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Historia

Kujawiak to taniec trójmiarowy wykonywany w parach, utrzymany w tempie od

umiarkowanego do żywego i rytmice mazurkowej z wyraźnym tempo rubato, tańczony

elastycznym krokiem w przód lub wirowo z zastosowaniem licznych elementów ozdobnych

w zakresie ujęć i kroków akcentowanych, dobieranych na zasadzie improwizacji. W formie

narodowej to taniec w tempie spokojnym, wzorowany na wiejskich tańcach z terenu Kujaw,

przyjęty przez warstwy wyższe w ciągu XIX wieku i poddany stylizacji w estetyce salonowo-

scenicznej z podkreśleniem zalotnego charakteru, a następnie obudowany ideologią

narodową, standaryzowany i popularyzowany w skali kraju.



Niewiele wiemy o przeszłości kujawiaka. Jak stwierdza Danuta Idaszak, kujawiak wyłonił się z gatunku

mazura nie wcześniej niż pomiędzy 1750 a 1830 rokiem [1]. Jednak żadne źródło sprzed XIX wieku nazwy

tańca nie wymienia, choć w społeczności chłopskiej wiejski kujawiak był zapewne wykonywany. Do

świadomości klas wyższych zaczął stopniowo docierać dopiero od drugiej ćwierci XIX wieku. Nazwę

„kujawiak” na określenie gatunku tanecznego po raz pierwszy wymienił Feliks Jaskólski w utworze Pasterze na

Bachorzy. Sielanki kujawskie z 1827 roku [2]. Pod wpływem poematu Jaskólskiego nazwę gatunku kujawiaka

wymieniał też Łukasz Gołębiowski w dwóch swoich pracach: Lud polski, jego zwyczaje, zabobony [3] z 1830

roku oraz Gry i zabawy różnych stanów w kraju całym, lub niektórych tylko prowincyach [4] z 1831 roku.



Współcześnie pracom Jaskólskiego i Gołębiowskiego powstały też pierwsze mazurki Fryderyka Chopina,

które częściowo utrzymane są w stylistyce kujawiakowej i znakomicie oddają idiom taneczny kujawskich tańców

[5], zaobserwowanych przez kompozytora w latach 1824-1825 [6]. Kujawiakowy charakter ma też zapis nutowy

pieśni O cóżżeś się zadumała, udokumentowanej przez Kazimierza Wójcickiego w zbiorze Pieśni ludu

Białochrobatów, Mazurów i Rusi z nad Bugu z 1836 roku [7]. W 1841 roku Leon Zienkowicz w swojej pracy

poświęconej głównie ubiorom mieszkańców przedrozbiorowej Rzeczypospolitej określił kujawiaka jako

nacechowaną regionalnie kujawską odmianę mazurka, której specyfika polega na dominacji molowej tonacji w

warstwie muzycznej[8]. W ten sposób taniec ten w ciągu kolejnego dwudziestolecia traktowało większość

kompozytorów (Ignacy Dobrzyński, Edward Łodwigowski, Kazimierz Łada, Ignacy Komorowski, Wojciech

Osmański, Henryk Wieniawski) i publicystów (Karol Czerniawski [9], początkowo też Oskar Kolberg [10]),

łącząc cechy muzyczne (rytmy i tempa) kujawiaka i oberka w jedną całość.



Odkrycie istoty kujawiaka dokonało się dzięki ziemiaństwu kujawskiemu. Wielkie znaczenie miały tu

przede wszystkim opracowania ludowych kujawiaków autorstwa Mieczysława hr. Miączyńskiego, których

pierwszy zeszyt ukazał się w połowie 1845 roku[11]. Nieco wcześniej Oskar Kolberg zaczął komponować

swoje kujawiaki i dokumentować muzykę kujawską[12]. Z Kujawami związany był również Józef Bliziński[13],

który swymi relacjami zainteresował ojca polskiej etnografii tańcami kujawskimi[14]. Dzięki opisom Oskara

Kolberga zawartym w drugim tomie monografii Kujaw z 1867 roku wiemy, że kujawiaka (zwanego często oć,

na odsib, na odsibkę, czyli od siebie, na prawo – 140-160 M.M.[15]) rozpoczynano trwającym kwadrans bądź

dwa tańcem polskim (zwanym także polonezem, chodzonym, wolnym, okrągłym – 100-120 M.M.) lub wolnym

(tzw. śpiącym lub chodzącym) kujawiakiem (120-140 M.M.). W parze chwytano się wzajemnie za boki. Po

kujawiaku następował oberek zwany mazurem (także k'seb, na kseb, na ksóbkę, t.j. ku sobie, na lewo – 160-180

M.M.), podczas którego tancerz obejmował tancerkę prawą ręką w pasie. W niektórych wioskach na odwrót –

na kseb tańczono kujawiaka, a oberek był tańczony na odsibkę.



U schyłku lat sześćdziesiątych XIX wieku, po upadku powstania styczniowego i zakończeniu żałoby

narodowej, co zbiegło się z kolejną falą zainteresowań ludowością, kujawiaka zaczęto tańczyć na salonach.

Ogólna charakterystyka tego tańca pojawiła się w podręczniku Tańce salonowe z roku 1879, autorstwa

wywodzącego się także z Kujaw Arkadiusza Kleczewskiego[16]. Kujawiak pojawił się również w podręczniku

Karola Mestenhausera[17], choć w tym przypadku był połączony z oberkiem. Tak też taniec ten wykonywano

ówcześnie na balach, choć z reguły o wiele rzadziej aniżeli mazury, a nawet krakowiaki. Zresztą w przededniu I

wojny światowej kujawiak zaczął znikać z programów „wieczorów tańcujących” i z publikacji.



Kujawiak

Lekcja 1:

Ustawienia w parze, ujęcia, objęcia i położenia rąk

http://tance.edu.pl/pl/lessons/show/dance/719
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Lekcja 2:

Kroki taneczne: kroki chodzone, kroki ćwierćzwrotowe
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Lekcja 3:

Kroki taneczne: kroki obrotowe
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