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CHARAKTERYSTYKA  
Mazur należy do grupy polskich tańców trójmiarowych. Jako polski taniec narodowy 
wywodzi się z rodziny trójmiarowych tańców ludu wiejskiego, przede wszystkim Polski 
centralnej, ale również zachodniej i północnej. 
Mazur jako taniec towarzyski był najbardziej związany ze środowiskiem szlacheckim 
miejskim. Tańczony chętnie przez szlachtę na różnego rodzaju zabawach, balach, 
uroczystościach, przesiąkł z biegiem czasu do tego stopnia jej zwyczajami i obyczajami, 
że stał się w znacznej mierze odzwierciedleniem szlacheckiego charakteru i sposobu 
życia. Mazur był najbardziej reprezentacyjnym tańcem szlachty polskiej. 
Szczyt rozwoju ruchowych form mazura przypada jednak na okres Księstwa 
Warszawskiego i Królestwa Kongresowego. W tym czasie ukształtował się bowiem trzeci 
rodzaj mazura. Obok mazura ludowego i kontuszowego mazura szlacheckiego, powstał 
też mazur ułański. Olbrzymią rolę w upowszechnieniu tej formy mazura, nie tylko 
w Polsce, ale również poza jej granicami, odegrały Legiony Polskie oraz inne polskie siły 
zbrojne walczące u boku Napoleona Bonaparte. W tym okresie mazur stał się swoistym 
symbolem walki narodowowyzwoleńczej. Zaznaczyć tu wypada, że w okresie 
porozbiorowym opery Stanisława Moniuszki wraz z ich tańcami – polonezem i mazurem – 
odgrywały dużą rolę w życiu polskiego społeczeństwa. Były wyrazem nawiązania do 
dawnej przeszłości szlacheckiej, sposobem manifestowania godności i dumy narodowej 
Polaków. Mazur, podobnie jak i inne polskie tańce narodowe, stał się symbolem 
patriotyzmu i dążeń narodowowyzwoleńczych. 
Charakterystyczny rytm, oryginalność, występowania akcentów dynamicznych 
pojawiających się raz w jednej, to znów w innej części taktu, jak również właściwe tempo 
i niespokojna melodyka, decydują o charakterze muzyki mazura. Nadają jej rozmach 
i pewną giętkość,  sprawiają, że melodie mazurowe są pełne temperamentu cechującego 
Polaków. Każdy z tancerzy, w zależności od swego temperamentu, fantazji i polotu, mógł 
dowolnie improwizować kroki i popisywać się przed swoją partnerką. Mazur jest tańcem 
parowo-zespołowym, ale nie oznacza to by w jego tanecznej tematyce brakowało 
momentów związanych z popisami solowymi.  
 



 

 

 

Fot.1. Mazur Wojciechowskiego (źródło: 

www.polona.pl) 
Fot.2. Henryk Poddębski - Sienkiewicze, wnętrze izby (źródło: www.polona.pl) 



 

 

 

Fot.3. Une danse Polonaise "Masour" II (źródło: 

www.polona.pl) 
Fot.4. Para tańcząca mazura w strojach szlacheckich (źródło: archiwum 

LZPiT) 

Fot.5. Para tańcząca mazura w strojach szlacheckich 

(źródło: archiwum LZPiT) 
Fot.6. Józef Michał Bazewicz, Mapa Królestwa Polskiego 

Kongresowego (źródło: www.polona.pl) 



 

 

 

Fot.8. Juliusz Kossak (źródło: www.polona.pl) Fot.7. Wojciech Osmański, Mazur (źródło: www.polona.pl) 

Fot.9. Charles Geoffroy, Portret Napoleona Bonaparte 
(źródło: www.polona.pl) 

Fot.10. Roman Rupniewski, Wijsko Polskie, Księstwo 

Warszawskie, Ułany (źródło: www.polona.pl) 

Fot.11. Mazur w wykonaniu LZPiT (Źródło: archiwum LZPiT) 



 

 

 

Fot.12. Mazur w wykonaniu LZPiT (źródło: archiwum LZPiT) 

Fot.14. Mazur w wykonaniu LZPiT (źródło: archiwum LZPiT) 

Fot. 13 Michał Elwiro Andriolli "Pan Tadeusz" (źródło: 
www.polona.pl) 



 

 

OPISY STROJÓW  
 
STRÓJ MĘSKI  

Kontusz – szata wierzchnia, rodzaj płaszcza lub kamizelki, z typowymi tzw. wylotami, czyli 
rozciętymi od pachy do łokci rękawami, które luźno zwisały lub albo odrzucone do tyłu, 
odsłaniały żupan. Kontusz był przewiązany ozdobnym pasem kontuszowym. Był to 
charakterystyczny element stroju polskiej szlachty w XVII i XVIII wieku, wywodzący się 
z tradycji wschodniej. Noszony był także przez zamożne mieszczaństwo, choć przepis 
nakazywał mieszczaninowi przewiązywać pasem nie kontusz, a żupan. Za panowania 
władców dynastii saskiej oraz za panowania Stanisława Augusta Poniatowskiego noszenie 
się „z polska” stało się również w Rzeczypospolitej pewnego rodzaju manifestacją 
polityczną.  

Pas kontuszowy – pas o długości od 3 do 4,5 m i szerokości 40 cm noszony przez 
szlachtę w Koronie i na Litwie do kontusza. Pasy wykonywano najczęściej z jedwabiu, były 
bogato zdobione – w droższe wplatano złote i srebrne nici. Tkano je w bogate 
kolorystycznie wzory, chętnie wykorzystując motywy orientalne, ale także zachodnie  
i – bardzo często – polskie ludowe. Pas mówił wiele o jego właścicielu. Określał nie tylko 
status społeczny i materialny szlachcica (najpiękniejsze pasy osiągały horrendalne ceny), 
ale nawet wyznanie. Kolor pasa i jego węzeł oraz wzór niosły dodatkowe informacje. I tak 
np. złoty pas noszono w czasach pokoju, a karmazynowy obowiązywał w czasie wojen.  

Żupan – staropolska męska szata noszona w XVI wieku jako szata wierzchnia, a od 
połowy XVII wieku pod kontuszem. O reprezentacyjności i bogactwie żupana decydowała 
głównie tkanina. Żupan miał postać długiej sukni z rękawami, zapinanej na rząd guzów, 
drobnych guzików, haftek bądź szamerowana. Od połowy XVII wieku żupan noszony pod 
kontuszem stanowił wraz z nim szlachecki ubiór narodowy. Kontusz i żupan noszone były 
nie tylko przez szlachtę, ale także przez mieszczaństwo, a czasem też przez bogatszych 
chłopów. 

Szarawary – szerokie, długie, bufiaste spodnie noszone na Wschodzie i w Polsce w XVI-
XVIII wieku; inaczej zwane hajdawerami. W Polsce noszone powszechnie przez mężczyzn 
w dobie sarmatyzmu pod wpływem silnych w owym czasie wpływów Orientu na strój 
szlachecki i sztukę wojenną oraz ze względu na to, że były wygodne do konnej jazdy. 

Czapka szlachecka męska – kołpak, otok uszyty z aksamitu, obszyty sztucznym futrem. 
Dodatkowo dopięta jest do czapki ozdobna broszka wraz z kitą piór. Na przodzie czapki 
charakterystyczne rozcięcie na przodzie. 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Płaszcz_(ubranie)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Rękaw_(ubiór)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Żupan_(ubranie)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Pas_kontuszowy
https://pl.wikipedia.org/wiki/Szlachta_w_Polsce
https://pl.wikipedia.org/wiki/XVII_wiek
https://pl.wikipedia.org/wiki/Mieszczaństwo
https://pl.wikipedia.org/wiki/Stanisław_August_Poniatowski
https://pl.wikipedia.org/wiki/Pas
https://pl.wikipedia.org/wiki/Szlachta_w_Polsce
https://pl.wikipedia.org/wiki/Kontusz
https://pl.wikipedia.org/wiki/Jedwab
https://pl.wikipedia.org/wiki/Kontusz
https://pl.wikipedia.org/wiki/Guzik
https://pl.wikipedia.org/wiki/Spodnie
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wschód
https://pl.wikipedia.org/wiki/Polska
https://pl.wikipedia.org/wiki/Sarmatyzm
https://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Strój_szlachecki&action=edit&redlink=1
https://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Strój_szlachecki&action=edit&redlink=1
https://pl.wikipedia.org/wiki/Sztuka_wojenna
https://pl.wikipedia.org/wiki/Jeździectwo


 

 

 

 

 

Fot.15 Mazur - żupan 
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Fot. 16 Mazur - wyloty kontusza 



 

 
 

Fot. 17 Mazur - pas szlachecki 

Fot.18 Mazur - szarawary 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fot. 19 Mazur - czapka szlachecka 



 

 

STRÓJ DAMSKI 

Narodowy strój kobiecy, podobnie jak męski, wykształcił się w XVI wieku pod wpływem 
tradycji wschodnich ubiorów. Zachował on jednak podatność zarówno na wzory 
przychodzące z Zachodu, jak i rodzime osobliwości.  

Ówczesna kobieta zakładała na głowę kołpaczek obszyty futrem, z przodu lekko rozcięty, 
ozdobiony broszką i ptasim piórem. Szyję okrywano rańtuchem, czyli białą chustą 
spadającą na ramiona, o bogatej ornamentyce haftowanej kolorowym jedwabiem i złotem. 
Kryzy, koronki i giezła kryły cały gors ujęty stanikiem. Spódnica była fałdowana i bardzo 
długa, przewiązywana paskiem. Kontusik był to wierzchni polski narodowy strój kobiecy, 
w kroju podobny do kontusza. Z początku bardzo długi, sięgający niemal do kostek, 
później coraz krótszy, dopasowany w talii i rozkloszowany w biodrach. Kontusik obszyty 
był futerkiem, bogatsze panie miały futerka z soboli, kuny, lisa, a  uboższe – z królika albo 
wiewiórki.  

 

 

 

 

 

Fot. 20 Mazur - spódnica 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fot. 21 Mazur - kontusik i kołpaczek 



 

 

NAUKA KROKÓW MAZURA  

 
Podstawowy krok mazura ma charakter bieżno chodzony. Inne kroki, w równej mierze 
decydujące o wyjątkowym charakterze tego tańca, to krok posuwisty męski, krok 
wahadłowy, krok wybijany, krok bezzmienny, różne odmiany kroku hołubcowego oraz 
zakończenie tematów, takie jak przytupnięcia, klęk tancerza, zakończenia ułańskie czy 
ukłony. Najbardziej znane figury mazura to: 
- po kole,  
- kółeczko,  
- młynek,  
- błyskawiczka,  
- care,  
- tancerz na kolano,  
- wachlarz,  
- obrotowa,  
- zwodzony,  
- chusteczka. 
 
Krok podstawowy mieści się w jednym takcie muzyki mazura. Jest krokiem zmiennym, tzn. 
że przy powtarzaniu go w formie cyklicznego następstwa rozpoczyna go na raz prawa, 
a raz lewa noga. Wykonywany w takiej formie przez większą ilość taktów i z dużą 
progresją przeważnie na linii koła, nazywany jest biegiem mazurowym. Składa się 
z płaskiego przeskoku na „raz” oraz dwóch następujących po sobie kroków płaskiego 
biegu na „dwa” i „trzy”. Krokiem podstawowym mazura można tańczyć poruszając się do 
przodu, do tyłu, w obrocie w prawo i w lewo po liniach koła. 
Charakterystyczną cechą kroku podstawowego do przodu jest różnorodny metraż 
wykonania jego elementów składowych.  
Przeskok  („na raz”) jest krótki i płaski, pierwszy kroku chodu („na dwa”) jest wyraźnie 
wydłużony – najdłuższy, a drugi krok („na trzy”) ma średnią długość.  
 
Pozycja wyjściowa: przodem do kierunku tańca, ciężar ciała na lewej. W przedtakcie na  
„i” odbicie się z lewej nogi do niskiego i niedużego przeskoku do przodu: 
- na „raz” opadnięcie na prawą nogę, którą tańczący stawia z palców na całą stopę, 
a w dalszej fazie ruchu zgina stopniowo w kolanie; ciężar ciała utrzymuje na prawej nodze 
przy jednoczesnym wysuwaniu wyprostowanej lewej nogi daleko w przód. Górna część 
ciała wyprostowana i nieznacznie wysunięta w przód poza linię pionu; 
- na „dwa” stopniowo przejście na lewą nogę, którą tańczący stawia na całą stopę przy 
stopniowym prostowaniu kolana prawej nogi; 
- na „trzy” krótki lekki krok w przód prawą nogą. 
W następnym takcie tańczący wykonuje kroki lewą nogą. 
Krok podstawowy wykonuje się płynnie, bez skoków. Ruch zmiany nóg w przedtakcie 
przebiega szybko, lekko i zręcznie. Tańczący przyjmuje postawę prostą, nieznacznie 
wysunąwszy ciało w przód, jakby pochłaniając przestrzeń sobą wcześniej niż nogi mogą 
nadążyć. Ramiona i górna część ciała pozostaje w spokoju, dzięki temu jego postawa, 



 

 

mimo żywości ruchów, nacechowana jest godnością i elegancją.  
W mazurze tancerki powinny wystrzegać się przesadnych gestów i ruchów rąk 
(szczególnie wysokich unoszeń), bocznych nachyleń tułowia, kołysania ramionami, jak 
również ostrych  przytupnięć i innych akcentów. 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fot. 22 Mazur - figura taneczna – krok podstawowy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fot. 23 Mazur - figura kółeczko 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fot. 24 Mazur - figura taneczna błyskawiczka 

 
 
 
 
 
 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fot. 25 Mazur - figura taneczna tancerz na kolano 



 

 

 
 
 
 
 

 
 

 

 
Fot. 26 Mazur - krok posuwisty 

 
 

 
 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fot. 27 Mazur - krok hołubcowy 
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