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Taniec narodowy jest to taniec charakterystyczny dla danego kraju, wyróżniający go
spośród innych państw, związany z jego kulturą. Jednak nie wszystkie kraje w Europie
posiadają tańce narodowe.

Polskie tańce narodowe
to zbiór tańców powstałych na terenie

Polski na przestrzeni historii narodu,
a które wywarły największy wpływ na
budowanie kultury i tradycji muzycznej.

Za tańce wywodzące się
z tańców ludowych z terenów
całej Polski przyjmuje się pięć
tańców o charakterze
narodowym: krakowiak,
polonez, mazur, oberek
i kujawiak, które w trakcie
rozwoju historycznego
znacząco odbiegły od
pierwowzorów wiejskich.
Pierwsze próby klasyfikacji
tańców narodowych
podejmowano w XIX wieku.

KRAKOWIAK
Krakowiak to taniec
wywodzący się z okolic
Krakowa.
Jest żywy i wesoły, utrzymany
w metrum 2/4.
Charakterystyczną figurą
rytmiczną tego tańca
jest synkopa, czyli
przesunięcie akcentu
muzycznego z mocnej części
taktu na słabą.
Tancerze występują
w strojach krakowskich.
https://youtu.be/XmUOQV0tf9U

POLONEZ
Polonez - jest to bardzo
uroczysty, korowodowy (para
za parą) taniec w metrum 3/4.
Inna nazwa tego tańca
to chodzony. Tańcem tym
rozpoczynane były ważne bale
na dworach królewskich.
Polonez pełnił ważne role:
rozpoczynał bal, był okazją do
przywitania się, wszyscy goście
mogli zaprezentować swoje stroje.
Polonez był również znany na
zachodzie Europy, o czym może
świadczyć fakt, że nazwa
pochodzi z języka francuskiego
polonaise [czyt. polonez].

https://youtu.be/dVbtSCYQ-YM

MAZUR
Mazur - to taniec, który wywodzi się z regionu mazowieckiego.
Jest w metrum 3/4. Jest tańcem bardzo żywiołowym i wesołym.
Tańczony był na dworach szlacheckich, również za granicą.
We Francji przyjął się pod nazwą mazurka. Charakterystycznymi krokami mazura są:
chołubce, krzesańce, obroty. Jest to taniec dość skomplikowany, gdyż charakteryzują go
zmiany a w pierwszej parze tańczy wodzirej.rytmiczne.

https://youtu.be/PRo0xXWlPps

OBEREK
Oberek - to taniec szybki
w metrum 3/4. Charakteryzuje
go (jak sama nazwa wskazuje)
duża ilość figur, w których
tancerze obracają się.
Początków tego tańca należy
doszukiwać się w centralnych
regionach Polski.
Oberek, inaczej zwany
obertasem, to taniec, w którym
tancerze często przytupują,
pokrzykują, czy podśpiewują.
https://youtu.be/Jn306uKOuPM

KUJAWIAK
Kujawiak - taniec wywodzący się regionu kujawskiego. Powolny taniec w metrum 3/4.
Ma charakter nastrojowy i liryczny. Można nazwać go również kolebanym lub śpiącym.

https://youtu.be/RjV1bpxi0bc

Nakryciem głowy dziewczyny jest wianek ze sztucznych
kwiatów przybrany kolorowymi, spływającymi na plecy
wstążkami. Na śnieżnobiałą, ozdobioną angielskim
haftem koszulę zakłada aksamitny gorset wyszywany
kolorowym haftem, przystrojony błyszczącymi,
różnobarwnymi cekinami, koralikami, chwościkami,
tasiemkami i wstążeczkami. Kwiecistą, suto marszczoną
spódnicę przewiązuje w pasie białym, tiulowym
fartuszkiem zwanym zapaską, którego ozdobą jest
misterny haft angielski. Na nogach nosi trzewiki,
najczęściej czarne, związywane czerwoną tasiemką.
Uzupełnieniem stroju są naturalne korale, których
czerwień pięknie kontrastuje z bielą koszuli.

Chłopak nosi czapkę krakuskę, czyli czerwoną
rogatywkę otoczoną czarnym barankiem, przystrojoną
pękiem pawich piór i kolorowymi wstążkami. Na białą
lnianą koszulę, ozdobioną pod szyją czerwoną tasiemką,
zakłada długi do kolan kaftan bez rękawów, szyty
z ciemnego sukna, z czerwonym podbiciem, obszyty
dekoracyjnymi chwościkami i guzikami. Kaftan opasuje
białym skórzanym pasem nabijanym ćwiekami. Z boku
pasa zwisają ozdobne blaszki zwane brzękadełkami.
Portki, czyli jasne płócienne spodnie w czerwone prążki
nosi wpuszczone w wysokie skórzane buty z cholewami.
Mężczyźni przywdziewają jako okrycie wierzchnie białą
sukmanę z czerwonymi wypustkami.

STROJE KRAKOWSKIE

STROJE DO POLONEZA (SZLACHECKIE)
Poloneza
współcześnie tańczy
się w strojach
wieczorowych.
Podczas występów
scenicznych
tancerze mogą być
ubrani w stroje
szlacheckie.
Mężczyźni zakładają
pas, żupan i kontusz,
natomiast kobiety
długie suknie
i tzw. kontusik
lub suknie
nawiązujące
do okresu Księstwa
Warszawskiego.

STROJE DO MAZURA
Nasz mazur
wykonywany jest w
strojach szlacheckich.
Najbardziej
charakterystycznym
elementem, zarówno
damskiego,
jak i męskiego stroju
szlacheckiego jest
kontusz - szata
wierzchnia,
z charakterystycznymi
tzw. wylotami, czyli
rozciętymi od pachy do
łokci rękawami.

STROJE DO OBERKA
Mężczyźni ubierają się
w skórzane buty
z cholewą, spodnie
z pasiastego wełniaka,
wełniany pas, koszula
z białego płótna
(bielunka), kamizelka
ozdobiena sznurkami
(lejbik) oraz kapelusz
okręcony wstążką.
Kobiety noszą trzewiki,
zapaskę z pasiastego
samodziału, aksamitny
gorset zszyty z szeroką
spódnicą, bielunka oraz
kwietnista chusta
(jedwabnica).

Nakryciem głowy dziewczyny jest szlarka, czyli paski materiału
ułożone w harmonijkę i ozdobione sztucznymi kwiatami.
Mężatka nosi biały tiulowy czepek zwany kopką, wyszywany
białym haftem, otoczony dla ozdoby zrolowaną jedwabną
chustą. Na białą koszulę zakłada ściśle opinającą kibić
sznurówkę, po czym przywdziewa kabat, czyli sukienny kaftanik
podszyty wełenką, z ozdobną pelerynką, dopasowany w talii.
Kujawianka nosi jednocześnie trzy spódnice. Spódnice spodnie,
szyte z barchanu i płótna, pełnią rolę halek. Suto marszczona
spódnica wierzchnia, latem szyta z jedwabiu, a zimą z wełenki,
opasana jest fartuszkiem zwanym zapaską. Boki atłasowej lub
jedwabnej zapaski, najczęściej pąsowej lub niebieskiej, zdobi
biały haft. Stroju dopełniają białe pończochy, odświętne
sznurowane trzewiki i czerwone, prawdziwe korale.

Chłopak ma na głowie obszytą barankiem czapkę
rogatywkę zawadiacko zsuniętą na ucho. Na białą
lnianą koszulę, związaną przy szyi ozdobną
wstążeczką, zakłada krótki kaftan z długimi rękawami
zwany jaką, uszyty z czerwonego sukna. Na jakę
ubiera katankę, czyli kamizelkę bez rękawów, długą
do bioder, szytą z granatowej tkaniny, ozdobioną na
piersiach pętlicami, czyli pasmanteryjnymi
naszyciami. Katanę zdobi ponadto czerwony
wełniany pas, związany w misterny węzeł. Sukienne
niebieskie spodnie chłopak nosi wpuszczone w
wysokie skórzane buty iskrzoki podbite podkówkami,
z cholewą karbowaną w okolicy kostki.

STROJE KUJAWSKIE

PODSUMOWUJĄC…
Każdy polski taniec narodowy jest bardzo interesujący i niepowtarzalny.
Wrażenie artystyczne potęgują piękne, wielobarwne i bogate stroje
tańczących. W naszym kraju działa wiele różnych zespołów tanecznych,
które kultywują polskie tradycje narodowe.
Do najbardziej znanych należą zespoły: „Mazowsze” i „Śląsk”.
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