Żyjemy polonezem
Z Romaną Agnel rozmawia Jolanta Łada-Zielke
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Romana Agnel, dyrektor Baletu Cracovia Danza, jest współinicjatorką wpisu
poloneza na listę reprezentatywną niematerialnego dziedzictwa kulturowego
ludzkości UNESCO. Trwają przygotowania dokumentacji dla komisji
UNESCO. Przedsięwzięcie ma charakter ogólnopolski, ale ważną rolę odegra
w nim miasto Kraków, znane ze swego przywiązania do tradycji historycznej i
dziedzictwa kulturowego. Projekt wspierają władze Krakowa,
natomiast Balet Cracovia Danza stanie się koordynatorem wydarzeń

artystycznych towarzyszących tej kampanii.
Wpis poloneza na listę UNESCO ma na celu jego rozpowszechnienie ale także
ochronę i zabezpieczenie żywej tradycji tego tańca. Czy to znaczy, że jest on
w jakiś sposób zagrożony?
W pewnym sensie zagrożona jest właśnie „żywa” praktyka poloneza, czyli tańczenie
go na co dzień, a nie tylko wykonania o charakterze historycznym, czy artystycznym.
Ten najsłynniejszy polski taniec jest obecnie, niestety, wypierany z wielu bali, czy
nawet studniówek, na przykład przez walca. Poza tym zaniedbuje się naukę
poloneza. Nie mamy w Polsce szkół tańców narodowych, brak też systematycznego
nauczania poloneza, choćby na lekcjach wychowania fizycznego. Istnieje więc
potrzeba, po pierwsze systematycznej edukacji w tym zakresie, a po drugie, żeby nie
odbywało się to na zasadzie przymusu. Nie chodzi o to, żeby na studiówkach i innych
imprezach szkolnych tańczenie poloneza traktowano jak obowiązek, który młodzi
ludzie powinni spełnić, ale żeby był to dla nich swego rodzaju prestiż, forma
autoprezentacji. Myślę, że trzeba stworzyć swego rodzaju „modę” na poloneza i w
tym kierunku powinno się podjąć działania ochronne i promocyjne. Dlatego
przygotowałam dosyć szeroką i „długodystansową” strategię, aby uwrażliwić różne
instytucje i organizatorów wydarzeń artystycznych na praktykowanie i
prezentowanie poloneza.
Ja uczyłam się tańczyć poloneza już w przedszkolu, potem w podstawówce na
lekcjach wychowania fizycznego. Jak byłam w klasie maturalnej, to na
miesiąc przed studniówką ćwiczyliśmy go parę razy w sali gimnastycznej. Ale
to był koniec lat osiemdziesiątych, kiedy pielęgnowano jeszcze tę tradycję.
To miałaś szczęście. Ale ja już wielokrotnie przygotowywałam maturzystów do tego
balu i widziałam, ile problemów sprawia im wykonanie kroków poloneza do muzyki.
Wynika to stąd, że zatańczenie poloneza na rozpoczęcie studniówki to jednorazowe
wydarzenie, do którego ćwiczy się „na chybcika”. Nie ma natomiast tradycji
nauczania polskich tańców przez wszystkie lata szkoły średniej, żeby w ostatniej
klasie wszyscy byli w stanie wykonać poloneza. Wtedy mogę robić z nimi na
zajęciach tylko choreografię i nie muszę uczyć ich wszystkiego od początku.
Niektórzy mają podstawowe problemy z rytmem, nie są w stanie usłyszeć, gdzie jest

„raz”, a ten pierwszy krok w polonezie jest przecież bardzo ważny. Braki w
wykształceniu jeśli chodzi o polskie tańce to jedno, a drugie – polonez jest tylko
„eventowym” tańcem, przypisanym do jednej imprezy. Natomiast pomija się jego
rolę obyczajową, historyczną i charakterologiczną, a przecież jest to taniec
odzwierciedlający polską mentalność.

Polonez w wykonaniu Baletu Cracovia Danza podczas Narodowego Święta
Niepodległości w 2017 r.
Czy istnieją jakieś źródła historyczne na ten temat?
Bardzo mało jest pozycji książkowych o samym polonezie, z których można byłoby
dowiedzieć się o jego historii i o różnych jego odmianach. Ja zajmuję się
rekonstrukcją polonezów z dawnych epok. Próbuję odtworzyć jeden z nich z traktatu

napisanego w języku niemieckim w 1759 roku. Polonez – kontredans tam
przedstawiony, zapisany został w systemie Raoula-Augera Feuilleta, czyli francuskim
systemem zapisu tańca. Są to więc unikaty, perełki, które pokazują, że polonez pełnił
istotną funkcję towarzyską, miał także bardzo wysoką i silną pozycję w całej Europie.
Warto byłoby przywrócić mu tę dawną rangę.
Podobno pierwowzorem poloneza jest „chodzony” wywodzący się z tradycji
ludowej, który ma też trójdzielne metrum. Jak to się stało, że później przyjęła
się francuska nazwa tego tańca – „polonaise”?
W „chodzonym” wszystkie kroki są w miarę równe, dlatego bardziej przypomina on
marsz. Wykonywano go w środowiskach wiejskich, głównie na weselach. Natomiast
polonez to po prostu „taniec polski”. Ta nazwa wzięła się stąd, że tańce polskie,
które komponowano i prezentowano na dworach Europy, pełniły funkcje
reprezentacyjne i w którymś momencie zastąpiły pawanę. Forma poloneza służyła
temu, żeby móc się zaprezentować, rozpocząć jakąś uroczystość. Mogli go tańczyć
wszyscy i w każdym wieku. W związku z tym tańce polskie określane były nazwą
polonaise, alla polacca, czy polnischer Tanz. Z biegiem czasu sprawami tańca zajęła
się Francja i ten słownik taneczny jest do dziś oparty na terminach z języka
francuskiego. Nawet nazwy kroków w naszym mazurze są francuskie: pas marché,
pas balancé, pas chassé, tour de main, etc. Dlatego polonez w osiemnastym wieku
otrzymał nazwę francuską, która jest używana do dziś.
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Wspomniałaś, że polonez jako gatunek muzyczny inspirował zagranicznych
kompozytorów. Przykładowo przywołam mojego ulubionego twórcę Ryszarda
Wagnera, który nie dość że skomponował poloneza D-Dur na fortepian w
dwóch wersjach, na dwie i cztery ręce, to jeszcze umieścił motywy
polonezowe w swoich operach Złoto Renu i Zmierzch bogów, nie
wspominając już o uwerturze Polonia…
Tylko, czy ktoś o tym wie? Wiedza na ten temat też wymaga uzupełnienia. Dlatego
nadszedł moment, żebyśmy mogli mówić o obecności poloneza w kulturze
europejskiej, a nawet światowej. Nie jest to tylko muzyka polska, którą tworzyli
wyłącznie polscy kompozytorzy, choć praktycznie każdy z nich pisał polonezy. Ale

komponował je też Jan Sebastian Bach (Suita francuska E-Dur, BWV 817), Piotr
Czajkowski (opera Eugeniusz Oniegin), wspomniany przez ciebie Wagner. Różne
formy polonezowe są obecne w utworach baletowych, albo w operach. Mam
nadzieję, że my też będziemy mogli przygotować jakieś ciekawe opracowania na ten
temat. Chcemy to zrobić jeżeli chodzi o Kraków, bo nie ma żadnej monografii, ani
innej pozycji na temat dziejów i tradycji wykonawczej poloneza w Krakowie, zarówno
salonowej, jak i tej kultywowanej przez nasze zespoły. Do nasłynniejszych
krakowskich utworów z tego zakresu należy Polonez Kościuszki. Myślę, że nasze
działania powinny także zainspirować naukowców, artystów, oraz nauczycieli.
Chodzi o to, żebyśmy to my, Polacy, byli inicjatorami wpisu Poloneza na listę
UNESCO, a nie żeby ten pomysł wyszedł z innego kraju.

Romana Agnel
Pozwól, że zacytuję Tomasza Koniecznego, który kilkakrotnie śpiewał partię
Wotana w Pierścieniu Nibelunga Wagnera:
To niewiarygodne, że ten tak bardzo germański kompozytor napisał tę
najbardziej artystokratyczną ze wszystkich części „Pierścienia Nibelunga”

w rytmie poloneza. Słychać go wyraźnie we wszystkich scenach z udziałem
arystokracji germańskich bogów, zwłaszcza na końcu, kiedy uroczyście
wkraczają do Walhalli. Jako Wotan, dla żartu wykonuję czasami w tym
momencie krok poloneza. Polonez w „Złocie Renu” jest bardzo dobrej
jakości, fantastycznie napisany, ma bardziej dworski i elegancki charakter
niż niektóre polonezy z oper Stanisława Moniuszki.
A wracając na krakowską scenę; z jakim odzewem spotykają się Wasze
działania?
Pierwsze owoce już są, bo pani Katarzyna Olesiak, Dyrektor Wydziału Kultury i
Dziedzictwa Narodowego Urzędu Miasta Krakowa zdecydowała, że obecny rok
upłynie pod znakiem poloneza, zagości on podczas Nocy Tańca na wszystkich
scenach, na których odbędą się prezentacje taneczne. Będzie nauka poloneza, będzie
„integracja” z polonezem, więc widać, że te pomysły jakoś się przyjmują i są dobrze
oceniane. My w Krakowie chcemy zająć się tym w sposób szczególny. Planujemy
specjalną konferencję pod tytułem „Polonez w Krakowie”. Chcemy organizować
imprezy artystyczne związane z promocją poloneza o większym zasięgu, które
obejmowałyby wspólne jego wykonywanie przez różne krakowskie zespoły i formacje
taneczne. Chcemy pod tym względem się zjednoczyć, zresztą nasze hasło brzmi:
„Polonez łączy”. Zamieszczamy już informacje o podjętej przez nas promocji
poloneza między innymi na specjalnym profilu na Facebooku. Po prostu żyjemy
polonezem! Ludzie odbierają to bardzo dobrze, widać, że tego potrzebują. W naszą
akcję angażuje się wiele podmiotów nie tylko w Polsce, ale i za granicą.
Następna rzecz, która jest nam niezwykle potrzebna to muzyka. Mamy bardzo mało
nagranej, zarejestrowanej muzyki polonezowej. Chodzi tu także o kompozycje
poloneza. Chcemy pokazać, że ten taniec żyje, że jest inspiracją dla dzisiejszych
twórców. Trwa akcja tworzenia „kół polonezowych”. Mamy nadzieje, że Dni
Poloneza, które już planujemy, wpiszą się na stałe w kalendarz imprez kulturalnych
w Polsce. Oczekujemy, że dzięki temu wzrośnie wiedza i świadomość na temat
poloneza, ale też umiejętności tańczenia.
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Polonez w wykonaniu Baletu Cracovia Danza wraz z mieszkańcami miasta na Rynku
Głównym w Krakowie w 2019 r., fot. Tomasz Korczyński
Jakie działania trzeba podjąć w celu sfinalizowania wpisu?
Do końca lutego trwała internetowa zbiórka podpisów poparcia dla naszej idei.
Zebraliśmy ich w sumie sześć tysięcy, to jest bardzo dużo. Nasze dossier zostało
pozytywnie zaopiniowane przez Polską Radę Dziedzictwa Niematerialnego. Minister
Kultury i Dziedzictwa Narodowego Piotr Gliński popisał nominację poloneza. W tej
chwili przygotowujemy dossier, aby zaprezentować go na poziomie
międzynarodowym. Musimy między innymi opracować film prezentujący przedmiot
nominacji. Cieszymy się, bo wiele osób deklaruje, że prześlą nam swoje własne
materiały filmowe.
Czy po ogłoszeniu nominacji odbędzie się impreza, w której wezmą udział
mieszkańcy Krakowa? Coś takiego, jak wspólny bal dla tancerzy i
publiczności na Rynku Głównym, kończący każdą edycję Festiwalu Tańców
Dworskich? Czy wszystko to zależy – niestety – od dalszego rozwoju
pandemii?

Mamy nadzieję, że uda nam się zorganizować taki bal. Chcemy nie tylko zatańczyć
poloneza na Rynku, ale żeby zagościł on ponownie w świadomości mieszkańców i we
wszystkich kulturalnych instytucjach. Spodziewamy się, że Dni Poloneza będą
świętem, podczas którego będzie możliwość zatańczenia, zaśpiewania i być może
przyjrzenia się różnym aspektom tego tańca. Niestety, wiele rzeczy zależy od
pandemii i od rady UNESCO, w tej chwili już międzynarodowej. Ale bardzo
pozytywnym faktem jest poparcie władz miasta Krakowa, szczególnie Wydziału
Kultury, dla naszego projektu.
***
Polonez w wykonaniu Baletu Cracovia Danza na Rynku Głównym w Krakowie:

Zobacz też:
Czy Sopot stanie się na powrót „Bayreuth Północy”?

