
Polonez to jeden z pięciu polskich tańców narodowych. Najbardziej polski, bowiem jego nazwa 

jest spolszczonym określeniem francuskiego polonaise (czyli „polski”). Taniec ten znany był 

w Europie od XVIII w., tańczono go na dworach, a utwory w formie poloneza pisało wielu 

wybitnych kompozytorów - m.in. Bach, Telemann, Beethoven, czy Weber. W Polsce jego 

rozkwit przypada na drugą połowę XVIII w. (znany był m.in. pod nazwami: chodzony, 

chmielowy, świeczkowy), a w początkach XIX stulecia przybrał jasną formę z ustalonym 

charakterystycznym rytmem w metrum trójdzielnym i formułą zakończeniową, dzięki której w 

jednoznaczny sposób da się odróżnić poloneza od hiszpańskiego bolera, które ma identyczny 

rytm jak nasz polonez. Artystyczny kształt w muzyce polskiej polonez zawdzięcza  

M. K. Ogińskiemu, który ustalił trzyczęściową budowę utworu z triem jako częścią środkową.  

Młody Chopin znał polonezy Ogińskiego, Szymanowskiej, Elsnera, czy Kurpińskiego. Wiele z 

tych rodzimych wzorów naśladował już w dzieciństwie. Pierwszymi utworami, jakie wyszły 

spod pióra Chopina były właśnie polonezy – nazywane często „młodzieńczymi”, ale właściwie 

powinny się nazywać „dziecięcymi’, gdyż kompozytor pisząc je miał zaledwie 6 czy 7 lat! 

Polonezy komponował od wczesnych lat dziecięcych do późnej twórczości, w sumie 

pozostawiając 18 dzieł w tym gatunku: 16 polonezów fortepianowych, jeden na fortepian  

z orkiestrą i jeden na fortepian i wiolonczelę. Ich styl zmieniał się w czasie, również ranga  

i znaczenie wzrastały stopniowo, ewoluując od konwencjonalnych miniatur salonowych do 

rozbudowanych poematów tanecznych. Dziewięć niewydanych za życia Chopina polonezów 

tzw. „warszawskich”, to najwcześniejsze: B-dur i g-moll (utwory 7-letniego chłopca, 

odsłaniające talent cudownego dziecka), odznaczające się stopniowym wzbogacaniem środków 

pianistycznych i kompozytorskich dziecięcy Polonez As-dur z 1821 r. i polonezy gis-moll  

i b-moll oraz pochodzące z lat 1826-1828 polonezy d-moll, f-moll i B-dur, które są utworami 

większych rozmiarów, niezwykle efektowne pianistycznie (w stylu brillant). Utworów tych, 

będących jedynie świadectwem rozwoju młodego autora, Chopin nie włączył do oficjalnego 

nurtu swojej twórczości.  

Najdoskonalsze polonezy powstały po wyjeździe z Polski. Jest ich siedem: 2 Polonezy op. 26: 

cis-moll i es-moll, 2 Polonezy op. 40: A-dur i c-moll, Polonez fis-moll op. 44, Polonez As-dur 

op. 53, Polonez-Fantazja As-dur op. 61 oraz utwory na fortepian z orkiestrą: Andante spianato 

i Polonez Es-dur op. 22. Każde z tych dzieł powstało w trzech różnych fazach twórczości, każde 

z nich ma charakter odrębny i niepowtarzalny. Wraz z Polonezami op. 26 Chopin otworzył 

nowy rozdział w dziejach tego gatunku - porzucił konwencjonalne stylizacje, zmierzając w 

kierunku epicko-dramatycznego poematu, nierzadko odchodząc od określonego konwencją 

modelu tańca. 
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