себе доторкалися, або 
щоб ноги хоч звернені були до 
себе пальцями.

На „два“ — підскакуемо 
знову вгору і стаемо в широ- 
ку поставу, тоб-то в розкрок 
рівиип.

„Розкрок-—се та.ка постава, чи позиція 
в котрій права нога від л івоі віддалена на 
півтора до двох дециметрів.

В слідуючім такті при схрещуванню ліву 
ногу переносимо наперед право". Ціле па ви-

\ г.

Обр 20.

конуеться поважно, легко підскакуючи на 
пальцях вгору.

14-те п а — „Схрещування і розкрок роз- 
битий“.

(Для парубків).

Рахунок: „раз-два, раз і —два“.
14-те на виповняе два такти, а вико

нуеться так: коли після схре- 
щення перейдемо підскоком до
ПОЗИЦИ рОЗКрОЧИОТ, ТОб-ТО ВИ-

повнивши 13-тим на перший 
такт, робимо розкрок розбитий, 
тоб-то на перший удар дру
гого такту не схрещуемо ніг 
на ново, a підскочивши при- 
совуемо стопу до стопи. 3 тот 
позиціт виконуемо два розкро- 
кп дрібні під рахунок „l i 2“ .
Таким чином на „раз“ присо- 
вуемо стопу до стопи, на „і“ 
підскакуемо і робимо малий розкрок, а на 
„два“ підскакуемо ще раз і розширюемо роз
крок.

Образ 20 показуе тільки розкрок роз
битий.

Значить в 14-м па маемо аж пять під- 
скоків, а розкрок розбитий—се властиво два 
малі розкроки, котрі, коли ïx виконуемо під- 
ряд, один за другим, не повинні бути шир- 
ші як один розкрок рівний.

15-те па— „Схрещування, розкрок і уги
нання".

(Для парубків).

Pax.: „раз-два, раз-два“.
Коли до 13-го па додам о виповняючи 

два такти угинання, то буде нова комбінація, 
нове па. П< рший такт—виповняе схрещуван
ня і розкрок рівний, а другий такт угинан
ня і випростовання ноги. Трейтій такт е пов
торением першого, а чегвертий такт—повто 
реннем другого. При угинанню треба памя- 
тати, що коли, прим., перше угинання робимо 
правою ногою то друге треба робити лівою 
ногою. Розкрок не повинен бути ні надто ши
рокий, ні надто вузький.
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16-те па— „Схрещування. розкрок роз
битий, угинання4.

(Для паруб.).
Рах.: „1 — 2, 1 і—2, 1—2“.
16-те па обнімае чотирі такти: „схрещу

вання“ і „розкрок розбитий“, тоб-то 14-те па 
виповняе перші два такти, а угинання пра
вою і лівою ногою—трейтій і четвертий такт.

Увага: Тим, котрі добре опанують всі до 
тепер виведені па раджу зупинитися над та
кими комбінаціями:

1) схрещування-розкрок розбитий-уги- 
нанйя-похід акцентований.

2) схрещування - розкрок розбитий - ко- 
лисання (балянсе).

3) схрещування - розкрок розбитий-до- 
ріжка.

4) схрещування - розкрок розбитий-дріб- 
не колисання.

5) схрещування - розкрок розбитий - схре
щування—угинання.

Після простудіювання, пильного і уваж- 
ного, що найменше перших 10 па кожному 
танцюристові може прийти на думку питан
ие: „Коли я буду знати, або коли буде мож
на про мене сказати, що я вже танцюю гопак.*?“.

Відповідь:—Теорія украінського танка в 
цілому п обсязі, се збірка найбілын ужива- 
них па ка селі. Виучить ïx усіх докладно— 
доволі важко. На науку треба присвятить 
чимало часу, а се може удатиея тільки най- 
білыпе запальним х охочим до вивчення укра- 
1'нського танка. Одначе зрозумівіпи добре все 
до тепер пройдене і засвоТвши та запамя
товавши в деталях кожне па зокрема, зрозу- 
мівши добре ритміку, темп і рахунок, танціс- 
рист може бути певним, що в!н танком опа- 
нував, може сам або в парі з дівчиною іти 
в танок на кожній вечірці, на кожній забаві. 
Треба тільки як сказано вище все пройдене 
знать так вірно, щоби хоч після кожного чет
вертого такту можна було легко, плавно і 
без кайменшот зупинки переходити ?, одного- 
па на друге.

17-те па— „Вихилясник“.
(Для парубків і .гівчат).

Pax.: „раз-два“ .
Перед описанием самого вихилясника 

мушу сказати кілька слів про незнані ще до

тепер і неуживані напрями рухів ніг. До 
сього часу ми згадували тільки про напря

ми: вперед, в-бік, назад, а тепер ознайоми- 
мось з напрямом „на-скіс“ (скісними).

Рисунок ознайомить з новими напрямами:

3 буков л. п., які означаю ть ліву стопу і праву стопу, 
ідуть напрями:

1 =  наперед, 2 =  назад.
3 =  вліво в-бік, 4 =  вправо в-бік.
5 =  вліво в-бік-скіс, 6 =  вправо в-б!к-скіс.
7 =  той самий вліво назад, 8 =  той самий впра

во назад.

Приглянувшись добре до скісних напря- 
мівможемо приступить вивчення вилиляеника.

В ихилясник обнімае ц ілий такт: на „раз“ 
— переносимо праву ногу на ск іс-н азад  і ста
вимо ïï так, іцоби вона трош ки зізгн ул ася  в 
коліні, а пальцями щ об доторкалась землі.

На „два“ переносимо праву ногу на 
скіс вперед і ставимо ïï пятою до землі, а 
пальцями вгору. Ліва нога підчас першого і 
другого удару, т. т. на „раз“ і на „два“, лег
кими двома підскоками посуваеться вперед 
або назад, т. т. в напрямі бажаному танцю- 
ристові. В другім такті роль ніг перемінюеть- 
ся, т. т. права нога підскакуе двічи, a ліва 
робить рухи в скісні напрями: наліво-скіс- 
назад і наліво-скіс-вперед.

Па се називаю вихилясником через те. 
■що при рухах ніг в скісні напрями нахиля-
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еться танцюрист плечем хоч-не хоч то впра
во, то вліво, т. т. в бік ноги, котра робить 
скісні рухи. Танцюрист нахиляеться, особли
во тоді, коли замітить, що дівчина танцюючп 
опускае очі вниз, наче не хоче глянути на 
нього. Він нахиляеться то сюди то туди, що
би звернути на себе П увапу.

КомбінацГІ:

1) Вихилясник—угинання.
2) „ похід акцентований
3) „ доріжка.
4) „ схрещування.
5) „ „ розкрок розбитий.
6) ,> » пристук-колисання

(балансе).
')  „ присту к-вихилясник-присту к.
8) „ доріжка-пристук-вихилясник.
9) „ пристук кружком - доріжка-

пристук.
Ю) „ схрещування - похід акценто-

ваний-пристук кружком.

18-те па— „Перескок-похід  акцепто
ваний“,

(Пар. і д!вч.).
Fax.: „раз-два, ра-з і два“.
Перескок виконуеться так: на „раз“— 

переносимо праву ногу півкругом наперед

ліво'і наліво-скіс в-бік, і сильно стукнув
ши кладемо ïï на землю, a рівночасно. т. т. 
також на „раз“, ліву ногу відриваемо від- 
землі і згинаемо в коліні. Ліва нога наче від 
скакуе вправо-скіс-назад. На „два“ права 
нога легко підскакуе, a рівпочасно, т. т. т а 
кож на „два“, ліва нога випростовуеться і 
переноситься в напрямі вліво-скіс-вбік, у 
повітрі. землі не доторкаючись

Другий такт виповнюемо вже знаним по
ходом акцентованим в напрямі на ліво-скіс 
-вбік, бо перескок найвигіднійше лучиться 
з тпм походом.

Перескок можна виконувать також на
право, тоді ліву ногу переносимо півкругом 
наперед право']', a похід акцентований треба 
робить в напрямі скіс-вбік.

Комбінаціі':
1) Перескок-похід акцент.-вихилясник.
2) „ » доріжка.
3) » „ схрещування.
4) .. „ „ розкрок.
5) „ схрещуванне-розкрок розби-

тай.
6) „ „ угинання-вихилясник.
7) . колисання-схрещування-ко-

лисання.
8). „ похід акцент.-угияання.
9) вихилясник-перескок-вихи-

лясник.
Ю) „ доріжка-пристук кружком-

вихилясник.

19-те п а — „Випад іп о х ід  акцентований“.
(Паруб. і дівч.).

Pax.: „раз-два, раз і два".
Так як описуючи се па послуговуюся 

назвою принятою гімпастичною Термінольо- 
i'iero, то вважаю необхід- 
ним пояснить насам-перед 
„випад“ взагалі і „випад“ 
танковии зокрема,

Коли почуеться по- 
клик учителя: позір (смир
но), то ѵчень стае пря
мо, рівно, ноги ставить 
так, що пяти зтулюються, 
а пучки звертаються в 
скіснім напрямі. Се—по
става перша. Коли ми з 
такоі постави висунемо, прим., ліву ногу, в 
котрий небудь з лівих напрямів. кладемо ïï 
з пристуком на землю, при тім зігнемо ïï в 
коліні, то ми зробЕмо рух званий: „випад“. 
Підчас випаду лівою ногою права нога стоіть 
непорушно на і:ісці, a підчас випаду правою 
ногою, ліва стотть непорушно.

Випад може бути близший або далыпий 
—зал ежить се від волі учителя.

Оор. 23.
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Такий самий випад бувае також і в тап
ку. з тою тільки ріжницею, що в танку ви- 
пад сей недалекий, в напрямі вліво вбік- 
скіс, або вправо-вбік-скіс, лівою або пра
вою ногою, а друга нога, яка стоіть непоруш
но на місці, не стоіть випростована, як при 
випаді гімнастичнім, а угинаеться в коліні.

Зрозумівши самий випад. можемо злу- 
чить його з вище зазначеним походом ак
цептовании...

Таким чином на „раз“—робимо „випад“ 
вл іво-вбік-скіс.

На гдва“ — робимо „підбиття“: нрава 
нога кідбігае під ліву і рівночасно, т. т. та
кож на “два“, пятою підбивае ïï вгору.

Підбита нога переходить зараз до похо
ду акцентованого, який починаеться з пер
шим ударом другого такту на „раз“.

Звертаю увагу, що: а) танцюрист нахи-. 
ляеться в бік випада, б) випад не може бу
ти дуже далеким, в) випад виконуеться лі- 
вою ногою вліво і правою ногою вправо.

20-те па— „Випад-похід акцент.-ехре-  
щуваня і розкрок розбит.“.

(Для парубків).

Pax.: „раз-два, раз і два“.
Кожне з названих па мае по одному та- 

ктові. Вивівши сю чотиро-тактну групу, по
чинаемо и робить наново, але вже другою 
ногою, в другім напрямі.

Колиж захочемо вернутися на те саке 
місце, з якого групу почали, переходимо з 
розкрока розбитого в доріжку назад, т. т. в 
12-те па.

Виповнивши дрібною доріжкою других 
чотири такти виводимо наново 20-те па дру
гою ногою, т. т. коли перший раз почнемо 
20-те па лівою ногою, то після дрібноі дорож
ки назад треба робить 20-те па правою ногою.

Комбінацік
1) Випад-похід акцент.-доріжка-вліво- 

розкрок розб.
2) Випад-похід акцент.-перескок-иохід 

акцент.
3) Випад схрещування розкрок розбнт.- 

схрещенпя.
4) Випад-доріжка-схрещування розкрок-

розбит.

5) Вииад-схрещування-доріжка пристук. 
Кожна з наведених пяти груп обні- 

мае по чотирі такти і виконуеться раз лівою 
ногою, а раз правою.

21-ше п а — „Схрешуваня-розкрок рів- 
ний, схрешуваня з оборотом вліво\

(Для паруб.)

Рах.: „раз-два*.
Схрещуванне з розкроком знаемо з 13-го 

па; а тепер приглянемося як робиться иісля 
схрещування оборот вліво. Відомо, що хотя-

Образ. 24.

чи зробити схрещуванне підскакуемо, пере
носимо праву ногу наперед лівоі і стаемо на 
пучки. 3 uieï навхрестно! позіціі треба зро
бити на пучках тихий оборот назад, вліво, 
або вправо, т. т. коли хочемо обернутися 
вліво, то треба*прийти до схрещення з пра
вою ногою поперед лівоі'. К< лиж направо то 
треба перейти до схрещення переносячн ль
ву ногу поперед право!.

Обернувшись, чи радше обкрутившись 
на пучках назад, побачимо, що ми перейшли 
в розкрок. 3  t o ï  постави треба робить котре 
небудь з відомих па.

Комбінаціі:
1) Схрещування-розкрок, рівний. схре

щування з оборотом, доріжка.
2) Схрещування-розкрок розбит., схре

щування з оборотом, колисання.
3) Схрещування з оборотом, розкрок 

розбитий. схрещування з оборотом, похід 
акцент.

4) Схрещування з оборотом, дрібна до- 
ріжка назад, схрещуЕання, пристук.

5) Схрещування. розкрок розбитий, схре
щування з оборотом.
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Звертаю увагу, що наведені комбіиа- 
ij.iï—(Se групп чотирох-тактні: кожне па, яке 
входить в групу, виповняе один такт, а са
мий „об рот- гірипадае завжди на ;.два", т. 
т. на другім ударі такту того, в котрім сей 
оборот стрічаеться.

22-ге па— „Плетінка“ (Бач. як заплів).
(Для пар. і дівч.).

Pax.: „раз-два“.
Плетінку виконуемо двома способами:
а) Стуливши стопи до купи підносимо- 

ся на „раз“ на пучках а на „два- переноси
мо стулені пяти вліво-вбік і ставимо ïx на

1 г  
Образ. 25.

землю. На „раз“ другого такту стулені пуч
ки підноеимо в гору, а на „два“ переносимо 
ïs  вліро-вбік і ставимо на землю, і т. д.

Рах.: „раз два“.
б) Другий спосіб трошки труднійший. 

але кращий від першого, і частійше вжива- 
еться в танкові. Виконуеться так:

На „раз“ ліва нога згинаеться в коліні 
і стае на иучки, а права в той саме мент

стае на пяту. Тепер звертаю увагу на підне- 
сені части стін, т. т. на піднесену ліву пяту 
і на праві пучки. Коли здамо собі справу з 
то! позиціт, в якій находимося на „раз“, тоді 
подаемося свобідними, піднесеними частями 
стіп наліво-вбік але так. щоби не зрушити 
з місця тих частин стіп, на яких спочивае 
тіло підчас першого удару.

Подавшись оскільки можна наліво-вб:к 
і ставши на „два“ цілими стопами на землю, 
треба приглянутися до тіет постави, яку зай- 
мають наші стопи. Постава досить кумедна:

иучки присѵнені до себе, а п яти віддалені 
так, що стопи описують значок похожий на 
дашок, рогами звернений вниз.

В другім такті роль ніг переміняеться: 
на „раз‘£ підносимося на праві пучки і ліву 
пяту, a вільні части стіп, т. т. праву пяту і 
ліві пучки, переносимо наліво-вбік.

Третій такт е повторением першого, а 
четвертий повторением другого такту.

lia се називаю „илетінкою“ через те, що 
як хто його плавно виконуе, то глядачеві з 
боку здаеться, що танцюрист буцім плете 
плетінку; на селі кажуть на плетінку“; „Бач 
як заплів“.

Плетінку можна повести вправо. Тоді 
робимо все навпаки:

На „раз“ права нога зводиться на пуч
ки, a ліва на пяту, а на „два“ свсбідними 
частями стопи, т. т. лівою пятою і правим и 
пучкам и,г,подаемося направо-вбік.

У вага: раджу вести плетінку вліво i 
вправо-вбік, а коли вона іде гладко пробу- 
вать робить такі комбинаціі:

1) плетінка вліво (4 pi такти). вихиля 
ник (4 такти),

2) плетінка вліво (4-рі такти), доріжі 
(4 такти),

3) плетінка вліво (4-рі такти), зальотне 
па (4 такти),

4) плетінка вліво (4-рі такти), схрещу
вання (4 такти),

5) плетінка вліво (4-рі такти), випад і 
похід акцент.

23-те п а — „Похід акцентований при- 
крашений півколом“.

(Для паруб.).

Рах.: „раз і—два, раз і—два“.
Хто памятае добре похід акцентований 

той легко може усвоіти також прикрашуван- 
ня пів колом. В сьомім па акцентуючи силь- 
ним пристуком другий удар такту, т. т. „два“, 
викидаемо прямим гострим рухом праву но
гу наперед, але у 23 му па той рух повинен 
бути не гострим, a півкруглим, так, що зда
еться, що ми хочемо робити схрещуванне в 
[іох углим, замашним рухом.



24-те па— „Похід прикрашений півко- вліво-вбік-скіс. Випростована нога робить
лом і півоборот наліво-назад“. Б другім такті угинання.

(Для парубків).

Pax.: „раз і—два".
Виучивши добре 23-те па, особливо 

звернувши увагу на гарний і замашшш рух 
ноги, додамо до нього півоборот вліво-на- 
зад. Півоборот вийде тоді, коли рух ноги, 
котра переходить буцім в схрещування, буде 
на „два“ дужчий, замашнійший.

Обернувшись при помочи сього руху 
на пучках лівоі ноги иівоборотом назад ве- 
демо танок дальше.

ІІівоборот вживаемо тоді, коли хочемо 
раптово перемінити поставу ранійше наміче- 
ну, або коли, прим., дівчина зверне нехотя- 
чи або нарошне танок у другий бік.

Самий півоборот треба робити завжди 
на »два“ так, щоби вже на „раз“ почать кот- 
ре небудь з знаних па.

Комбинаціт:
1) 24-те па—вихилясник.
2) 24-те па—перескок-вихилясник.
3) 24-те па перескок-доріжка.
4) 24-те па—доріжка п’яна.
5) 24-те па—схрещування і розкрок ріс-

ний.
6) 24 те па—розкрок розбитий і пристук.
7) 24 те па—колисання.
8) 21-те па—випад, похід акцентований, 

вихилясник.
9) 24 те па—дрібна доршка назад, при

стук, вихилясник.
10) 24-те па—випад. похід акцент., при

стук, плетінка.

25-те па— , Хитання в схрешеню і уги
нання“.

(Для паруб. і діівч.).

Pax.: ..раз і—два, раз-два“.
Се па починаемо перескоком правою но

гою, тілько не на стопу, а на пучки. Саме 
хцтання обнімае один такт; на „раз“ подае- 
мося перескоком правою ногою наперед лі- 
b o ï ,  а на. „ i “ зараз же подаемося на ліву но
гу, не відриваючи правоі ноги від землі.

На „два“ подаемося дуще на праві пуч
ки, a рівночасно випростовуемо ліву ногу

Образ. 27.

Третій такт виповнюамо знов хитангем 
з тою тілько ріжницею, що хитання в сьому 
такті починае ліва нога перескоком в схре
щування. Четвертий такт виконуемо угннан- 
нем правою ногою вправо-вбік скіс.

КомбінаціТ:

1) Хитання-угинання-перескок і  п о і і д  
акцент.

2) Хитання-угинання-доріжка,
3) Хитання-угинання-похід акцент., 

випад пристук.
4) Хитанпя-доріжка пристук-кружком.
5) Хитання-доріжка дрібна назад, при

стук кружком.
6) Хитання-угинання, доріжка п'яна.
7) Хитання-перескок, схрещування, 

пристук кружком.
S) Хитання-випад, перескок, похід ак

центований.
9) Хитання—23-те па.

Ю) Хитання—24-те па,

26-те п а — „Тинок\

(Для паруб. і дівч ).

Pax.: „раз і—два“.
В сьому па велику ролю ьідограе умін 

не володіти походом складаним акцептова

нии, котрий тут трошки відміннійше вико
нуеться: а) на „раз“—ліва нога не висува- 
еться наперед, як в сьомім па, а скаче налі-
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во-вбік-скіс, на „i“ права підбігае пальця
ми під ліву; на „два“ стаемо кріпко на ліву 
ногу, а праву рівночасно переносимо півко- 
лом вгору так, щоби поскоком перенести ïï 
направо-вбік-скіс і щоби на „раз“ другого 
такту стати на землю; б) на „раз“— „іва но
га скаче наліво-вбік-скіс, а на „і“ права 
підбігае пятою до пучок лівоі' ноги; в) на 
;.раз“—ліва нога скаче наліво-вбік-скіс, а 
на „і“ права переноситься наперед лівоГ, як 
се було в схреіцуванню або в хитанню. На 
„два11—праву ногу переносимо високим пів- 
колом перед себе і скачемо напраьо-вбік- 
скіс, щоби на „раз" нового такту стати уже 
правою ногою на землю.

Значить в 26-м па важно: а) міняти ско
ками напрями ніг, т. т. скакати раз вліво- 
вбік-скіс, раз вправо-вбік-скіс, б) доста- 
вати задню ногу раз до пяти, а раз до пучок 
або переносити Ті до навхресноі постави.

26-те па називаемо гтинком“ через те, 
що коли його танцюрист гарно виконуе,

а особливо коли гарно робить пів-коло у 
позітрі, то глядачеві з боку здаеться, що тан- 
пюрист перескакуе через тин або через во
рота.

Ко.мбіиаціі':
1) Тинок (чотирі такти), доріжка дрібна 

назад, пристук.
2) Тинок ^чотирі такти),вихилясник, при

стук.
3) Тинок (чотирі такти), колисання, при

стук.
4) Тинок (чоіирі такти), доріжка п'яна.
5) Тинок (чотирі такти), n p u c T j K ,  доріж- 

ка дрібна назад.
6) Тинок (чотирі такти), 24-те па.
7) Тинок (чотирі такти), 25-те па.
8) Тпнок (чотирі такти), випад, похід ак

цент.
9) Тинок (чотпрі такти), перескок, е и х и - 

л я с н и к .

Ю) Тинок (чотирі такти), пристук,,схре
щування і розкрок розбитий.

В І Д Д І Л  Д Р У Г И Й .

27-ме п а — „Приеюди“.

(Для парубків).

Pax.: раз-два“.
Bei попередні описані па з ïx комбіна- 

ціями виводилн ми в поставі стоячій, а що
би надати усім па більше плавности, мягко-

Образ. 29.

сти і плястики ми угиналися в колінях i 
старалися виводить па на пучках, п’ятами 
землі не доторкаючись. Ci колисання і уги- 
иання в колінах так укріпили м’язні наших 
ніг, що тепер не може буш  для нас ні страш-

не ні шкідливе ніяке па, а особливо „при- 
сюди* і „плазунець“.

Хоча ci па красиві і прибавливі, та все 
таки, маючп на увазі попередніми па укрі- 
пить м’язні ніг, не можна було ïx раніше по- 
казувати. Заявляю також, що колиб хто по
чав учатися гопака, починаючи відразу з 
„присюда“ або з „плазунця“, той певно по
кинув би науку в момент, бо зробивши без 
підготовлення кілька разів „присюд“ почѵв 
би досить гостру біль в ногах, особливо в 
коліні і в стопі, і мусів би покинути науку, 
що найменыпе на один тиждень. Пройдені 
до тепер па підготовляють до „присюдів“ і 
„плазунця“.

„Присюд“ виповняе цілий такт.
На „раз“ присідаемо До землі так, наче 

хочемо що небудь підняти. На „два“ встаемо 
і рівночасно випростовуемо праву ногу, в на- 
прямкі вправо вбік-скіе. На „раз“ другого 
такту робимо знов присюд, а на „два“ встае-



мо i рівночасно випростчвуемо ліву ногу в 
напрямі вліво-вбік-скіс.

Присюд треба робити: 1) легко на пуч
ках, 2) щоб пяти доторкались одна до дру- 
ГОІ, 3) руки треба покласти в боки вище по
яса, або скласти на груди, 4) усе тіло по
винно бути нахилено трохи наперед, щобп 
присідаючи не податися назад і не сісти на 
землю, 5) до присюда треба опускатися спо- 
кійно.т. т. не кидатися з ycieï сили, щоб аж 
в суставах захрустіло, бо можна почути не- 
приемний біль у коліні і в стопах і не завжди 
може залишити бажання докінчити роз- 
почату науку.

28-ме па— „Присюд і удари руками по 
халявах".

(Для паруб ).

Рахун.: „раз-два“.
На „раз“—присюд.
На „два1—стати, a рівночасно перенести 

праву ногу зігнувши п в коліні наперед лі-

89

Образ. 30.

b o l і  у д а р и т ь  лівою рукою  по хал я в і ‘правоі 
ноги.

На „раз“ другого такту перескочитп на 
праву ногу, a рівночасно перенести ліву но
гу, теж зігнену в коліні, по за праву ногу і 
ударить правою по халяві або по підошві 
лівоі ноги. На „два“ знов присюд і т. д.

29-те па-„Присюд, випад вліво-вбік-скіс 
і оборот повний".

(Для паруб ).

Рах.: „раз-два, раз і—два“.
На „раз“—присюд.
На „раз“—встати і піднести ліву ногу 

вліво-вбік-скіс. На „раз“ другого такту вп- 
ііад лівою ногою вліво-вбік-скіс. На „i“ обо-

рот на лівій нозі вліво-назад, а на ,;два“ 
вернутися після обороту до випаду правою

40

Образ. 31.

ногою вправо-вбік-скіс. Оборот треба ро
бити раптово обертаючись замахом вліво на 
пучках ліво']' ноги.

30-те па —„Присюд., удар підківками і 
розкрок розбитий“.

(Для паруб.).

Образ. 32.

На „і“—підскок вгору.
На ..два“—удар підківками або стопами.
На друге „раз і —два“—відомий розкрок 

розбитий.

31-ше па— „Присюд, схрещення і роз
крок розбитий“.

(Для паруб.).

Рахун.: 1-2, 1-2 і 1-2.
Коли танцюрист кріпкий у ногах, то мо

же присюдом виповнити 4-8 тактів. Але кра
сота танка лежить не в тім, щоби похвастать
ся силою мязнів, а в тім, щоб танцюрист 
показав умінне взяти па так, щоби ні себе 
не замучить, ні глядачові не мозолити очей 
безперестанним повторюваннем одного і того 
самаго па, ні щоби не стати в очах других 
хвастуном, що .ось, мовляв, який я дужий;



не два-три такти, a цілий вечір буду танцю- 
вать присюди і плазунці, а ви дивіться та. 
дивуйтеся“.

Справжній розумний танцюрист покаже 
присюди рідко, наче прикрасу до відомих па, 
т. т. в комбінаці'і з иншими па. Таку комбі- 
націю подае нам трупа зложена в 31-м па, де 
присюд приходить на перші два такти.

32-гѳ па— „Випад. похід,  акцент, при
сюд“.

(Для паруб.).

Рахунок: „раз-два, раз і—два, раз-два'1.
В 32-м па бачимо нову комбінацію чотп- 

рс-тактну, в якій третій і четвертий такти вп- 
повнюються присюдом. Звертаю тількп увагу, 
що кожне па перед присюдом повинно бути 
виведене без розгону, спокійно, щоби пере- 
ходячи з якого небудь па в присюд не вла
сти на руки або на коліна.

33-те п а — „Похід акцент., присюд, с х р е 
щення і розкрок розбит.".

(Для паруб).

Рахунок: „раз і два, раз-два, раз-два, 
раз і—два“.

33-те па виповняе чотирі такти, а самий 
присюд приходить на другий такт. Вивівши 
гладко 33 те па, в котрому на кождий такт 
одно самостійне па приходить, можна перей
ти на 30-те па або на 31-ше па.

Коли ж танцюрист виведе підряд 30-те, 
31-ше па і 32 те па, то можна зауважить, що 
присюд повторюеться, але не часто, так що 
танцюрист не мучиться, а коли його хвилево 
присюд змучить, то инші па, які виходять в 
склад комбінаціі', затирають се хвилеве зму- 
ченне, підбадьорюють його і у танцюриста яв- 
ляеться бажанне пуститися ще раз навпри- 
сядкп. Взагалі присюди, се прикраса танка, 
яка вносить в танок живість і веселий на- 
стрій.

КомбінаціТ,—кожне па робить по два 
такти:

1) Вихилясник. присюди, схрещування, 
випад, похід акцентован.

і)  Перескок, похід акцентован., вихиляс
ник, присюди.

3) Доріжка, присюди, схрещування, при-
сяди.

4) Дрібне ирисування, перескок, схре
щуванне присюд.

5) Схрещування, вихилясник, присюд, 
колисання раптове.

6) Тинок, пристук, похід з пів-оборотом, 
присюд.

7) Тинок, пристук, доріжка, пристук, 
присюд.

8) Вихилясник, доріжка п'яна, присюд, 
схрещувзння.

9) Тинок, вихилясник, доріжка дрібна 
назад, присюд.

10) Перескок, похід акц., присюд, випад, 
вихилясник, пристук.

34-те па— „Плазунець“.

(Для паруб.).

Рахунок: „раз-два“.
Плазунець се безперестанне продовжу- 

ванне присюда, т. т. коли на „раз“ присядем 
до землі, то на „два“ не встае- 
мо, як у присюді, а виконуе
мо новий присюд, випростову- 
ючи раз одну, раз другу ногу 
вперед Виконуючи плазунець, 
треба памятать, щоби так с а 
мо, як при присюдах а) тіло 
булс нахилене вперед, б) ру- Образ, зз. 
ки складать на груди, або 
поклаети fx в боки вище пояса в) ноги при 
випростовуванню треба щоби були трошки 
зігнені в коліні.

У вага: „плазунець“—па дуже трудне, і, 
так як присюд, вимагае від танцюриста здо- 
рових м’язнів в ногах. Плазунець не можна 
також перебивати котрим небудь із відомнх 
па, бо всі вони виконуються в поставі стоя- 
чій, у котру можна перейти тільки аж на 
сьомім такті. Після плазунця, переходить тан
цюрист звичайно у самі найлегші па, т. т. 
такі, котрі вернулиб йому свіжість мускулів 
замучених плазунцем. Почувши свіжість, мож
на ще раз пройтися плазунцем, або вивести 
котру небудь відому комбінацію, в поставі 
стоячій.
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35-те  па— „Вибиванець“.

(Для паруб. і дівчат).

Вибиванець стрічаеться в укратнському 
танкові звании: „сучок, тропак, дрібушечка*. 
Се ряд пристуків. Перейти в ïx найлегче з 
зальотного па доріжки і вихилясника.

ІЦоби зрозуміти вибиванець, треба при- 
глянутися до ключів, в додатку нотнім 111 е. 
ж. з. і. к.

ІІриглянувшися до ключі бачимо, що 
па се дуже дрібне і, тим самим, дуже рух- 
ливе. В кожнім такті бачимо крім вісімочок 
значки музичні ще дрібнійші: шіснадцятки. 
А так як на кожне „раз“ іде аж чотирі шіс- 
надцятки, то ясно, що якісь чотирі рухи 
треба витанцювать так скоро і справно, що
би ними заповнить один удар. Ci рухи, як 
сказано вище,—се швидкі пристуки об зем
лю, вибисані то правою то лівою ногою на 
місці, або легко посувуючись вперед, *або ви 
биваючи ïx кружком на одному міспі.

Ъ ключі під нотами намічено буква: п. 
л. (т. т. права, ліва); се означав, котра нога 
починае, а котра кінчае низку вибиванців в 
однім гакті. В ключи „ III і “ на „раз“ першого 
i другого такту підшісано букви: п. п.; се 
означав, що на „раз“ починае права нога 
двічи вибивать, т. т. стукнувши правою ногою 
об землю, підскакуемо легко, не високо вго
ру і в той-же момент знов стукаемо правою 
ногою, a відтак лівою і т. д.

Зб-те па— в Розкрок і удари n i г ківками ,

(Для парубків).

Рахунок: ..раз і—два і“.
36-те па е'доповенннем і прикрасою до ви- 

биванця. Виповнивши кілька танків вибиван- 
цем, переходимо в розкрок. ІІісля розкроку 
не робпмо схрещування. як се було ранійше, 
при комбінуванні схрещення з розкроком, а 
підскакуемо легко вгору і в повітрі ударя
емо підковками, т. т. пятою об пяту. Ударив
ши на кожні „i“ підківками, переходимо знов 
в розкрок.

У вага: а) комбінувати 35-те і 36-те гіа 
так, щоби два такти виповнити 35-м, і два 
такти 36-м па; б) комбінувати: і) вихилясник— 
35 і 36-те па; 2) доріжка, пристук—35-те і

36-те па; з) перескок, пристук—35 те і 36-те 
па; 4) тинок, пристук-кружком—35-те і 36-те 
па; 5) присюд, вихилясник, пристук—35-те і
36-те па.

37-ме па— „Дрібні підекоки в обороті“.
(Для парубків).

Рахунок: „раз і—два і“.
Стуливши стопи пучками і пятами до 

купи, виконуемо дрібні підско- 
ки на пучках, тихо і легко 
обертаючися кругом себе влі- 
во або вправо. Руки треба по- 
класти в боки вище пояса, 
або одвести в сторону доло- 
нами зверненими вверх.

Le одиноке па в якому не угинаемо 
колін.

У вага: Виповнити по два такти 36 -м і
37-м па.

КомбінаціТ; 1) доріжка, пристук— 37-ме па;
2) тинок, пристук—37-ме па; 3) вихилясник, 
доріжка назад—37-ме па; 4) присюд, пристук 
—37-ме па; 5) перескок, пристук—37-ме па.

38-ме п а— „Човганець*.
(Для паруб.).

Рахунок: „раз і—два і*.
Човганець стрічаеться в тропакові і в 

танкові під пісню: „чечітка‘\ —1Танцюрист ска
че безперестанно на од
них нозі, а другою, зіг- 
неною в коліні, рівночас- 
но гойдае по землі то 
вперед, то назад завжди 
черкаючи пальцями об 
землю.

Гойдання ногою по- 
дібні гойданню серця в 
дзвоні.

Човганцем може кінчить танцюрист кож
не важке па, а особливо таке, котре вимагае 
багато руху, прим., .вибиванець“.

39-те па— „Плеекачі4.
(Для парубків).

Плескач—се комбінація де-яких рухів 
ніг з рухами рук. До сього часу стрічалися
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всі танкові на такі, з котрнх описувано р .з  
легші, раз—труднійші комбічаціі', а рукам 
була одведена дуже скромна роля. В плеска- 
чеві дозволяеться де-яка робота рукам, а са
ме: плескання в долоні, удар долонею по ха- 
ляві і удар долонею об стопу, або об пі- 
дошву.

Плещемо в долоні виводячи: а) друге па, 
т. т. присуваня. Там сказано так: на „раз“ 
першого такту—ліва нога виступае наперед, 
а на „два"—права досовуеться до лівоі' пяти. 
В плескачеві-ж на „дьа“—праву ногу, зігне- 
ну в коліні, підносимо вгору, a рівночасно 
плещемо не долоні, але низше під зігненим 
коліном.

На „раз“ другого такту висовуемо пра
ву ногу наперед, а на „два“ підносимо ліву 
ногу вгору і рівночасно плещемо в долоні 
під зігнутим лівим коліном; б) плещемо ру
кою по халяві або по підошві, виводячи ко
лисання, т. т. четверте па. Робимо се так:— 
на „раз“ ліва нога виступае наперед, на „два“ 
права переносячися перед ліву, піднімаеться 
трошки вище і тоді ми ïï ударяемо долонею 
по халяві або по підошві; в) плещемо в до- 
лоні, по халяві, або по підошві, встаючи з 
присюду або з плазунця; г) плескачем випов- 
няемо завжди два або три такти, після чого 
іде пристук, a опісля комбінація або групаз  
инших па.

Комбінаціі':
1) присюд з плескачем, пристук, доріж- 

ка вліво.
2) присюд з плескачем, пристук, плетен

ка вправо.

3) перескок, пристук, зальотне па з пле
скачем.

4) колисаня з плескачем. перескок, при
стук.

5) плетінка вліво, пристук, присування 
з плескачем.

6) плазунець з плескачем, вихилясник.
7) нрисяд з плескачем, вибиванець.
8) колисання раптове з плескачем, при

стук, човганець.
9) вибиванець, присяди з плескачем, 

пристук кружком.
Ю) човганець, пристук, тинок і прися

ди з плескачем.

40-ве па— „Плеекач дівочий*.

Тільки як прикраса, до відомих па.
ІІлещуть в долоні також і дівчата, а се

бувае:
1) коли діьчина забажае перемінить на- 

прям рухів рук, т. т. як що дівчина вела та
нок поклавши руки в боки і захотілося ï “ 
одвести одну руку в сторону, а другу вбі 
або на груди.

•2) Перед початком нового задуманого ш
3) зміняючи напрям танка.
4) підкреслюючи якусь цікаву, оригі- 

нальну комбінацію танкову.
5) коли, порозумівшись очнма, захоче 

одна дівчина наблизитися до другоі', дівчини 
або до парубка.

Плескач дівочиіі виконуеться завжди 
тільки на „раз“ першого або пятого такту.



Зам іе ть  епільогу

Зібрані і упорядковані в сій  праці па 
нашого танка з іх комбінація.ми не ви чер п у-  
ють щ е того безмрно багатого м атер ія л у  
танкових п а, якам и к ор и ст у е:Ь ся  наша мо
лодь на сел і.

Завданнем c'eï праці е:
1 ) Дати вказівку науки сольового танка 

і танка парами,
2) Бути підготовчим курсом для даль- 

i h o ï  праці на сьому полі, в я к ій  буде бесіда 
про народні танки сольові, фігурні та хоро- 
водні, в котрих бере участь не одна-дві осо
би, a ділии гурт танцюючих пар.

Пояра в будучому на откритому місді, 
чи на сцені, гарних народних украінських 
гуртових танків—дуже бажана. бо вона дасть 
нам чималий матеріял для утворення внщо'і 
науки танка: балету.

Дуже помиляеться той, хто думае, що 
вже балет украшський де-небудь е, що хто 
небудь його вже утворпв. де-небудь його ба- 
чив, або про нього чув. УкраТнського балету 
щ е нема; він, як матеріял, щ ° в народі. Його

треба збірать так само пильно, обережно і з  

любовію, як пісні, музику, ігри, байки, казки 
і оповідання, тоб то як всяке мистецтво і твор- 
чість нашого народу. Те, що ми бачили до 
тепер на сценах, чи забавах, на вечірках,— 
се тількп слаба імітація, a здебілыпого екві- 
лібристика в украінській одежі під неможли- 
во швпдкий темп украінськоі мельодіі ко
зачка.

Танки фігурні, сольові і хороводні на
шого села мають свою красу і свою особливу 
бесіду, котра завжди нова, свіжа і така при- 
ваблива, як кожна народня творчість; і не 
надокучае не втомляе, як всяка штучна хо_ 
реографія.

Наш балет повиаен бути народнім, сво- 
ерідним і на ніякий инший не похожим, а 
таким він буде тоді, коли в його віллеться 
багацтво танка народнього з його фігурами 
і фантазіею думок і коли буде перенятий ду
хом веселих танкових пісень, повних життя, 
снергіі, бадьорости та чистосердечноТ, неви- 
мушеноі розваги.
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