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Drąg

Film:

http://tance.edu.pl/pl/lessons/show/dance/752

Muzyka:

http://tance.edu.pl/uploads/files/Muzyka_do_pobrania_DRAG.

mp3

http://tance.edu.pl/pl/lessons/show/dance/752
http://tance.edu.pl/uploads/files/Muzyka_do_pobrania_DRAG.mp3


Drąg

Drąg jest tańcem charakterystycznym dla Podgórzan Gorlickich, zaliczanym do jednych z najstarszych z tego regionu. Składa się z dwóch

części. Tańczony był głównie po I wojnie światowej we wsi Łużna koło Gorlic. Nazwa tańca pochodzi od słów przyśpiewki towarzyszącej

zabawie - tancerki pytają, tancerze odpowiadają:

„Skąd idziesz? – Z łąk.

Co niesiesz? – Drąg.

A jaki? – Grabowy,

Na panny, na wdowy.

Drąg ci to drąg. (x2)”

Drąg jest przykładem tańca krótkiego o umiarkowanym tempie granym w metrum ¾, z zastosowaniem tylko jednej melodii. Tańczony jest

zazwyczaj w dowolną ilość par po obwodzie koła. Elementem charakterystycznym drąga jest stopniowanie siły akcentów w pierwszym

fragmencie tańca oraz przenoszenie złączonych dłońmi rąk z biodra tancerza na biodro tancerki. Drugi fragment natomiast stanowią

obroty w miejscu, które wykonywane są krokiem dreptanym.



Harkan

Film:

http://tance.edu.pl/pl/lessons/show/dance/752

Muzyka:

http://tance.edu.pl/uploads/files/Muzyka_do_pobrania_DRAG.

mp3

http://tance.edu.pl/pl/lessons/show/dance/752
http://tance.edu.pl/uploads/files/Muzyka_do_pobrania_DRAG.mp3


Harkan

Taniec oryginalnie wykonywany wyłącznie przez mężczyzn. Często nazywany tańcem kłusowników. Korowodowy taniec

charakterystyczny dla Górali Czadeckich, grany w metrum ¾. Harkan może być tańczony przez dowolną liczbę tancerzy, którzy ustawiają

się w zamkniętym kole, trzymając się za dłonie uniesione do poziomu barków. Podczas tańca wykonywane są charakterystyczne kroki i

gesty (np. dostawianie nóg, tupnięcia, obroty, kroki i gesty nogą wykonywane w rytmie ósemek). Bez tego szybkiego, żywiołowego tańca

pochodzenia bukowińskiego, nie mogły odbyć się żadne obrzędy i uroczystości weselne.

Warto wspomnieć o pochodzeniu tańca. Harkan jest przykładem tańca charakterystycznego dla górali określanych w literaturze

przedmiotu mianem czadeckich, których jednak właściwiej należałoby określać góralami bukowińskim. Sami górale wprost nawiązują do tej

nazwy (np. zespół „Watra” z Brzeźnicy), podobnie zresztą jak do określeń urobionych od nazw miejscowości zamieszkiwanych przez ich

przodków przed 1945-46 rokiem (np. pojańczycy).



Harkan

Społeczność ta jest pochodzenia śląsko-małopolskiego, a znaczna jej część przez pewien czas

zasiedlała dolinę Kysucy i Pohorele na terenie obecnej Słowacji, aby następnie w ramach habsburskiej

akcji kolonizacyjnej z początku XIX wiek dać się przesiedlić na teren rumuńskiej Bukowiny.

Po drugiej wojnie światowej część górali bukowińskich poddało się repatriacji zasiedlając kilka wsi

na historycznym Dolnym Śląsku. Pobyt na Bukowinie, w środowisku wieloetnicznym odcisnął piętno na

tradycjach społeczności, stanowiących interesujące połączenie elementów kultury karpackiej z

elementami tańców przesiedleńców z różnych części imperium habsburskiego. Dobrym przykładem jest

właśnie harkan, pasterski taniec, który oryginalnie tańczony był przez górali na pograniczu ukraińsko-

rumuńskim.



Krakowiak z suwalszczyzny

Film:

http://tance.edu.pl/pl/lessons/show/dance/749

Muzyka:

http://tance.edu.pl/uploads/files/Muzyka_do_pobrania_KRAKO

WIAK_Z_SUWALSZCZYZNY.mp3

http://tance.edu.pl/pl/lessons/show/dance/749
http://tance.edu.pl/uploads/files/Muzyka_do_pobrania_KRAKOWIAK_Z_SUWALSZCZYZNY.mp3


Krakowiak z suwalszczyzny

Krakowiak z Suwalszczyzny jest tańcem o proweniencji ludowej od XVIII wieku

zaliczanym obok poloneza, mazura, kujawiaka i oberka do polskich tańców narodowych.

W tradycji ludowej nazywany był pierwotnie albo od sposobu jego tańczenia jako: mijany,

dreptany, przebiegany, suwany, albo też od miejscowości w której był tańczony np. proszowiak

– od Proszowic. Nazwa „krakowiak” ukształtowała się w ostatniej ćwierci XVIII wieku w

związku z częstą obecnością tego tańca na scenie teatralnej w kontekście tematyki wiejskiej z

Krakowskiego. Muzyczny i choreograficzny kształt „krakowiaka” scenicznego znacząco

jednak odbiega od tańczonych „krakowiaków” wiejskich.



Krakowiak z suwalszczyzny

Taniec ten jest wykonywany w szybkim tempie granym w metrum 2/4 w synkopowanym

rytmie dającym wrażenie przyspieszenia. Cechą rozpoznawczą tańca jest również

dwuczęściowość z wplatanymi przyśpiewkami solowymi (w tradycyjnej formie) i swoistym

trzykrotnym przytupem, kończącym zazwyczaj frazę muzyczną.

Krakowiak suwalski znacznie się różni od krakowiaków małopolskich. Tańczony jest

gromadnie przez dowolną liczbę par, krokiem zwykłego chodu lub krokiem polki z

wykorzystaniem charakterystycznych elementów: hołubce, zakrzesania i kroki akcentowane.


