
Тема: Історичні танці 

Танці завжди посідали особливе місце в житті суспільства і людей. Про танці 

писали книги, робили вистави у театрі, виставки у музеях, знімали 

кінострічки. В епоху Середньовіччя з'являється ряд найпростіших 

танцювальних форм, які з розвитком дали початок багатьом танцям, різним 

за характером рухів і ритмічній структурі.  

Народна творчість відстоює свої права на існування у важкій боротьбі. 

Церква забороняє сміх, веселощі, прославляння земного життя. Служителі 

культу з особливою люттю обрушуються на танець, вбачаючи в ньому 

диявольську ману, вплив Сатани і страшних сил пекла. Однак, незважаючи 

на суворі заборони, під час народних свят прості люди виконують свої 

невигадливі танці.  

Танці простого народу були безпосередньо пов'язані з трудовою діяльністю 

селян і ремісників. Під час щорічних церковних свят гончарі, шевці, бондарі, 

зброярі вражали глядачів швидкістю і спритністю своїх танців. Широко 

поширеними були танці з м'ячами та обручами, бранль прачок, бранль 

башмачників. Вже самі назви говорять, що в цих танцях відтворювалися 

рухи, характерні для тієї чи іншої професії. Жодне свято врожаю, жодне 

весілля або інше сімейне торжество не обходилось без танців. 

Танцювальна техніка, манера виконання, музичний супровід протягом 

середніх століть були однорідні. Танці раннього середньовіччя в основному 

хороводні. Виконавці утворювали закрите коло, тримаючись за руки, або 

шикувалися в ланцюжок. Хороводи могли бути чоловічі, жіночі або змішані.  

У ланцюгового танцю був ведучий або ведуча. Танцювальні рухи ще 

примітивні і складалися з кроків, зрідка стрибків. Руки тримали на стегнах 

або подавали один одному. Жінки вільною рукою притримували спідницю.  

Танці раннього середньовіччя часто виконувалися під спів самих танцюючих. 

Пісня складалася з куплета і приспіву. Під час приспіву починався танець, 

рухи якого ілюстрували пісню. 

У танцювальній культурі пізнього середньовіччя намічається ряд змін. Крім 

повсюдно поширеного хороводного танцю з'являється парний танець.  



Виконавці, взявшись за руки, стоять парами, в потилицю одна інший. Пари 

могли утворювати коло або стояти в ряд (лінію). Ускладнюється і малюнок 

рухів. До кроків, стрибків додаються більш різкі і високі стрибки, 

похитування корпусу, гострий малюнок рухів рук. Положення стопи 

невиворітне. Танці виконуються під спів самих танцюючих або під ріжок, в 

деяких країнах - під оркестр, що складається з труби, барабана, дзвінка, 

тарілок. Значно розвивається пантомімні і ігровий елемент. 

Тема: Види історичних танців 

Кароль 

Основним танцем в XII столітті був кароль, тобто відкритий круг. Під час 

виконання танцюючі співали, тримаючись за руки. Попереду танцюючих 

йшов заспівувач. Приспів виконували всі учасники. Ритм танцю був то 

плавним і повільним, то прискорюється і переходив у біг. Ряд дослідників 

вважає, що фарандола є однією з різновидів каролю. 

Бранль 

Найбільш популярний танець середніх віків - бранль. Народився в епоху 

раннього Середньовіччя. Свою назву отримав від французького слова branler, 

що означає - рухатися, ворушитися.  

У середні віки бранль був найпоширенішим танцем. У Франції його 

танцювали повсюдно - в містах і селах, на ярмарках, на святах, присвячених 

закінченню жнив і збору винограду. Свята і танці селян і ремісників різко 

відрізнялися від танців і свят знаті.  

Простий народ веселився на міських і сільських площах, феодали - в 

палацових залах, стіни яких прикрашалися килимами, гербами, мечами і 

військовими трофеями. 

Павана 

Вважають, що назва цього танцю пов'язана з птахом павичем. Довгий хвіст 

птаха і його повільні рухи нагадували повільні рухи танцюристів та довгі 

сукні жінок і дівчат, які його виконували. Бали́ у добу Відродження починали 



з поважної павани. Саме з павани до зали входили королівькі родини. А на 

весілля паваною до зали входили наречені. 

Вольта і іспанська сарабанда 

Вольту як танок пов'язують з містечком Прованс (тепер південна Франція). 

Гарячкуваті парубки, аби побачити дівчачі голі коліна придумали підкидати 

дівчат під час танцю угору. Момент підкидання угору чекали всі присутні і 

пожвавлення в натовпі підвищувалося. Глядачі швидко розділилися на 

обурених і зацікавлених. Зацікавлених було значно більше, в тому числі і 

серед дівчат. Історики костюмів зауважили, що традиція підкидань породила 

і моду на дівочі підв’язки та розшиті нижні спідниці, які було добре видно 

під час підкидань.  

Не менше галасу і обурення викликала і іспанська сарабанда. Її називали 

танком сексу. Проти танцю виступив навіть сам король, фанатичний католик 

Філіп ІІ (1527—1598). Аби заборонити сарабанду, був виданий указ про 

штраф і покарання побиттям. 

Па меню або Менует 

Па меню у перекладі з французької - «маленький крок». Танок має 

простонародне французьке походження. Його походження асоціюють з 

провінцією Пуату. Танок вподобали аристократи і почали виконувати у 

палацах.  

У XVI столітті менует почав виконуватись у королівських резиденціях. Його 

танцювали до Великого терору французької революції 1789-1793 рр. - 

революція відкинула менует, простонародне походження якого встигли 

повністю забути. 

Вальс 

Вальс зійшов у публіку зі сцени балету Гарделя «Манія танцю» у 1787 році у 

Відні. Танок перейняла багата молодь столиці Австро-Угорщини. Скоро вже 

вальс перетнув кордони майже всіх держав і з'явилися його національні 

варіанти - чеський редови, повільний англійський, швидка мазурка (варіант 



вальсу з польським мазуром), французький вальс-міньйон тощо. Лише на 

зламі XIX-XX століть вальс поступився популярності танго. 

Тема: Побутовий танець у епоху Відродження 

Танці епохи Відродження складніші, ніж невигадливі бранлі пізнього 

середньовіччя. На зміну танцям із хороводу і лінійно-шеренговою 

композицією приходять парні (дуетні) танці, побудовані на складних рухах і 

фігурах. 

Придворні танці епохи Відродження в більшості своїй - народні танці, 

перероблені і видозмінені згідно з правилами етикету. Тільки незначне число 

танців виникла безпосередньо в палацовій середовищі. 

Стиль придворної хореографії, дійшов до нашого часу, складався поступово. 

Це був тривалий процес. Деякі дослідники вважають, що в епоху 

Відродження взагалі не було стійких і визначених танцювальних форм. 

Дійсно, для XV століття характерна відсутність танців з чітко усталеною 

формою. 

Техніка танців XIV-XV століть надзвичайно проста. В основному це 

променадні танці без регламентованого малюнка рухів рук. Композиція 

більшості з них була побудована на поклонах, наближеннях, віддаленнях 

виконавців один від одного. Рухи ніг становили дрібні кроки. 

Майже всі танці супроводжувалися нескінченними поклонами, виконанню 

яких надавалося велике значення, так як вони були частиною придворного 

етикету. 

Тема: Реверанс: техніка виконання 

Реверансом називають жіночий традиційний жест привітання, при якому 

жінка згинає ноги, відводячи коліна в різні боки і синхронно відсуваючи 

одну ногу трохи назад, одночасно виконується нахил голови. Також вона 

може притримувати руками спідницю. Це жіночий еквівалент чоловічого 

уклону в Західній культурі, що виражає повагу до іншого індивіду. 



Французькі поклони робилися в праву сторону на відміну від італійських, які 

виконувалися ліворуч. Кавалер знімав капелюха лівою рукою - це мало 

означати, що він вітає даму від усього серця.  

Слід зауважити, що танці Італії та Франції раннього Відродження мало чим 

відрізнялися один від одного. Стриманість і підкресленість постави 

пояснювалися багато в чому покриєм придворної одягу: у дам були сукні з 

важкої матерії з дуже довгими шлейфами, у чоловіків - каптани, трико, 

обтягуюче ноги, і вузькі черевики з довгими клювоподібними носками. Одяг 

сковував свободу рухів. 

Тема: Побутові танці XVIII століття 

Побутовий танець XVIII століть не має такої величезної кількості назв, яке 

було в період пізнього Відродження, коли не тільки удосконалювалися і 

ускладнювалися танцювальні форми минулих епох, але і створювалося 

багато нових.  

Правда, і в XVIII столітті продовжується процес вдосконалення та розвитку 

раніше існуючих танців. Відомо, що гавот з'явився ще в XVI столітті, а 

популярність він набуває лише два століття по тому. Друге народження 

гавоту відбувається дещо незвично.  

У палацові і бальні зали він приходить не з сільських свят, а зі сценічних 

підмостків, аранжований дослідної професійної рукою. Гавот стає схожим на 

маленький балетний спектакль для двох виконавців. Точно так само 

популярним стає швидкий менует. 

У першій половині XVIII століття панують парні танці: бурре, пасспье, 

ригодон, гавот і менует, в Англії до них приєднується хорнайк (нічого 

спільного не має з однойменною матроським танцем). 

 

Танцям XVIII століть властива жвавість темпу, ускладнена техніка. І тим не 

менше салтарелла, тордіон, Канаріс і вольта - танці, де зустрічаються 

стрибки, притупування, різкі повороти корпусу, - поступово забуваються. 



З'являються такі танці, як тампет, матредур і танець з шаллю. З Франції вони 

швидко потрапляють в усі європейські країни. 

Тема: Побутові танці ХIХ століття 

В XIX сторіччі збереглося багато танців минулих століть. У Франції 

продовжували виконувати менует, гавот, бурре, бранлі, а в Англії - жигу. 

Однак багато з них виконувалися в іншому стилі і виглядали по-іншому. 

Манера виконання провідних танців сприяла тому, що старі композиції 

видозмінювалися та пристосовувалися до нових смаків. 

Провідне місце належить вальсу. Саме в цей час починається його 

вдосконалення та справжня слава. Він визначає структуру і характер бальних 

танців, невимушену манеру виконання, засновану на вільному 

підпорядкуванні музичному ритму. Відсутність складних фігур, які 

необхідно виконувати в суворій послідовності, простота рухів і поз, 

чарівність мелодій роблять вальс улюбленим танцем. 

Примітно, що з танців минулих епох в XIX столітті продовжують жити 

тільки ті, в яких бере участь велика кількість пар. Поширення і популярність 

одержує не тільки вальс в своїй основній формі, але також його численні 

варіанти і комбінації. 

Поряд з вальсом широке поширення одержує мазурка. Вона виконувалася 

великою кількістю пар. Кожна з них сама обирала порядок фігур і могла 

"складати комбінації". Величезний успіх має також полька - масовий танець, 

що бере свій початок від богемской народної пляски. З'явившись в 40-х роках 

у різних країнах Європи, вона стала улюбленим танцем як на громадських 

балах, так і на скромних учнівських і домашніх вечорах. 

Великий внесок в бальну хореографію вносять слов'янські країни. Полонез, 

мазурка, краков'як, полька - улюблені танці XIX століття - беруть початок від 

старовинних народних слов'янських танців. 

Значні зміни відбуваються в техніці побутових та бальних танців. Рухи рук 

стають різноманітнішими, вони набувають плавність, м'якість. Спрощуються 

поклони. Вони стають більш природними. 



Тема: Українські побутові танці 

Побутові танці беруть свій початок у хороводах, які є основою української 

народної хореографії. В цих танцях відображаються істотні риси характеру 

українського народу: волелюбність, героїзм, завзяття, винахідливість, 

дотепність, нестримна веселість тощо. 

Танці супроводжуються мелодіями, дуже різноманітними за ідейно-

емоціональним змістом, значна частина яких виконується в народі як 

самостійні інструментальні п'єси. 

Побутові танці є невід'ємною частиною щоденного життя народу. їх 

виконують на масових вечорах, гулянках тощо. 

До жанру побутових танців належать метелиці, гопаки, козачки, коломийки, 

гуцулки, верховини, польки і кадрилі. На основі спільних стилістичних 

особливостей хореографії та музики їх можна розподілити на три групи: 

1) метелиці, гопаки, козачки; 

2) коломийки, гуцулки, верховини; 

3) польки та кадрилі. 

У побутових танцях тепер немає тексту, залишилися лише окремі вигуки, 

слова чи строфи-триндички, які проказують виконавці в кульмінаційні 

моменти танцю. 


