
„KULTURA LUDOWA W SIECI”

kurs 1 

Tańce narodowe 

Polonez 



POLONEZ - charakterystyka

Polonez  należy  do  najstarszych  tańców  polskich.  Jego  początków  należy  się
doszukiwać już w bardzo wczesnych starosłowiańskich korowodach tanecznych. Zrodził
się,  podobnie jak inne polskie tańce narodowe, wśród ludu wiejskiego. Wyrósł z tańca
zwanego  chodzony,  towarzyszącego  ludowym  zabawom,  a  następnie  wiejskiemu
obrzędowi weselnemu.

Ze środowisk  ludowych,  przez szlacheckie  zaścianki,  polonez przedostał  się  na
dwory magnatów i wreszcie na dwór królewski, skąd wywędrował poza granice Polski.  
Na  drodze  przenikania  z  jednej  warstwy  społecznej  do  drugiej,  ulegał  licznym
przeobrażeniom i udoskonaleniom, nie zmieniając przy tym jednak swoich zasadniczych,
charakterystycznych cech wzorcowych.

Pierwsze  opisy  ,,tańca  polskiego’’  i  nazwa  ,,polonaise’’,  nadana  i  używana
początkowo tylko przez cudzoziemców, pojawiły się w połowie XVII  wieku.  Największy
rozkwit poloneza zaznaczył się w ciągu drugiej połowy XVIII i pierwszej XIX wieku, to jest
w okresie, kiedy cieszył się największą popularnością jako taniec towarzyski, i w którym
zaznaczył się największy rozwój jego artystycznej muzyki stylizowanej. W tym czasie był
tańczony w różnych środowiskach społecznych: przez ludność wiejską, mieszczaństwo,
drobną szlachtę zaściankową oraz magnaterię. Uczono go w szkołach i prezentowano  
na scenach.

Pierwotny polonez, tańczony przez lud wiejski, w zależności od regionu i rodzaju
obrzędów  czy  uroczystości,  podczas  których  był  wykonywany,  posiadał  nie  zawsze  
tę samą formę ruchową i występował pod różnymi nazwami m.in. polski, pieszy, chodzony,
przodek, starodawny, nieskoczny. Ruchowa budowa pierwszego ludowego poloneza była
mało  urozmaicona.  Jako  parowy  korowód  marszowy  polonez  mógł  być  tańczony  
na wiejskich zabawach weselnych dookoła izby, skąd tańczący wychodzili na zewnątrz.
Tańczono go wolno, godnie i z powagą. Podstawowym krokiem poloneza ludowego był
kompleks  trzech  kroków  zwykłego  chodu  wykonywanych  miarowo.  W  późniejszym
okresie, po przeniknięciu na dwory szlacheckie i magnackie, struktura ruchowa poloneza
uległa  wyraźnej  rozbudowie  pod  wpływem  zawodowych  baletmistrzów.  Pierwotnie
tańczony korowód przeplatano różnymi figurami par, wprowadzono liczne ukłony, których
muzycznym  podkładem była  charakterystyczna  kadencja.  Zwykły  krok  chodzony  uległ
modyfikacji. Pojawiła się również cecha dominująca w nastroju poloneza, jaką jest niemal
majestatyczna godność oraz pełen wdzięku krok, wymagający od tancerza umiejętności
poruszania się.

Od XVIII wieku wszelkie zabawy taneczne, zarówno wiejskie, jak i bale dworskie,
rozpoczynano polonezem z racji jego powagi i dostojności. Od blisko 350 lat polonez jest
nadal modny i króluje na wielu balach i zabawach. 



Fot.2. Polonez w wykonaniu Lubuskiego Zespołu Pieśni i Tańca
(źródło: archiwum LZPiT)

Fot.3. Warszawa, Pałac Ordynacki (źródło: www.polona.pl)

Fot.4. Warszawa, Zamek Królewski, Sala Rycerska (źródło:
www.polona.pl)

Fot.5. Polonez w wykonaniu Lubuskiego Zespołu Pieśni i Tańca (źródło:
archiwum LZPiT)

Fot.1. Polonez w wykonaniu Lubuskiego Zespołu Pieśni i Tańca (źródło:
archiwum LZPiT)

Fot.6. Polonez Pod Gołym Niebem - Korneli Szlegel (źródło:
www.polona.pl)



Fot.7. Polonez w wykonaniu Lubuskiego Zespołu Pieśni i Tańca (źródło:
archiwum LZPiT)

Fot.9. Polonez w wykonaniu Lubuskiego Zespołu Pieśni i Tańca (źródło:
archiwum LZPiT)

Fot.10. Polonez wykonywany na studniówce (źródło:
www.polona.pl)

Fot.8. Zamek Królewski, Adolf Fryderyk Dietrich (źródło:
www.polona.pl)



OPISY STROJÓW KSIĘSTWA WARSZAWSKIEGO

Strój męski  

Ułani  stanowili  najbardziej  charakterystyczną  polską  formację  jazdy  w  wojsku
Księstwa  Warszawskiego.  Tradycyjnie  była  to  formacja  szlachecka,  jednak  w  okresie
Księstwa Warszawskiego mogli zasilać ją przedstawiciele innych stanów. Obowiązywał  
w  niej  zawsze  pewien  status  majątkowy,  dawała  też  o  sobie  znać  przysłowiowa
kawaleryjska fantazja oraz chęć imponowania bogatym strojem. W 1810 roku starano się
nadać mundurowi ułańskiemu jak najwięcej cech narodowych, choć i w tym przypadku nie
obyło się bez wpływów zagranicznych, zwłaszcza francuskich. 

Charakterystycznymi cechami stroju ułanów było nakrycie głowy,  czapka ułańska,
tzw.  czako,  z  białym  orzełkiem  i  numerem  pułku,  białym  ,,chwaścikiem"  zwisającym  
z boku, daszkiem z czarnej skóry oraz pióropuszem lub czarną włosianą kitą. 

Mundur  w  kolorze  ciemnogranatowym  złożony  ze  spodni  z  amarantowymi
lampasami,  krótkiej  kurtki  mundurowej  ze  stójką  pod  szyją,  wyłogami  na  piersiach  
w kolorze amarantowym, mankietami przy rękawach, z białymi naramiennikami, biały pas,
"lederwerk".  Białe  skórzane  rękawiczki  z  mankietami.  Spodnie  nakładane  na  wierzch
butów. 

Fot.11. Nakrycie głowy - Czako Fot.12. Spodnie z lampasami

Fot.13. Kurtka mundurowa Fot.14. Naramienniki



Strój damski

W okresie Księstwa Warszawskiego pojawiła się moda empirowa, nawiązująca do
wzorów antycznych.  Suknie były bardzo proste, ascetyczne, z niewielką ilością zdobień,
falban i koronek. Charakterystyczną ich cechą był podniesiony stan, kończący się tuż pod
biustem,  co  prowadziło  do  jego uwydatnienia.  Lejące suknie  nie  opinały  talii,  a  wręcz
przeciwnie  -  maskowały  ją,  przez  co  kobiety  nie  musiały  nosić  gorsetów.  Zgodnie  
z  obyczajem  ówczesnych  Polaków,  modna  suknia  (np.  balowa  lub  też  zakładana  do
wykonania portretu) powinna była mieć krótkie rękawy, przed chłodem powinien chronić ją
szal lub długie, sięgające za łokcie rękawiczki. 

Fot.15. Suknia - część górna Fot.16. Suknia - część dolna 

Fot.17. Suknia - rękawy Fot.18. Suknia - przód



POLONEZ – krok podstawowy i figury taneczne

Polonez ma tempo wolne (najwolniejsze ze wszystkich pięciu tańców polskich). Jest
tańcem  reprezentacyjnym  o  znamionach  tańca  dworskiego.  Tancerze  stąpają  godnie,
energicznym  krokiem,  panowie  troskliwie  skłaniając  się  do  partnerki,  skupieni,  ale
jednocześnie pełni  życia.  W nieregularności  tego kroku tanecznego przebija  fantazja,  
a w postawie wysokie poczucie swej  wartości  i  doskonała dyspozycja fizyczna.  Budzą
podziw, radość i dumę, że tym tańcem narodowym wyrażają wszystkie odczucia, które
żyją w sercu każdego Polaka. 

Krok podstawowy poloneza  składa się z trzech kroków chodu, z których pierwszy,
poprzedzony wysunięciem w przód nogi wolnej przy zgięciu kolana nogi obciążonej, jest
wydłużony.  Drugi  i  trzeci  krok  chodu  jest  przejściem  w  określonym  kierunku.  Ukłony,
składane  sobie  wzajemnie  przez  tancerzy i  tancerki, stanowią  bardzo  istotny  element
taneczny w polonezie.  Są odzwierciedleniem  wzajemnego stosunku pojedynczej  pary
względem siebie oraz względem innych osób biorących udział w tańcu. 

Do figur najczęściej  stosowanych w polonezie należą:
– po kole,
– kółeczko, 
– przeprowadzenie tancerki, 
– rozejście się partnerów, 
– zmiana miejsc, 
– obrót pary w miejscu, 
– przejście tancerza przed tancerką pod jej lewą ręką. 

Krok podstawowy polonezowy:
Pierwszy  krok  chodu  na  „raz”  w  takcie  (poprzedzony  ugięciem  nogi  obciążonej)  jest
dłuższy, mocny ze zdecydowanym przeniesieniem ciężaru ciała. 
Dwa kolejne kroki chodu na „dwa” i „trzy”  w takcie są krótsze, bardziej łagodne.

Podczas  wykonywania  kroku  podstawowego  sylwetka  osoby  tańczącej  powinna  być
wyprostowana, spokojna. Należy unikać bocznych nachyleń, skrętów i zwrotów tułowia,
kołysania biodrami oraz zbędnych ruchów ramion. Tancerze nie powinni tańczyć poloneza
z okresu Księstwa Warszawskiego z nakryciami głów i z bronią.

Para  taneczna  poruszając  się  krokiem  podstawowym  rozpoczyna  taniec  nogami
różnoimiennymi,  tancerz  przeważnie  lewą,  a  tancerka -  prawą.  W czasie  tańca głowy
tańczących w parze są zwrócone twarzami do siebie.



Fot.22. Obrót partnerki pod ręką

Fot.24. Rozejście się pary

Fot.25. Ukłon

Fot.23. Wachlarz

Fot.20. Trzymanie 2Fot.19. Trzymanie 1

Fot.21. Kółeczko



ZESPÓŁ REALIZACYJNY

Izabela Kumor-Pilarczyk
nadzór merytoryczny

dr Honorata Musiał 
nadzór merytoryczny

Magda Mądry
nadzór merytoryczny

Aleksandra Rakoca
koordynacja

Anna Obara
prowadząca kurs, instruktor tańca

Grzegorz Łukasiewicz 
muzyka i akompaniament 

Agnieszka Hałas 
lektor 

Mariusz Woźniak 
dźwięk i mastering 

Bartosz Mirosławski 
zdjęcia i montaż 

Przemysław Pochanke / Andrzej Łuczak 
oświetlenie i scenografia  

Piotr Frąckowiak / Maciej Pyszczek 
oprawa graficzna 

Teresa Gradzik 
przygotowanie strojów

Karolina Nowak i Jakub Wierzbowski
tancerze

dr hab. prof. UJ  Ewa Kocój 
konsultant etnograficzny 

Marcin Rogala 
scenariusz i reżyseria 


