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ANOTACE 
Diplomová práce „Tanec jako náboženský projev, jeho historie a uplatnění 

v křesťanské liturgii“ představuje pojednání o tanci v rámci křesťanské kultury. 

Nastiňuje vývoj náboženského tance v dějinách lidstva, jeho formy a způsoby vnímání  

v různých kulturách a náboženstvích. Práce se zabývá také tancem jakožto projevem 

víry v židovské kultuře, ze které křesťanský liturgický tanec často čerpal a navazoval 

tak na své původní kořeny. Snaží se prozkoumat pozitivní přístupy věřících k tanci, ale 

také nedůvěru, která jej provázela po celou historii křesťanství. Nakonec práce mapuje 

situaci tance v rámci současné křesťanské kultury na různých kontinentech (Evropa, 

Amerika, Afrika), a poté se obrací k tanci jako náboženskému projevu v České 

republice. Na základě shromážděného materiálu se práce snaží postihnout hluboký 

potenciál tance, který prostřednictvím gest a pohybů dokáže vyjádřit úctu věřících 

k Bohu, jejich radost i úzkost, žal i naději a jako takový je, po boku hudby a zpěvu, pro 

liturgii cennou hodnotou. 
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ABSTRACT 

The diploma thesis “Dance as a Manifestation of Devotion, its History and Use 

in the Christian Liturgy” enquires into the phenomenon of dance in the context of 

Christian culture. It outlines the development of the religious dance in the history of 

mankind, its forms and modes of perception in different cultures and religions. The 

thesis also deals with dance as an expression of faith in Jewish culture whence the 

Christian liturgical dance often drew inspiration and thus went back to its own roots. It 

seeks to explore the positive attitudes of believers towards dance, but also the mistrust 

that accompanied dance throughout the history of Christianity. Additionally, the paper 

presents the situation of dance in the contemporary Christian culture on different 

continents (Europe, America, Africa), to pursue finally the question of dance as  

a manifestation of devotion in the Czech Republic. Based on the collected material, the 

thesis seeks to present the deep potential of dance that make believers express through 

gestures and movements their respect to God, their joy and anxiety, grief and hope, and 

thus can, alongside music and singing, enrich the liturgy to a great extent. 
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 ÚVOD 
Téma, které jsem si zvolila pro svou diplomovou práci, zní „Tanec jako 

náboženský projev, jeho historie a uplatnění v křesťanské liturgii“. Vzhledem k tomu, 

že jsem v mládí vystudovala taneční konzervatoř se zaměřením na klasický a lidový 

tanec, mám k tanci velmi blízký vztah. Toto téma je pro mne nejen zajímavé, ale taktéž 

přínosné. Láska, která mě pojí k tanečnímu umění, je z mé strany vnímána jako úžasný 

dar od Hospodina. Katolická teologická fakulta mi dala možnost zabývat se fenoménem 

tance ve spojitosti s křesťanskou vírou, čehož si nesmírně vážím. 

 Při pohledu do historie lidstva je patrné, že tanec a hudba tvořily od nepaměti 

neoddělitelnou součást náboženského života v mnohých kulturách. Různé národy 

v různých dobách vyjadřovaly svou víru a úctu k Bohu právě pomocí tanečních pohybů 

a gest. Cílem této diplomové práce je objasnit roli tanečního pohybu v liturgii. 

Navzdory tomu, jak je dnes tanec mnohdy vnímán, je ve své podstatě činností daleko 

hlubší než pouhým zdrojem zábavy. Rozhodla jsem se proto prostudovat vztah 

křesťanské liturgie k tanci jakožto náboženskému projevu a v rámci této práce nalézt 

odpověď na následující otázky: Čím byl člověku náboženský tanec od počátku věků? 

Kdy a proč začal být tanec v křesťanské kultuře zapovídán? Jaké jsou speciální 

liturgické aspekty tance jako projevu zbožnosti? Jaké je jeho místo v současné 

křesťanské liturgii? Existují nové možnosti integrace tance do této liturgie? 

Ve své diplomové práci navazuji na svou předchozí práci bakalářskou, která se 

zabývala „Tancem jako projevem zbožnosti“. Dané téma však nyní pojímám obšírněji. 

Zároveň jsem zařadila i několik témat zcela nových, například roli náboženského tance 

v dějinách judaismu; otázku integrace tance jako projevu zbožnosti do současného 

křesťanského světa a přesahy této problematiky mimo evropský kontinent. Při tvorbě 

textu jsem kromě teologie čerpala poznatky také z dalších vědeckých oborů, jako jsou 

religionistika, antropologie, historie, lingvistika nebo hudební a taneční věda.  

   Ve snaze zmapovat výskyt tance jakožto náboženského projevu v dějinách jsem 

aplikovala metodu historickou, pomocí metody kompilační se pak snažím poskytnout 

čtenáři přehled o postavení tance v liturgii. Mým záměrem bylo také porovnat vztah 

křesťanské církve k tanci v dávných dobách a v současnosti – pro tento účel jsem 

zvolila metodu srovnávací. Nemalý význam připadl v mé práci také terénnímu 

výzkumu, v němž jsem využila nejen svých přímých zkušeností s tancem, ale též 

dotazovací metody. Tento výzkum je především kvantitativní povahy a zaměřuje se na 
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dějiny šíření izraelských lidových tanců v českém prostředí a na křesťanská 

společenství, která se těmto tancům věnují.  

Cílem, který jsem si ve své práci vytkla, je uspořádat různé přístupy a názory do 

vzájemných souvislostí tak, aby si čtenář mohl utvořit ucelený obraz o tanci a jeho roli 

v rámci dnešní katolické liturgie.  

 

Předložená práce je rozčleněna do šesti hlavních částí. První část práce usiluje  

o to vytvořit historický souhrn o postavení náboženského tance v různých světových 

kulturách a vyznáních od nejstarších dob. Tato kapitola má být na základě mnohých 

předešlých historicko-estetických studií svědectvím o tom, že tanec se vždy týkal nejen 

těla, ale také lidské duše. Patřil k nejzákladnějším projevům člověka a jeho původní 

charakter byl převážně náboženský.  

Druhá část práce věnuje otázce tance jakožto náboženského projevu v židovské 

kultuře v jejích různých érách. Jelikož křesťanství ve svých kořenech čerpalo  

z judaismu, pokusíme se ověřit, zda je možné nalézt kontinuitu také v zapojení tance 

do křesťanské liturgie. 

Třetí část bude pojednávat o vztahu křesťanství a církve k tanci v průběhu dějin. 

Pokusím se zde mimo jiné objasnit důvody, kvůli kterým došlo k zapovězení tance 

církví. Tato kapitola rovněž pojednává o tanci jako projevu zbožnosti při oslavách 

svátků, svátostí i svátostin. Zvyky a pozůstatky někdejších kultických a iniciačních 

tanců se přitom pokusíme nalézt v dnešních tancích lidových. Mým cílem je čtenáři 

demonstrovat, že i když si lid uchoval určité obyčeje a vnější formy obřadů a tanců, 

ztratil postupně povědomí o jejich náboženském účelu a specifické časové a místní 

vazbě.  

Čtvrtá část se bude zabývat tancem v současném křesťanství a otázkou jeho 

možného zapojení do liturgie. Tato část se snaží zmapovat situaci i mimo Evropu  

a zaměřuje se na africké země, kde je tanec jako projev zbožnosti neoddělitelnou 

složkou liturgie. Můj pohled by se měl též obrátit k situaci v České republice. 

V páté a zároveň poslední části práce se pokusím objasnit pojem tance jako 

takového a následně ho uvedu do vztahu s liturgií. V této části se budeme zabývat 

tancem v Písmu svatém, symbolikou gest v tanci, postavením liturgického tance  

v prostoru, jeho spojením s hudbou a samozřejmě tělem, které je tanečníkovým 

nástrojem. 
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V šesté kapitolae se snažím předložit metodologii výzkumu a její použité 

techniky a též výsledky samotného výzkumu. Zmíněná analýza se zaměřuje na tanec 

v současném křesťanském světě, na jeho využití, ale i možné problémy, které s ním 

mohou být spojeny. V této části práce bych chtěla zjistit, zda může tanec, stejně jako 

hudba či zpěv, i v dnešní době nalézt své místo v liturgii a nakolik ji může obohatit.  

 

 Při psaní své práce „Tanec jako náboženský projev, jeho historie a uplatnění 

v křesťanské liturgii“ jsem se pokusila shromáždit dosud existující podklady  

a dokumenty k danému tématu. Zaměřila jsem se především na prameny psané 

v českém jazyce. Odborná literatura o problematice náboženské hudby či tance zůstává 

dosud velmi skromná a v českém prostředí k tomuto specifickému tématu v podstatě 

neexistuje téměř žádná. Mnohdy jsem k některým tématům u nás objevila třeba jen 

jednu solidní práci, se kterou jsem mohla pracovat. Odstranit alespoň částečně tento 

deficit a upozornit na meze současného výzkumu v oblasti náboženství a jeho vztahu 

k tanci se proto stalo dalším z úkolů předkládané práce. Snad se jí podaří být přínosem 

pro komplexní studium této problematiky i v budoucnu. 
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1 TANEC JAKO NÁBOŽENSKÝ PROJEV A JEHO 

HISTORICKÝ VÝVOJ VE STARÝCH KULTURÁCH 
 

Tanec a hudba vždy zaujímaly v kulturních dějinách význačné místo. Ze zmínek 

v Bibli a v nejstarších literárních památkách lze soudit, že tanec se od nepaměti družil 

k obřadním náboženským úkonům a dokonce býval jejich podstatnou součástí. 

Následující podkapitoly by měly účelně spojit obecně historické poznatky s širším 

antropologickým, filosofickým a estetickým pohledem na funkci tance v náboženském 

životě společnosti. Hlavními zdroji informací k této kapitole mi byly knihy Dějiny 

umělecké kultury I. od Miloše Jůzla s kolektivem
1
 a Jak se dívat na tanec od Jana 

Reye
2
. Při výkladu jsem rovněž čerpala z článků Heleny Kazárové „Tanec při úsvitu 

lidského rodu“ a „Tanec ve starověkých civilizacích“, které vyšly v časopise Taneční 

listy.
3
 

 

1.1 Náboženský tanec na úsvitu dějin 

Tanec patří mezi nejstarší projevy člověka. Svědectví nám o tom přinášejí 

dochované malby a otisky nohou, které dosud nacházíme v jeskyních v dnešním 

Španělsku (Altamira, Cogul, Castello), Francii (Lascaux, La Madelaine, Trois Frères, 

Les Combarelles), v Itálii (Addura), v Africe (především pohoří Atlas), v Austrálii  

a na mnohých místech v Asii.
4
 Nejstarší archeologický doklad tance pochází z doby 

mladého paleolitu (40 000 / 10 000 př. Kr.). Lze však usuzovat, že člověk znal tanec 

dávno předtím, než jej poprvé zachytila dovedná ruka pravěkého umělce kresbou či 

rytinou. 

Antropologický pohled chápe člověka jako bytost ukotvenou ve světě symbolů, 

které používá ke komunikaci se svým okolím a k vyjádření svých hnutí. Vedle 

základních prostředků komunikace (jazyk, gesta) mezi tyto symboly náleží i tanec. Je 

tedy jednáním symbolickým a zároveň může být, tak jak tomu bylo na počátku dějin, 

specicicky náboženským jednáním. 

                                                 
1
 JŮZL, Miloš a kolektiv. Dějiny umělecké kultury I. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1990. 

2
 REY, Jan. Jak se dívat na tanec. Praha: Vyšehrad, 1947. 

3
 Srov. KAZÁROVÁ, Helena. Protančená staletí. Tanec při úsvitu lidského rodu. Taneční listy 1998, č. 1, 

s. 18; srov. KAZÁROVÁ, Helena. Tanec ve starověkých civilizacích. Taneční listy 1998, č. 2, s. 18–19. 
4
 Srov. KAZÁROVÁ, Helena. Protančená staletí, s. 18. 
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Pravěké taneční projevy nedosahovaly vždy úrovně uměleckého vyjádření, ale 

už od pradávných dob bývaly člověkem niterně prožívány. Je tedy nutné si uvědomit, že 

smysl a funkce pravěkých tanců byly jiné, než u tance současného.  

 

Tehdejší člověk se nutně dostával k úvahám nad podstatou světa, života a smrti. 

Je tedy velmi pravděpodobné, že v životě pravěkých kmenů měly velký význam různé 

rituální úkony a obřady, které se konaly při rozličných událostech a měly různý účel. 

Podstatnou součástí těchto náboženských rituálů byl právě tanec. Stejnou roli u něj 

spatřujeme i při přínosném srovnání s tzv. přírodními národy, které nejsou ani nyní, na 

začátku 21. století, příliš zasaženy civilizací. 

Chceme-li vyjmenovat různé formy rituálního tance v koloběhu pravěkého 

života, musíme na prvním místě zmínit existenci skupiny tanců s tematikou spojení 

muže a ženy. Tyto tance byly součástí obřadů, jejichž účelem bylo zajištění plodnosti. 

Zjednodušeně je lze označit jako tance snubní. Jiným pravděpodobným podnětem 

k tanci byl zrod nového života a důležitou fází v životě člověka bylo také dospívání. 

V určitou dobu nastal čas k prohlášení mladého člověka za dospělého a s tímto 

momentem souvisely tance iniciační neboli zasvěcovací. Rituální tance měly mimo jiné 

zajistit i hojnou úrodu, úspěšný lov či vítězství v boji nad protivníkem. Osobitým 

druhem tance byly ty, které se zabývaly napodobováním pohybu zvířat. 

S náboženskými rituály souvisel také tzv. animismus, v rámci něhož si člověk začal 

personifikovat přírodu, démony a duchy a cítil potřebu je zaklínat, usmiřovat a zahánět. 

V tomto duchu probíhaly exorcistické tance, které mívaly za účel vypudit démony 

z těla chorého.
5
  

Důležitá úloha připadala tancům pohřebním, které vycházely z představy  

o posmrtném životě lidské duše. Při těchto příležitostech často docházelo k použití 

taneční masky.
6
 Častou formou rituálních tanců byly tance extatické. Jejich součástí 

byl silný psychofyzický zážitek, při kterém byli tanečníci pravidelnými rytmy uváděni 

do stavu nadvědomí neboli extáze. Extatické tance se později staly součástí 

                                                 
5
 Srov. SIBLÍK, Emanuel. Tanec – projev života a umění. Praha: F. Topič, 1917, s. 9; srov. KAZÁROVÁ, 

Helena. Protančená staletí, s. 18–19. 
6
 Úkolem masky bylo přinést svému nositeli vlastnosti a schopnosti, které byly připisovány bytosti 

(obvykle démonovi), již představovala.
 

Měl-li nositel nasazenou masku démona, ztrácel pro daný 

okamžik pocit svého „já“ a v průběhu svého zaklínacího tance byl démonem. Démon byl tímto přinucen 

věnovat svou přízeň tomu, kdo jeho masku nosil. Tato maska pak byla považována za předmět posvátný, 

jehož nesmí být zneužito k profánním účelům. Srov. REY, Jan. Jak se dívat na tanec, s. 35. 
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náboženských mystérií všech asijských starověkých kultur a základem orfických 

mystérií starověkého Řecka.
 7

 

Významnou roli sehrály v náboženském životě různých kultur také tance 

procesionální, které se konaly na počest bohů. Starý zákon nám dokládá, že těchto 

tanců využívali i Izraelité. Jiným typem náboženského tance byl tanec kolem 

posvátného předmětu, který rovněž nalézáme popsán ve Starém zákoně. (Oběma 

druhům tanců se budu věnovat obšírněji v kapitole 2.1 Funkce tanců ve starověkém 

Izraeli a jejich rozlišení.) 

Pohybový projev pravěkých lidí patrně nebyl tak neobratný, jak si dnes máme 

tendenci představovat. Člověk, žijící v přírodě, se musel naučit dokonale ovládat své 

tělo a přesně řídit jednotlivé fáze svých pohybů, neboť na tom často záviselo jeho 

přežití. V této době rytmické pohyby nacházely nejdokonalejší výrazovosti většinou 

v kruhové nebo řadové formaci a bývaly doprovázeny výkřiky, zpěvem, dupáním  

a tleskáním. V těsném sepětí s tanečními pohyby tak vznikaly také zárodky hudebních 

aktivit, což vedlo i k jisté organizaci tance. O tom, jak vypadaly konkrétní pohyby 

člověka na vývojovém stupni divocha, můžeme jen spekulovat na základě srovnání 

s nynějšími domorodými kmeny. Důležitější, než samotná forma pravěkého tance, je 

však pro nás poznání, že již v pravěku mají svůj počátek mnohé taneční projevy, které 

nás dosud neopustily.
8
 

 

1.2 Náboženský tanec ve starověkých civilizacích 

Tanec tvořil bezesporu i důležitou součást života nejstarších civilizací, které se 

zformovaly v oblasti tzv. „úrodného půlměsíce“, rozpínajícího se od údolí Nilu přes 

pláně mezi řekami Eufrat a Tigris k Malé Asii a východnímu Středomoří. Historikové 

kladou počátek těchto starověkých kultur do doby zhruba kolem roku 3000 před 

Kristem. 

Významným rysem starověké kultury bylo těsné sepětí s náboženstvím. V těchto 

teokratických kulturách hrál tanec přirozenou úlohu, neboť se stával výrazovým 

prostředkem modlitby. Kněží, kteří ho zapojili do svých služeb, mu vtiskli velebný ráz. 

Třebaže se setkáváme i se zábavnou funkcí tance, náboženství ovlivňovalo tanec 

                                                 
7
 Srov. SIBLÍK, Emanuel. Tanec – projev života a umění, s. 10; srov. KAZÁROVÁ, Helena. Protančená 

staletí, s. 18–19. 
8
 Srov. KAZÁROVÁ, Helena. Protančená staletí, s. 18–19; srov. REY, Jan. Jak se dívat na tanec, s. 35; 

srov. JŮZL, Miloš a kolektiv. Dějiny umělecké kultury I., s. 23–53. 
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nejvíce a určovalo umělcům výběr témat i stylu. Nejstarší formou náboženských tanců  

po stránce choreografické bylo napodobování pohybu hvězd a božských gest.
  

Rozsáhlé a složité obřady a tance bývaly detailně propracovány a jakákoli 

improvizace byla vyloučena. Starověké civilizace zavedly instituce chrámových 

tanečníků a tanečnic, kteří dosahovali vysokého stupně tělesné kultury. Bez sakrálního 

tance si nedovedeme představit slavnosti k poctě bohů, o nichž dodnes podávají 

svědectví dávné chrámy a sochy.  

Při výzkumu tance ve starověku jsme odkázáni na dvojí druh pramenů, na 

prameny materiální povahy (nástěnné rytiny, malby nebo reliéfy, keramiku, kamenné 

vázy apod.) a písemné prameny, které popisují tanečníky a tanečnice, případně jejich 

oděvy a masky, hudební nástroje aj.
9
 

V nadcházejících podkapitolách se pokusím nastínit nejzajímavější vazby mezi 

tancem a náboženstvím ve starověkých kulturách. 

 

1.2.1 Náboženský tanec ve starověkém Egyptě 

Egyptská kultura je jednou z nejstarších na světě, a také zde se setkáváme 

s náboženským tancem. Jednou z  literárních památek, ve kterých nacházíme zmínky  

o posvátném staroegyptském tanci, je například druhá kniha devítisvazkového 

monumentálního díla Hérodotova Historiés apodexis (Dějiny).
10

 

Podle Hérodota v prastaré egyptské civilizaci představovaly tanec a hudba 

pravidelnou součást náboženských obřadů a slavností [obr.1]. Tyto sakrální tance 

provozovali profesionální tanečníci, kteří zastávali v egyptské společnosti významné 

pozice. Egypťané usilovali o vysoký stupeň tělesné kultury, zdatnosti a pružnosti  

a zvýšenou graciéznost pohybů.  

Z písemných pramenů je nám známo, že egyptský kalendář zahrnoval mnoho 

svátků. Nejdůležitější byly svátky na počest bohů nebo svátky vyhlašované 

panovníkem, vztahující se k jeho majestátu. Panovník se mohl sám tance účastnit, 

například při tanci díkůvzdání za plodnost a bohatost žní.
 
Důvodem k tanci mohly být 

taktéž významné životní zlomy jako narození, svatba, ale také pohřeb. Vzhledem k silné 

víře v posmrtné přetrvávání duše byl tanec vkládán do pohřebních obřadů. Tyto tance se 

zřejmě dělily na smuteční procesí pozůstalých a na taneční mystéria, která prováděli 

                                                 
9
 Srov. KAZÁROVÁ, Helena. Tanec ve starověkých civilizacích, s. 18–19; srov. REY, Jan. Jak se dívat 

na tanec, s. 45–50; srov. JŮZL, Miloš a kolektiv. Dějiny umělecké kultury I., s. 57–61. 
10

 Srov. JŮZL, Miloš a kolektiv. Dějiny umělecké kultury I., s. 67. 
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zasvěcení tanečníci kolem balzamovaného těla mrtvého. Nejspíše šlo o řadové tance  

s přísně předepsanými pohyby a gesty paží.
 11

 

 

1.2.2 Náboženský tanec starověké Mezopotámie 

Mezopotámie, oblast mezi řekami Eufratem a Tigridem, byla obývána prvním 

historicky známým národem – Sumery. Náboženství tvořilo v této době pevnou součást 

každodenního života: člověk žil v naprosté provázanosti s božskými silam a ty bylo 

nutné udržovat v příznivé náklonnosti. Panovník byl nejvyšším představitelem světské  

i duchovní moci.  

V Mezopotámii se tanec označoval, stejně jako loutna, slovem alala a byl 

původním a nejmocnějším prostředkem magie. Máme doklady o tancích za úspěch při 

lovu, za déšť, za úrodu, za plodnost, za odvrácení nemoci, o tancích při zrození, tancích 

svatebních a tancích za zemřelé. Různé dny v měsíci se konaly určité obřady zasvěcené 

konkrétním bohům, doplněné sakrálními tanci. Tančilo se při každodenních rituálech 

v chrámech, při pravidelných i nepravidelných svátcích i při velkých jednorázových 

slavnostech, jichž se účastnil všechen lid. 

Sama mezopotámská bohyně lásky a války – Ištar [obr.2], která byla spojována  

s planetou Venuší, byla tanečnicí. Byly jí zasvěceny četné chrámy, při nichž působilo 

mnoho kněží, hudebníků a tanečníků. Tito umělci byli rekrutováni z mladých a fyzicky 

dokonalých lidí bez jakékoli vady. Byli vyučováni hudbě, zpěvu a tanci v chrámových 

školách odborníky z řad chrámového kněžstva, jehož příslušníky se nakonec sami stali. 

Toto školení tanečníků probíhalo zřejmě již ve třetím tisíciletí a je doloženo na 

pečetních válečcích z druhého tisíciletí v Mezopotámii, Sýrii, Íránu i Středomoří. 

Průběh každodenní bohoslužby v mezopotamských chrámech komentuje například tato 

zmínka: „Ceremonie končí několika skoky a jakýmsi druhem kultovního tance kněze. 

Vždyť kněží byli cvičení tanečníci.“
12

 

V akkadské době se stal obřadním výrazem úcty klek či poklek, který je známý 

z vyobrazení na sumerské glyptice, a byl zároveň používán i v tanci. Tento motiv se 

objevuje téměř na každé scéně, která pojednává o styku kněží s božstvy  

                                                 
11

 Srov. KAZÁROVÁ, Helena. Tanec ve starověkých civilizacích, s. 18–19; srov. JŮZL, Miloš  

a kolektiv. Dějiny umělecké kultury I., s. 67; srov. PŘENOSILOVÁ, Eva. Hudba a tanec starověkého 

Egypta [2007-4-23]. <http://www.celemvzad.cz/clanek.php?cislo=8&kapitola=3>; srov. LÁNYI, Karol. 

Nebezpečné zábavy (Tanec a kartárstvo). Bratislava: Ján Pocisk a spol., 1932, s. 6. 
12

 MATOUŠOVÁ-RAJMOVÁ, Marie. Tanec v Mezopotámii. Praha: nakladatelství AMU, 2002, s. 13.  

http://www.celemvzad.cz/clanek.php?cislo=8&kapitola=3
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(postavy tanečníků jsou zde menší a nahé
13

), i na hromadných scénách s dalšími druhy 

tance při velkých slavnostech. Byl převzat lidem a kněžími v Íránu, Sýrii, Anatolii  

a Středomoří. Motiv kleku nebo pokleknutí se nám z hloubi věků uchoval dodnes jako 

součást bohoslužby římskokatolické církve, kde je vrcholným projevem pokory  

a úcty.
14

 

Narozdíl od pozdějších vyobrazení semitských, se na těch sumerských často 

vyskytují scény hudebníků doprovázejících tanec.
15

 

 

1.2.3 Náboženský tanec v Palestině 

Koncem druhého tisíciletí před Kristem se usídlily v Palestině kmeny, z nichž se 

vyvinulo svébytné společenství se schopností písemně zaznamenávat Bohem vnuknutá 

slova. Hudba a tanec byly pro tuto hebrejskou kulturu neodmyslitelnou součástí. 

Tančilo se zejména při náboženských oslavách různých svátků.  

 

„Tančilo se taktéž po večerní oběti a tanec symbolizoval zviditelněnou radost 

z Boží přízně. Vyvrcholení náboženské slavnosti se konalo na venkovním 

nádvoří, kde se umístila dvě zářící světla, jejichž knoty byly vyrobeny ze šatů 

starých kněží. Velekněz s ostatními knězi tančili veselý tanec s pochodněmi 

v rukou a zpívali přitom na počest Boží žalmy a chvalozpěvy (zvláště k tomu 

byly určeny Žalmy 120–134). Kněží tančili až do svítání, muži a ženy na 

oddělených místech tomu přihlíželi.“
16

  

 

V židovské kultuře jsou známy i svatební tance. Píseň písní lze považovat za 

zápis tradičních obřadů svatebních zpěvů, při nichž se bezesporu také tančilo. Ve 

Starém zákoně se pak kromě tance k Boží poctě setkáváme také s tancem coby součástí 

uvítací ceremonie. Tančilo se za doprovodu různých nástrojů, z nichž mnohé Židé 

                                                 
13

 Kultovní nahota kněží pocházela z doby, kdy lidé chodili nazí, a nadále se uchovala jako „svatá 

nahota“, aby bozi mohli vidět neposkvrněnou čistotu svých kněží. Srov. MATOUŠOVÁ-RAJMOVÁ, 

Marie. Tanec v Mezopotámii, s. 14. 
14

 Úkony a postoje kněze, jáhna, přisluhujících i lidu mají směřovat k tomu, aby celá bohoslužba vynikala 

důstojností. Společné postoje, které všichni účastníci zachovávají, jsou znamením jednoty členů 

křesťanského společenství shromážděného k slavení posvátné liturgie. Vyjadřují totiž smýšlení i city 

účastníků a podporují je. Věřící ať pokleknou k proměňování. Srov. KONGREGACE PRO 

BOHOSLUŽBU A SVÁTOSTI. Všeobecné pokyny k Římskému misálu. Praha: Česká biskupská 

konference, 2003, čl. 42–43. 
15

 Srov. MATOUŠOVÁ-RAJMOVÁ, Marie. Tanec v Mezopotámii, s. 6–20. 
16

 KAZÁROVÁ, Helena. Tanec ve starověkých civilizacích, s. 18–19. 
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poznali zřejmě během svého zajetí v Egyptě. Hlavní slovo měly ovšem bubny. Tančily 

se řetězové nebo kruhové tance a každé pohlaví tančilo zvlášť.
17

 Svědectví o tanci 

starých Židů nacházíme v Písmu svatém na mnoha místech. O tanci v dějinách judaismu 

pojednává druhá kapitola této práce.  

 

1.2.4 Náboženský tanec ve starověké Indii 

Vyspělá města se v Indii objevila již ve třetím tisíciletí před Kristem. Indická 

společnost měla k tanci ze všech zkoumaných starověkých kultur nejbližší a nejvřelejší 

vztah. Nálezy sošek tančícího boha Šivy nám potvrzují, že tanec tvořil již v těchto 

dobách součást tamějšího náboženského kultu. 

Védy, jež dodnes tvoří ústřední součást hinduismu, obsahují četné zmínky  

o tanci. Legenda vypráví, jak se bohové obrátili na Brahmu (tj. nejvyšší božství) se 

žádostí, aby stvořil novou védu (tj. vědění), jež by stanovila zásady tance a dramatu  

a umožnila rituální uctívání bohů lidem všech kast. Tak prý vznikla Nátjašástra, někdy 

označována jako „pátá véda“, jež byla zjevena mudrci Bharatovi. Text Nátjašástry je 

rozdělen do třiceti sedmi kapitol a obsahuje přes pět tisíc veršů. Vznik jeho písemné 

podoby se datuje do rozmezí od druhého století před Kristem až do druhého století po 

Kristu. Obsahuje popis členitého systému tzv. klasického indického tance, jehož 

základem je metaforické vyjádření lásky k bohu. Tento tanec se v indické společnosti 

dosud udržel při životě a tvoří tak jakýsi živý most k minulosti.
18

 

Tanec v Indii obecně byl a je považován za posvátnou záležitost a tanečnice 

dévadásí přinášejí požehnání bohů, stejně jako brahmáni. Hinduismus chápe tanec jako 

ztělesnění tvořivých sil vesmíru, jako symbolické vyjádření vztahů mezi hmotností  

a energií. Nejlépe to pochopíme, když se zadíváme na sochu Šivy-Nátarádži, neboli 

Krále tance. Nejvíce zobrazení Šivy-Nátarádži [obr.3] nacházíme v jižní Indii, zvláště 

pak ve Zlaté síni chrámu v Čidambaránu.
19

 Tento indický bůh se podle tradice otáčí 

v planoucím kruhu, čímž zosobňuje neustále se obnovující svět. Jistou paralelou 

                                                 
17

 Srov. JŮZL, Miloš a kolektiv. Dějiny umělecké kultury I., s. 83; srov. KAZÁROVÁ, Helena. Tanec ve 

starověkých civilizacích, s. 18–19. 
18

 Srov. SIBLÍK, Emanuel. Tanec – projev života a umění. Praha: F. Topič, 1917, s. 16. 
19

 Srov. KAZÁROVÁ, Helena. Tanec ve starověkých civilizacích, s. 18–19; srov. JŮZL, Miloš  

a kolektiv. Dějiny umělecké kultury I., s. 102–109. 
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k Šivově tanci je duchovní poselství raně křesťanského kolového tance, které oslavuje 

Boha, jenž nezná začátku ani konce.
20

 

1.2.5 Náboženský tanec starého Japonska 

V Japonsku se na vzniku a rozvoji kultury podílelo několik myšlenkových tradic  

– šintoismus, konfucianismus, taoismus a buddhismus. Tanec, divadlo i hudba byly 

ovlivněny právě těmito náboženskými směry. Tance bugaku, kagura nebo gigaku byly 

součástí aristokratické kultury a též rituálním projevem japonského náboženství 

v šintoistických svatyních. Byly to tance důstojných pohybů a mužného výrazu. 

Tanečníci při nich mnohdy nosili na obličeji masky vyřezávané ze dřeva.  

 Původ tance je podle japonské legendy božský. Bohyně slunce a života 

Amaterasu byla uražena svým bratrem Sasanem. Rozhněvala se a zavřela se do jeskyně. 

Celý svět se ocitl v temnu. Bohové se radili, jak ji vylákat a navrátit světu světlo. Došli 

k závěru, že žádná žena neodolá podívané na něco zábavného a dosud nevídaného. 

Přinesli tedy zrcátka, hedvábí a stužky a to vše rozvěsili na stromy u jeskyně. Bohyně 

Amano-Uzumé si oblékla pás z květů girlandy a zatančila veselý tanec. Bohové ji 

doprovázeli, hlučili a smáli se. Bohyně Amaterasu neodolala a trochu poodvalila 

kámen, aby se podívala, co se venku děje. Za balvanem stál připravený bůh síly 

Tadžikara, který jej bleskurychle odvalil. Tanec, který původně tančila bohyně Amano-

Uzumé, se jmenuje wazaoki neboli kagura. Tančí se dodnes na nádvořích šintoistických 

chrámů na zvláštních podiích. Chrámové tanečnice v maskách a hedvábných šatech při 

něm drží v rukou větev sakaki, věčně zeleného posvátného stromu. Kagura je tedy 

tanec, který si klade za úkol potěšit nebo ukonejšit bohy.
21

 

 

1.2.6 Náboženský tanec v antickém světě 

 Nejvíce písemných památek o antickém tanci nám zanechala kultura klasického 

Řecka. Tanec zde byl součástí náboženského a zároveň veřejného života. Jedním 

z nejdůležitějších pramenů poznání starověkého řeckého tance jsou Platónovy spisy. 

Mnoho úvah o úloze tance v životě člověka obsahují zejména jeho Zákony
22

: „(...) 

ostatní živočichové nemají cit pro řád (...) nám však bozi (...) dali zároveň rytmický  

                                                 
20

 Srov. WRIGHT, Craig. Labyrint a bojovník. Symboly v architektuře, náboženství a hudbě. Praha: 

Vyšehrad, 2008, s. 133. 
21

 Srov. KAZÁROVÁ, Helena. Tanec ve starověkých civilizacích, s. 18–19. 
22

 PLATÓN. Zákony. Praha: Oikoymenh, 1997. 
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a harmonický cit, jímž námi pohybují a nás řídí, sdružujíce nás vespolek zpěvy a tanci 

(...).“
23

 Tanec byl pro Řeky činností spojenou s kosmickým, tedy božským řádem  

a rytmus byl smysly vnímatelným projevem tohoto řádu. S těmito myšlenkami se 

můžeme setkat již u Pýthagora.  

Dominantními formacemi v řeckých tancích byly tance v otevřených  

a uzavřených kruzích nebo spirálách. V přímých řadách se tančilo pouze v Athénách. 

Muži a ženy tančili odděleně, jen výjimečně dohromady. 

 Typickým rysem filosofie tohoto vrcholného kulturního období byly úvahy  

o kráse a dobru, o těle a duši. Tanec byl od nejstarších dob spojován s náboženskými 

slavnostmi a úkony. Část jich byla veřejná, část pak náležela pouze zasvěceným. 

V systému řecké mytologie figurují na prvním místě bohové Dionýsus (Bakchus)  

a Apollón, oba spjatí s tanečními slavnostmi. Druhého z nich často doprovázely Múzy, 

ochranitelky všech umění. Také tanec získal svoji Múzu – Terpsichoré, která bývá 

zobrazována s lyrou [obr.4].
24

  

 

1.3 Shrnutí 

Starý zákon nám nabízí řadu svědectví, která zdůvodňují zařazení tance do 

současné křesťanské liturgie. Při výzkumu vztahů mezi oběma veličinami je ale 

zapotřebí pole bádání rozšířit i na další náboženské kultury a společenství, neboť víra  

a praktiky jakékoli kulturní společnosti lidí mohou být podnětně zkoumány ve světle 

obdobné víry a praxe jiných národů. Jen tak lze vyplnit mezery, které nevyhnutelně 

existují v záznamech o tancích starověku. Toto rozšířené pole bádání taktéž může 

napomoci k detailnější ilustraci a analýze vybraných obřadů. Kapitola „Tanec jako 

náboženský projev a jeho historický vývoj ve starých kulturách“ se tedy snaží prokázat, 

že tanec představoval nezastupitelnou aktivitu také v kulturách mimo křesťanský 

kontext a že jeho původní charakter byl převážně náboženský. V liturgii dnešní doby,  

a to i v té křesťanské, může tudíž nalézt své specifické místo.  

 

                                                 
23

 KAZÁROVÁ, Helena. Tanec ve starověkých civilizacích, s. 18–19. 
24

 Srov. KRÁL, Josef. O tanci antickém. Praha: nakladatelství J. Otty, 1884, s. 1–28; srov. KAZÁROVÁ, 

Helena. Tanec ve starověkých civilizacích, s. 18–19. 
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2 TANEC JAKO NÁBOŽENSKÝ PROJEV 

V ŽIDOVSKÉ KULTUŘE 
 

Následující kapitola pojednává o tanci jako náboženském projevu ve starověkém 

Izraeli a popisuje jeho různé funkce a formy. Kapitola se dále zabývá tancem v období 

židovské diaspory a vztahem židů
25

 k tanci v době renesance. Ucelený pohled na místo 

tance v judaismu dotváří v této kapitole část, která se zabývá náboženským tancem 

v současném Izraeli. Celá kapitola je nakonec uzavřena analýzou, která se snaží nalézt 

kontinuitu mezi křesťanským a židovským přístupem k otázce tance a jeho zapojení do 

liturgie.  

V této části práce čerpám především z velice cenné knihy Sacred Dance in the 

Ancient World od W. O. E. Oesterleyho.
26

 Za průvodce světem judaismu jsem si zvolila 

Encyklopedii Judaica
27

. Zajímavá je mimo jiné i její velmi rozsáhlá kapitola „The 

Dance“, která pojednává o tanci v židovské kultuře a odkazuje na mnoho významných 

primárních pramenů. Další knihy, o které se v této části opírám, jsou Židovské obřady  

a symboly od Simona Philipa de Vriese
28

, Jewish Musical Traditions od Amnona 

Shiloaha
29

 a The Jews of the Renaissance od Mosese Shulvasse
30

. Posledním důležitým 

pramenem pro popis vývoje izraelského lidového tance mi byl článek Dana Ronena 

nesoucí název Fifty Years of Israeli Folk Dancing
31

. 

 

2.1 Funkce tanců ve starověkém Izraeli a jejich rozlišení 

Nejstarší zprávy o tanci ve starověkém Izraeli nám přináší historické prameny  

a dokumenty – Bible
32

, Mišna a Talmud
33

. Mnohé zmínky o tanci sice nepopisují 

podrobnosti, týkající se tanečních kroků, ale poukazují na fakt, jak hluboce byl tanec 

zakořeněn ve starověké kultuře židovského národa. Ve společenském a náboženském 

                                                 
25

 Slovo „židé“ je zde použito ve smyslu náboženské příslušnosti, proto je uvedeno s malým počátečním 

písmenem. 
26

 OESTERLEY, William Oscar Emil. Sacred Dance in the Ancient Word. New York: Dover 

Publications, Inc., 2002. 
27

 ROTH, Cecil – WIGODER, Geoffrey. Encyclopaedia Judaica. Vol. 5., C-Dh. Jerusalem: Keter 

Publishing House Jerusalem, Ltd., 1996. 
28

 VRIES, Simon Philip de. Židovské obřady a symboly. Praha: Vyšehrad, 2009. 
29

 SHILOAH, Amnon. Jewish Musical Traditions. Detroit: Wayne State Universtity Press, 1992. 
30

 SHULVASS, Moses. The Jews of the Renaissance. Spertus: College of  Judaica Press, 1973. 
31

 RONEN, Dan. Fifty Years of Israeli Folk Dancing 1944–1994.  Israel Dance 1994, č. 4, s. 121–123. 
32

 Bible obsahuje jedenáct hebrejských slovesných kořenů popisujících taneční aktivitu a poukazuje na 

nuance tanečních pohybů. To svědčí o tom, že taneční choreografie byla mezi židy poměrně rozvinutá. 
33

 Zmínky o tanci obsahují traktáty Suka, Ta’anit a Ketubot. 
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životě židů byl tanec výrazem radosti a náboženského vytržení. Tanec měl několik 

funkcí a je možné ho dále rozlišovat
34

 dle účelu a příležitosti, při kterých byl 

provozován.
35

  

 

2.1.1 Procesionální tance  

 Starý zákon nám nabízí několik zpráv o procesionálních tancích, z nichž lze 

usuzovat, že byly mezi Izraelity vždy prováděny na počest Hospodina. Známým 

příkladem tohoto tance je Davidův tanec
36

 před archou v přítomnosti Hospodina  

(2 S 6,5; 6,14–16). Tuto událost popisuje kromě Samuelovy druhé knihy také První 

kniha Letopisů:  

 

„Berekjáš a Elkána byli při schráně vrátnými. Kněží Šebanjáš, 

Jóšafat, Netaneel, Amasaj, Zekarjáš, Benajáš a Elíezer troubili před Boží 

schránou na pozouny. Obéd-edóm a Jechijáš byli také vrátnými při 

schráně. David, izraelští starší a velitelé nad tisíci radostně vystupovali 

se schránou Hospodinovy smlouvy z Obéd-edómova domu. Protože Bůh 

prokázal svou pomoc lévijcům, kteří nesli schránu Hospodinovy smlouvy, 

obětovali sedm býčků a sedm beranů. David byl oděn pláštěnkou  

z bělostného plátna, stejně tak všichni lévijci, kteří nesli schránu, zpěváci 

a Kenanjáš, předák zpěváků při přenášení. David měl na sobě též lněný 

efód. Celý Izrael vystupoval se schránou Hospodinovy smlouvy za 

ryčného troubení polnic a za zvuku pozounů, cymbálů, harf a citar. Když 

schrána Hospodinovy smlouvy vstupovala do Města Davidova, Míkal, 

dcera Saulova, se právě dívala z okna. Viděla krále Davida, jak 

poskakuje  a křepčí, a v srdci jím pohrdla.“ (1 Pa 15,23–29) 

 

  

                                                 
34

 Pro klasifikaci tance dle jeho funkce jsou použity v této části práce dva zdroje: studie W. O. E. 

Oesterleyho Sacred Dance in the Ancient Word a kapitola „ The Dance“ z Encyclopedie Judaicy  

(s. 1262–1272). Má kapitola oba zdroje slučuje a uvádí vlastní rozlišení. 
35

 Srov. OESTERLEY, William Oscar Emil. Sacred Dance in the Ancient Word, s. 36–44. 
36

 Encyclopaedia Judaica řadí Davidův tanec mezi tance extatické, ale význam tohoto tance se liší. Cílem 

není dosažení náboženské extáze jako u tančících proroků. W. O. E. Oesterley proto řadí tento tanec do 

skupiny tanců procesionálních, které oslavují nějakou výjimečnou událost. Encyclopaedia Judaica typ 

procesionálních tanců ve své klasifikaci vůbec neuvádí.  
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2.1.2 Tance kolem posvátného předmětu 

 Jedním z nejčastějších typů náboženského tance, vyskytujícím se po celém 

světě, je tanec kolem posvátného objektu
37

. Tím může být oltář, obětní dar nebo  

i modla. Tento druh tance byl založený buďto na kroku podobném pochodu, nebo na 

zrychleném kroku podobném běhu. Společenství, které tančilo, se navíc drželo za ruce. 

Ve Starém zákoně není nikde tato forma provedení tanečních kroků konkrétně popsána, 

víme však, že šlo o velmi častou taneční formu starozákonní doby
38

.  

Účelem tohoto tance bylo nepochybně uctívání. Je také možné, že v některých 

případech měl konsekrační účinek. Někteří badatelé zastávají teorii, že taneční kruh měl 

symbolický význam a že měl znázorňovat pohyby nebeských těles.
39

  

 Nejznámější zmínkou o tomto tanci v Písmu svatém je pasáž popisující tanec 

kolem zlatého telete. Druhá kniha Mojžíšova vypravuje o neposlušnosti Izraelitů během 

čekání na Mojžíše, který je vyvedl z Egypta. Izraelský lid neuposlechl Boží zákon  

a nechal si vyrobit zlatého býčka, kterému se začal klanět. Když se Mojžíš vracel z hory 

Sinaj se dvěma deskami obsahujícími Hospodinův zákon, viděl tančící lid kolem modly. 

„Když se Mojžíš přiblížil k táboru a uviděl býčka a křepčení, vzplanul hněvem, odhodil 

desky z rukou a pod horou je roztříštil.“ (Ex 32,19) Tento tanec kolem zlatého telete 

symbolizuje uctívání falešných model.  

 

2.1.3 Extatické tance 

Extatický tanec je velmi zajímavým projevem náboženského rituálu
40

, který 

vychází z lidské přirozenosti. Tento druh tance byl lidmi hojně vykonáván již ve 

starověku, ale u necivilizovaných národů je možné jej nalézt i v dnešní době. Dobře 

známý příklad, v němž tento tanec vykonávají proroci, nalézáme ve Starém zákoně.  

                                                 
37

 Tento typ náboženského tance uvádí ve svém rozlišení pouze W. O. E. Oesterley. 

Encyclopaedia Judaica ho neuvádí. 
38

 Od ostatních národů té doby se nám mimo jiné dochovalo několik záznamů tance ve vizuálních 

uměleckých formách, které zachycují postavení, držení a kroky tanečníků. Skutečnost, že v židovské 

kultuře starozákonní doby nebyla nalezena žádná vizuální umělecká díla, může být důsledkem zákazu 

obsaženého v Desateru, který zapovídal zpodobnit vše, co bylo stvořeno Bohem (Ex 20,4). 
39

 Srov. OESTERLEY, William Oscar Emil. Sacred Dance in the Ancient Word, s. 37. 
40

 Pro lepší představu čtenářovu je možné se uchýlit k analogiím extatických tanců, které se objevují 

v jiných kulturách, jako je například velmi známý tanec dervišských mnichů v islámu. Jedná se  

o náboženský rituál, při kterém tanečníci z řádu dervišů víří kolem vlastní osy za doprovodu hudebních 

nástrojů, čímž se snaží dosáhnout stavu extáze. Jejich tanec má tři fáze. První fáze se nazývá povědomost 

o Bohu, druhá uvědomění si přítomnosti Boha a třetí fáze je označována jako spojení s Bohem. Toto 

rozdělení fází uvádím na základě své osobní zkušenosti s příslušníky tohoto řádu v Turecku. 
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Z První knihy Samuelovy se dozvídáme, že proroci
41

 chodili ve skupinách a nosili 

s sebou hudební nástroje, na které hráli. Navození proroctví vyžadovalo od členů těchto 

skupin intenzivní fyzické výkony spojené s tancem a vířením, které se prudce 

zrychlovaly, dokud nebylo dosaženo stavu extáze. Výsledkem extatického tance bylo 

vytržení, při kterém se jedinci oprošťovali od svého „já“ a nechali se prostoupit duchem 

Hospodina.
42

  

Příběh, ve kterém je popsán stav extatického vytržení, začíná přáním izraelského 

lidu mít svého krále, jako mají ostatní pohanské národy. Hospodin tedy vydává příkaz 

soudci Samuelovi pomazat mladého muže jménem Saul z kmene Benjamin za krále. 

Saul se po pomazání dozvídá od Samuela, jaká Boží znamení budou následovat: 

 

„Potom vstoupíš na Boží pahorek, na kterém jsou pelištejská výsostná znamení. 

Až tam vejdeš do města, narazíš na hlouček proroků sestupujících z posvátného 

návrší; před nimi harfa, buben, píšťala a citara, a oni budou v prorockém 

vytržení. Vtom se tě zmocní duch Hospodinův a upadneš do prorockého 

vytržení s nimi a změníš se v jiného muže.“ (1 S 10,5–6) 

   

Když Saul od Samuela odchází, dochází k tomu, co mu Samuel sdělil:  

„Když přišli na onen pahorek, přicházel mu vstříc hlouček proroků. Tu se ho 

zmocnil duch Boží a on upadl uprostřed nich do prorockého vytržení. Všichni  

z lidu, kdo ho znali z dřívějška, když viděli, že prorokuje spolu s proroky, říkali 

jeden druhému: ,Co se to s Kíšovým synem děje? Což také Saul je mezi 

proroky?ʻ“ (1 S 10,10–11) 

 

W. O. E. Oesterley poukazuje na skutečnost, že ve Starém zákoně jsou zmínky  

o extatickém tanci uvedeny bez dalších komentářů. To podle něho vypovídá o tom, že 

se nejednalo o nic neobvyklého.
43

 

 

                                                 
41

 Výraz „proroci“ zde není užit ve smyslu výrazných jedinců, kteří přinášeli ve starozákonní době 

jednotlivá proroctví. V tomto kontextu je termín použitý ve spojitosti se skupinovými věšteckými 

činnostmi. 
42

 Srov. OESTERLEY, William Oscar Emil. Sacred Dance in the Ancient Word, s. 37–39; ROTH, Cecil – 

WIGODER, Geoffrey. Encyclopaedia Judaica, s. 1263. 
43

 Srov. OESTERLEY, William Oscar Emil. Sacred Dance in the Ancient Word, s. 38. 
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2.1.4 Tance během slavení svátků souvisejících se zemědělským cyklem 

 Každý svátek v roce je pro židy dnem radosti a díkůvzdání, avšak může být  

i dnem temnoty a smutku, jako je například svátek Jóm kipur. Židé o svých svátcích 

slaví různé události spásy, nezapomínají však při těchto oslavách ani poděkovat za 

úrodu země. Izraelité oslavovali svou úrodu během žní a vinobraní prostřednictvím 

tance, do kterého se zapojovali společně muži i ženy.
44

 Nejvýznamnějšími mezi těmito 

svátky jsou Pesach, Šavu’ot a Sukot.
45

 Jejich váha byla naprosto rovnocenná a všechny 

vyžadovaly přítomnost ve svatyni. Je pozoruhodné si uvědomit, že každý z těchto 

svátků byl nazýván ḥag (např. ḥag ha-Sukot apod.).  Toto slovo totiž vyjadřuje původní 

základ svátku, a sice posvátný tanec okolo svatyně. Při vědomí významu tohoto slova 

není podivu, že Starý zákon nikde neuvádí slovo „tanec“ jako takové. Bylo implicitně 

obsaženo již ve zmínce o těchto svátcích.
46

 

O svátku Sukot, „svátku stanů“
47

, který bývá rovněž nazývám Chag ha-asif 

„svátek sklizně“ (posledních podzimních plodů), se konala každodenní procesí, která 

obcházela kolem hlavního oltáře v Jeruzalémském chrámu. Při tomto procesí se zpíval 

Žalm 118. Při slovech z verše 25–26: „Prosím, Hospodine, pomoz! Prosím, Hospodine, 

dopřej zdaru! Požehnaný, jenž přichází …“ židé zvolali „Hoša’na“, což znamená 

„Zachraň, prosím!“ a současně mávali lulavem
48

 [obr.5]. Kněží jim odpovídali 

požehnáním. Svátek vrcholil sedmého dne, nazývaného den Hoša’na raba „Veliké 

zachraň“. Tento poslední den se také slavnostně čerpala voda z rybníku Siloe, která se 

poté nesla ve zlatých konvicích na chrámové nádvoří, kde ji kněží vylévali na 

jihozápadní část zápalného oltáře. Tento rituál má spojitost s vinobraním, jeho obsahem 

byla modlitba za déšť. Na území starověkého Izraele byla voda velice vzácná a déšť, 

který přináší vláhu, byl velkým důvodem k radostným oslavám a tancům.
49

 

 

                                                 
44

 Srov. ROTH, Cecil – WIGODER, Geoffrey. Encyclopaedia Judaica, s. 1263. 
45

 Svátek Pesach oslavuje úrodu obilí (ječmene); Šavu’ot úrodu pšenice a konec žní; Sukot slaví úrodu 

ovoce a vína. 
46

 Srov. OESTERLEY, William Oscar Emil. Sacred Dance in the Ancient Word, s. 141. 
47

 Svátek Sukot obecně připomíná putování Izraele na poušti po vyvedení z Egypta a přebývání ve stanech 

(Lv 23,43). Tento svátek má agrární původ a pojí se ke slavnostem vinobraní. Začíná se slavit 15. den 

měsíce tišri, což většinou připadá na říjen, a slaví se po sedm dní. Srov. NEWMAN, Ja'akov; SIVAN, 

Gavri'el. Judaismus od A do Z, Praha: Sefar, 2009, s. 190–191. 
48

 Kytice lulav, svázané „čtyři druhy“ rostlin jsou symbolem jednoty Izraele. Svazek se skládá z palmové 

ratolesti, citrusu, myrty a vrby. Srov. NEWMAN, Ja'akov; SIVAN, Gavri'el. Judaismus od A do Z, s. 102.  
49

 Srov. STERN, Marc. Svátky v životě židů. Vzpomínání, slavení, vyprávění. Praha: Vyšehrad, 2002, s. 

105–116; Srov. NEWMAN, Ja'akov – SIVAN, Gavri'el. Judaismus od A do Z, Praha: Sefar, 2009, s. 48; 

190–191. 
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O těchto slavnostech vypovídá Talmud: 

„Kdo v životě neviděl slavnost přivolávání deště, nikdy nezažil skutečnou 

slavnost.“ (Suka 5,1) 

 

„Zbožní muži tančili s pochodněmi v rukou, zpívali písně radosti a chvály  

a levité hráli na lyry, harfy, cymbály a trumpety a bezpočet dalších 

nástrojů.“ (Suka 51b) 

  

„Během těchto oslav Rabi Simeon ben Gamaliel prováděl kejkle s osmi 

zapálenými pochodněmi, vyčerpaný klekl na zem, zaryl dva prsty do země, 

políbil ji, vyskočil  ze země  a zase stál na svých nohách.“ (Suka 53a) 

 

Dnes, kdy je Chrám zničen, je ve zbožných kruzích a v ješivot
50

  všeobecně 

známým zvykem shromažďovat se po večerech ve stanech [obr.6,7], kde se zpívá  

a tančí na paměť Simchat bejt ha-šo’va, „radosti z čerpání vody“. Sukot je nejradostnější 

svátek, je to čas židovské radosti a naplnění příkazu Tóry: „Budeš se radovat před 

Hospodinem, svým Bohem.“ (Dt 16,11) 

Svátek Sukot, jenž trvá sedm dní, nese spolu s dvěma následujícími svátečními 

dny Šmini aceret, „osmým dnem shromáždění“, a Simchat Tóra, „radostí z Tóry“ 

[obr.7], pojmenování „čas naší radosti“. Simchat Tóra
51

 je den, ve kterém se uzavírá 

roční cyklus Tóry a začíná nový. Veškerá micva
52

 tedy při tomto svátku spočívá 

v radosti. K tomuto svátku patří tradice tance se svitky Tóry.
53

  

 

„V mnohých synagogách je v tento večer zvykem obcházet se svitky Tóry kolem 

pódia. Průvod doprovází recitace příslušných biblických veršů a zpěv písní.  

                                                 
50

 Ješiva (pl. ješivot)  znamená doslovně „zasedání“ nebo „sezení“, jedná se o židovskou školu vyššího 

vzdělání, určenou zejména pro studování Talmudu a židovského náboženského práva. Absolventi ješivot 

často vykonávali funkci rabína v židovských komunitách diaspory. Srov. NEWMAN, Ja'akov – SIVAN, 

Gavri’el. Judaismus od A do Z, Praha: Sefar, 2009, s. 66-67. 
51

 Po sedmém dni svátku Sukot, následuje samostatný svátek nazývaný Šimini aceret. V Izraeli se v tento 

den slaví také Simchat Tóra, ale v diaspoře připadá až na devátý den. Jedná se vlastně o později připojený 

den, který si lidé v diaspoře stanovili proto, aby vyvrátili pochybnosti o správnosti data, kdy svátek slaví. 

Srov. NEWMAN, Ja’akov – SIVAN, Gavri'el. Judaismus od A do Z, s. 178–179. 
52

 Micva je v judaismu označení pro jedno z 613 přikázání, které se nachází v Tóře; jedno z přikázání 

židovského náboženského práva stanovených rabíny; někdy se jako micva označuje i akt lidskosti.  

V širším smyslu se tak tedy jedná o každý dobrý čin, který je v souladu s duchem Tóry. Srov. NEWMAN, 

Ja'akov – SIVAN, Gavri'el. Judaismus od A do Z, s. 115–116. 
53

 Srov. STERN, Marc. Svátky v životě židů. Vzpomínání, slavení, vyprávění, s. 116–121. 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Talmud
http://cs.wikipedia.org/wiki/Rabín
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S každou další obchůzkou narůstá mezi přítomnými potěšení, které se nakonec 

promění ve stav podobný jásavému vytržení. Ti, kteří nesou svitky Tóry v 

náručí, jdou nejprve houpavým krokem. Ten se záhy mění v tanec a končí 

pohyby vyjadřujícími bujaré nadšení. “
54

 

 

Obřad probíhá tak, že se sedmkrát obtančí pódium (bima) a mezi jednotlivými 

koly přítomní zpívají a tančí se svitky. Tance kolem bimy nesou v hebrejštině název 

hakafot. Na začátku každé hakafy zazpívá kantor krátkou báseň vztahující se 

k praotcům Izraele a pak následují zpěvy všech přítomných. Po každém obejití bimy 

tančí muži nesoucí svitky Tóry s ostatními přítomnými na počest Tóry. Tanec se svitky 

Tóry na svátek Simchat má ukázat Bohu, jak izraelský národ miluje a ctí Tóru a nakolik 

je pro jejich život důležitá. Tančit by měli všichni, kdo jsou přítomni
55

. Kdo tančí  

a raduje se z Tóry, ukazuje, že tvoří s celým židovským národem jednotu. V západním 

světě jsou tyto popsané taneční obchůzky méně obvyklé.
56

 Ve větších izraelských 

městech pořádají židovské obce folklórní vystoupení, která zahrnují i písně a tance.
57

 

Slavnost TU bi-švat
58

, „slavnost plodů“
 59

 připadá na patnáctý den měsíce 

ševatu, kdy izraelská půda obnovuje své síly a plodnost, aby rodila olej a med. Je to den 

radosti pro obyvatele země Izrael, pro ty, kteří ji milují a ty, kteří jí zasvěcují svůj život. 

Na tento svátek je stanoveno jen málo příkazů a žádné zákazy.  Také při tomto svátku 

židé vyjadřovali svou radost a vzdávali díkůvzdání prostřednictvím tance.
60

 

Příkladem dalšího zcela odlišného tance jakožto projevu zbožnosti je tanec 

židovských dívek v den radosti 15. avu a v den svátku Jom kipur, „Dne smíření“. 

Traktát Ta’anit 26b v Talmudu říká, že pro židovský národ jsou tyto dny 

nejslavnostnější v roce. V tyto sváteční dny se dívky oblékaly do bílých šatů  

a odcházely tančit do vinic.
61

  

                                                 
54

 VRIES, Simon Philip. Židovské obřady a symboly, s. 97. 
55

 Jedná se o přikázání micva, které se vztahuje v tomto případě i k dětem, ke starým lidem a také 

k náhodným kolemjdoucím.  
56

 Srov. VRIES, Simon Philip de. Židovské obřady a symboly, s. 97; Srov. STERN, Marc. Svátky v životě 

židů. Vzpomínání, slavení, vyprávění, s. 121–122. 
57

 Srov. NEWMAN, Ja'akov – SIVAN, Gavri'el. Judaismus od A do Z, Praha: Sefar, 2009, s. 178-180. 
58

 Svátek TU bi-švat nese také název Roš ha-šana la-ilanot, „Nový rok stromů“. Jeho slavení připadá 

obvykle na konec ledna případně na začátek února, kdy v Izraeli začínají kvést první stromy 

(mandlovníky), a označuje začátek nového vegetačního cyklu.  
59

 Patero ze sedmi plodin, jimiž byl Izrael požehnán, jsou plody rostoucí na stromech: granátové jablko, 

datle, fík, vinný hrozen a oliva. Dalšími dvěma plodinami jsou pšenice a ječmen. 
60

 Srov. STERN, Marc. Svátky v životě židů. Vzpomínání, slavení, vyprávění, s. 149–155. 
61

 Srov. STERN, Marc. Svátky v životě židů. Vzpomínání, slavení, vyprávění, s. 235. 
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Kniha Soudců popisuje každoroční slavnost v Šílu, která měla spojitost 

s výběrem nevěsty. Výběr nevěsty a námluvy
62

 během tanců na vinicích byly ve 

starověkém Izraeli pravděpodobně běžnou praxí.
63

 Biblický příběh vypravuje o zajetí 

nevěst muži z kmene Benjamin při tancích na vinici (Sd 21,19–21) 

V Mišně se zmiňuje Rabi Simeon ben Gamaliel o této slavnosti takto:  

 

„Nebylo pro Israel jiného svátku jako v den patnáctého Avu a dne 

smíření, kdy dcery jeruzalémské vyšly ven v bílých šatech, které byly vypůjčené, 

takže žádná nemusela mít hanbu, jestliže žádné nevlastnila. A dcery 

jeruzalémské vyšly ven a tančily v kruhu na vinicích. A co říkaly? Mladíci, 

pozvedněte oči a pozorujte tu, kterou byste si vybrali.“  

(Ta'anit 4,8) 

 

Když byli židé po zničení Jeruzaléma a zboření chrámu roku 587–586 př. Kr. 

vyhnáni ze své země, přišli tak o svůj zemědělský život i zmíněné příležitosti k tanci. 

Smutek z této ztráty je vyjádřený v biblické knize Pláč: „Přestalo veselí našeho srdce, 

v truchlení se proměnil náš tanec.“ (Pl 5,15) Od tohoto momentu se tanec začal více 

soustřeďovat kolem slavnostních rodinných událostí. 

 

2.1.5 Tance oslavující vítězství 

Ve Starém zákoně je několik zmínek o tancích oslavujících vítězství. Dané 

pasáže dokládají, že šlo především o přirozený výraz radosti a díkůvzdání.
64

 Tance 

                                                 
62

 V průběhu generací byl tento den ustanoven jako den, kdy se vyjednávají sňatky, a den, kdy se 

zakládají nové rodiny. V dnešní době se 15. av slaví také symbolicky, konají se oslavy pod hvězdným 

nebem, při nichž mladí lidé zpívají, tančí, oslavují a vzájemně se poznávají.  
63

 Srov. STERN, Marc. Svátky v životě židů. Vzpomínání, slavení, vyprávění, s. 235; Srov. ROTH, Cecil – 

WIGODER, Geoffrey. Encyclopaedia Judaica, s. 1263. 
64

 W. O. E. Oesterley přináší zajímavou úvahu o významu starozákonních zmínek o tanci oslavujícím 

vítězství. Ty jsou mu dokladem o vývoji náboženství bez použití magie. Tance oslavující vítězství mají za 

sebou dlouhou historii a nalézáme je v analogiích i mezi dalšími, méně civilizovanými národy. Některé 

skutečnosti mohou vést k domněnce, že tanec na oslavu válečného vítězství, o kterém promlouvá Starý 

zákon, byl pozůstatkem původního rituálu žen, jehož cílem bylo pomoci mužům získat vítězství 

prostřednictvím magie. Ve Starém zákoně není po těchto zvycích žádná stopa, kromě skutečnosti, že 

tanec byl vykonáván ženami. Tento akt má ve starozákonních zmínkách význam radostného díkůvzdání 

Bohu a pocty vracejícím se vítězům. Srov. OESTERLEY, William Oscar Emil. Sacred Dance in the 

Ancient Word, s. 40–41. 
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obvykle prováděly ženy, které při nich zpívaly písně. Tyto tanečnice následovala 

skupina žen, které sborově odpovídaly zpěvem, tancem a hrou na hudební nástroje.
65

 

Velmi známý je oslavný tanec Mirjam, Mojžíšovy sestry, po přechodu Rudého 

moře. Starozákonní příběh ve 2. knize Mojžíšově vypráví o ujařmených Židech a jejich 

vyvedení z Egypta prorokem Mojžíšem. Tanec v tomto příběhu byl díkuvzdáním 

Hospodinu za záchranu a vítězství: 

„Tu vzala prorokyně Mirjam, sestra Áronova, do ruky bubínek a všechny 

ženy vyšly za ní s bubínky v tanečním reji. A Mirjam střídavě s muži 

prozpěvovala: ,Zpívejte Hospodinu, neboť se slavně vyvýšil, smetl do moře 

koně i s jezdcem.ʻ“ (Ex 15,20–21) 

Jiná zmínka o tanci oslavujícím vítězství je zaznamenána v knize Soudců. 

Soudce Jiftách přislíbil Hospodinu, dárci vítězství, že mu obětuje toho, kdo mu jako 

prvý vyjde vstříc z vrat jeho domu. Vyšla mu vstříc jeho dcera:  

„Když přicházel Jiftách do Mispy ke svému domu, hle, vychází mu 

naproti s bubínky a s tancem jeho dcera. Měl jenom tu jedinou, kromě ní neměl 

syna ani dceru.“ (Sd 11,34) 

Radostný tanec také popisuje První kniha Samuelova, ve které je vyprávění  

o vítězném boji Davida a Saula nad Pelištejci, kterým po návratu přichází naproti ženy 

se zpěvem a tancem za doprovodu bubínků a třístrunných nástrojů (1 S 18,6–7). 

 Kniha Júdit, která nespadá do hebrejského kánonu, podává další velice cenný 

podrobný popis oslavy vítězství spojené s tancem. Popisuje nejen chování žen, ale 

zároveň zachycuje i jednání mužů, kteří byli těchto tanečních událostí účastni.  

Tento popis líčí, jak zbožná žena Júdit vede ženy k tanci za doprovodu 

mimořádné písně vzdávající díky Hospodinu: 

„Všechny hebrejské ženy se seběhly, aby ji viděly, dobrořečily jí a daly se 

na její počest spolu do tance. Júdit nabrala do rukou ratolesti a dala je ženám, 

které byly s ní. Ověnčily se olivovými ratolestmi, ona i ty, které byly s ní,  

a Júdit šla v čele všeho lidu a vedla taneční rej všech žen. A všichni izraelští 

muži šli za nimi v plné zbroji, ověnčeni a s chvalozpěvem na rtech.“  

(Júd 15,12–13)
66

 

                                                 
65

 Srov. ROTH, Cecil – WIGODER, Geoffrey. Encyclopaedia Judaica. Vol. 5., s. 1262. 
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2.1.6 Tance při obřadech obřízky 

Tanec hrál svou roli také při obřadu obřízky
67

, což vyplývá z pozdní rabínské 

tradice.
68

 Tomuto druhu tance věnuji bližší pozornost v pozdější kapitole této části 

práce, „Tanec ve střední a východní Evropě v období diaspory“. 

 

2.1.7 Tance při svatebních obřadech 

Popis svatebních procesí s bubínky a dalšími hudebními nástroji dokládá Písmo 

svaté. Například v První knize Makabejské nalézáme zmínku o svatebním průvodu, 

v němž vystupuje mnoho hudebních nástrojů. Ty jsou poukazem na přítomnost tance  

(1 Mak 9,37–39). 

 

V Žalmech nacházíme popis královské svatby a jejího okázalého a radostného 

charakteru: „V zářivém oděvu ji vedou králi a za ní její panenské družky, k tobě je 

uvádějí. Průvod se ubírá v radostném jásotu, vstupuje v královský palác.“ (Ž 45,15–16) 

O tanci vypovídá také pasáž v knize Píseň písní: „Obrať se, obrať se, Šulamítko, 

obrať se, obrať se, chceme tě vidět. Co na Šulamítce uvidíte? Že tančí táborový tanec!“  

(Pís 7,1) 

Talmud dokládá, že svatební tance měly různé podoby, protože se vyvíjely 

odděleně v jednotlivých rozptýlených židovských obcích. Nezvyklou variabilitu 

zaznamenáváme například u tance s meči, jenž je součástí svatebního ceremoniálu. 

V některých pojetích tančí tento tanec ženich, drže v pravé ruce meč. Meč má 

symbolizovat ochranu nevěsty proti ostatním nápadníkům. Jiný příklad pojetí tohoto 

tance se dochoval až do současnosti mezi syrskými rolníky. Ve večer svatebního dne 

tančí tentokrát tanec s meči nevěsta pro svého ženicha, přičemž ženich pouze přihlíží. 

Symbolika zůstává téměř nezměněná – tanec má ukázat, že je dívka připravena bránit se 

všemožným nápadníkům. Následujících sedm dní po svatbě pokračuje též ve znamení 

tance. Toto období nazýváme „královský týden“. V tuto dobu již tančí ženich i nevěsta. 

                                                                                                                                               
66

 Srov. ROTH, Cecil – WIGODER, Geoffrey. Encyclopaedia Judaica. Vol. 5., s. 1262. 
67

 Obřad obřízky neboli Brit mila je židovský náboženský obřad, který uvádí 

narozené židovské chlapce do svazku mezi Bohem a Izraelem. Provedení obřízky je jedním 

z nejdůležitějších
 
příkazů Tóry. Obřízka se v židovské kultuře koná osmý den po narození chlapce.  

Často celé toto období bylo doprovázeno tancem. 
68

 Srov. OESTERLEY, William Oscar Emil. Sacred Dance in the Ancient Word, s. 41. 
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Pro svatební tance je typické, že nevěsta a ženich tančí odděleně. Bývá proto nazýván 

„tancem dvou společností“.
69

 

Mezi dalšími variantami tohoto druhu tance je možné uvést také příklad 

odehrávající se v okolí Bejrútu, při němž svatební tanec s meči předvádějí dva 

mladíci.
70

 Nebo též zvyklost egyptských židů, kdy nevěsta drží meč a helmu, tančí  

a vede svatební průvod kupředu. Svatební zvyklosti perských židů zas hovoří o rituálu, 

kdy svatebčané tančí okolo nevěsty a ženicha. Tento obyčej se vykládá tak, že dav se 

snaží odehnat od novomanželů zlé síly. Vesměs lze říci, že svatební tance měly 

manželskému páru zajistit spokojenost a štěstí. Dodnes můžeme například zaznamenat 

jeden z těchto tanců na území Sýrie a Arabské pouště. 

Traktát Ketubot 17a uvádí, že na svatební procesí bylo pohlíženo s velkou úctou. 

Toto procesí mělo vždy na veřejných komunikacích přednost, stejně jako tomu bylo  

u smutečních procesí.  

Tanec na počest nevěsty byl vnímán jako náboženský akt. Rabíni a mnozí učenci 

tento tanec vykonávali s radostí, ale každý z nich svým vlastním způsobem.  

R. Judah b. Ilai vzal větvičku myrty a tančil s ní, zpívajíc před nevěstou. R. Samuel  

b. Isaac, navzdory svému stáří, tančil a zpíval se třemi myrtovými větvičkami. Ray Aha 

zvedl nevěstu na své rameno a tančil s ní.
71

 Toto chování vedlo k talmudické diskusi  

o tom, jak by člověk měl tančit před nevěstou (Talmud, Ketubot 16,2; 17,1). 

 

                                                 
69

 Srov. ROTH, Cecil – WIGODER, Geoffrey. Encyclopaedia Judaica. Vol. 5., s. 1263; William Oscar 

Emil. Sacred Dance in the Ancient Word, s. 178–179. 
70

 Srov. OESTERLEY, William Oscar Emil. Sacred Dance in the Ancient Word, s. 178–179. 
71

 Srov. ROTH, Cecil – WIGODER, Geoffrey: Encyclopaedia Judaica. Vol. 5., s. 1264; Srov. 

OESTERLEY, William Oscar Emil. Sacred Dance in the Ancient Word, s. 182. 
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2.1.8 Tance při pohřbech a smutečních obřadech 

Posledním druhem tanečního projevu zbožnosti je tanec během pohřebního ritu. 

Důkazy o těchto formách tance nacházíme v pozdější židovské literatuře. Navíc je 

možné přihlédnout k obdobným praxím ostatních soudobých národů. Prožívání emocí 

jako jsou strach, úcta a láska k duchu zesnulého, byly běžné pro celé lidstvo. Tyto 

emoce nacházely vyjádření mimo jiné právě prostřednictvím posvátného tance. 

Nacházíme-li tedy tento rituál při pohřebních ritech nebo během období smutku mezi 

ostatními Semity, Egypťany a Řeky, je téměř zaručené, že byl praktikován též mezi 

Izraelity.
72

 

 

2.2 Tanec v době židovské diaspory 

Tato část se věnuje tanci v období židovské diaspory
73

 se zaměřením na území 

východní a střední Evropy. V tomto středověkém období zaujímal tanec v židovské 

kultuře velmi významné místo. Přesto se začaly objevovat rozporuplné názory ze strany 

židovských náboženských autorit v otázce přirozenosti vyjadřovat se tanečním 

pohybem. Tato situace se velmi podobala stavu v  kultuře křesťanské, která nám rovněž 

zachovala mnoho zmínek o tanci z pera středověkých křesťanských mravokárců. 

 

2.2.1 Tanec ve střední a východní Evropě v období diaspory 

Během disperze, když byli židé nuceni odejít do exilu, se velmi změnily také 

životní podmínky židovské komunity. Židé nacházeli svůj domov na různých místech 

světa. Svátky a tradice spojené s přírodním cyklem, které vznikly na území Palestiny, 

začaly postrádat svůj význam.
74

 Proto postupně vymizely tance, které se tančily při 

slavení svátků souvisejících se zemědělským rokem. Tanec začal být spojován 

s tradicemi konkrétní země a její osobité kultury. 

Od počátku středověku se začalo o tanci objevovat stále více a více zpráv. Stále 

častěji souvisely s napomenutím a zákazy společného tance mužů a žen či tance ženy 

                                                 
72

 Srov. OESTERLEY, William Oscar Emil: Sacred Dance in the Ancient Word, s. 42. 
73

 Židovská diaspora (exil, zajetí, rozptýlení) je židovské osídlení mimo území Izraele, k němuž došlo 

v důsledku vyhnání Židů z jejich země. Za počátky rozptýlení a diaspory se pokládá zničení Šalamounova 

chrámu, vyhnání židovské populace a zničení druhého Chrámu po Bar Kochbově povstání, po němž 

Římané okupovali Judeu v 1. a 2. stol. po Kr. Později se termínem „diaspora“ začaly označovat židovské 

obce mimo Izrael. Srov. NEWMAN, Ja'akov – SIVAN, Gavri'el. Judaismus od A do Z, s. 33–34. 
74

 VRIES Simon Philip de. Židovské obřady a symboly, 128. 
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před mužským publikem. Navíc se začal odsuzovat tanec pro pouhé pobavení. 

Společenský tanec na veřejnosti byl často zakazován rabíny z důvodu obavy, že 

by i oni mohli být do tance zapojeni. Tančit se však nepřestávalo na svatbách a při 

oslavách nevěsty, během rituálu obřízky, o Šabatu a dalších radostných svátcích jako 

byl Purim a Simchat Tóra. Na tyto tance se zákaz rabínů nevztahoval, i když někteří 

z nich k nim měli také výhrady. Některé z uvedených tanců získávaly novou podobu  

a formu.
75

 

Ve středověkých ghettech
76

 Francie, Německa a Polska, která byla většinou 

velice přeplněná obyvateli, měla téměř každá židovská náboženská obec svůj „svatební 

dům“ nebo „Tanzhaus“, sloužící jako taneční sál pro slavnostní příležitosti. Tento 

prostor sloužící k radosti a tanci byl vyvinut především pro svatební oslavy a získal 

velký význam od dvanáctého do sedmnáctého století, kdy významně přispěl k rozvoji 

svatebních tanců. Ve Španělsku a ve východních zemích nebyla žádná taková 

komunální židovská centra, protože mnoho židovských domů bylo dostatečně velkých 

pro zábavu a svatby. 

 

Svatební tance  

V Talmudu, v traktátu Ketubot 17a je tanec v době svatebního veselí dokonce 

přímo přikázán. Zmíněný text zdůrazňuje, že je nutné tančit pro radost nevěsty, jedná se 

o židovský náboženský předpis micva. Část svatebních tanců se nám v prostředí 

tradičních židovských komunit zachovalo dodnes.
77

 

Rabíni ostře odsuzovali tance, kdy muži a ženy tančili společně
78

. Společný 

tanec ve dvojici, byl dovolen konat pouze manželským párům, sourozencům nebo 

rodičům a dětem
79

. Přesto se vyvinul svatební tanec pojmenovaný „Mitzvah Tanz“
80

. 

Zvyk ctít nevěstu souvisí s pojmem židovského Božství, které sjednocuje 

mužské i ženské prvky. Boží „ženská přirozenost“ je nazývána Šechina
81

. Sňatek mezi 
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 Srov. SHILOAH, Amnon. Jewish Musical Traditions, s. 211–212. 
76

 Ghetto je část města, kde žijí lidé stejného náboženského, národnostního či rasového původu apod.,  

a to buď dobrovolně, nebo nedobrovolně.  
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 Srov. ROTH, Cecil – WIGODER, Geoffrey. Encyclopaedia Judaica. Vol. 5., C-Dh. Jerusalem: Keter 

Publishing House Jerusalem Ltd., 1996, 1264-1265. 
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 Talmud, traktát Ketubot 17a obsahuje mimo jiné zákaz společného tance mužů a žen. 
79

 Existovala pouze výjimka vytvořená pro mladé chlapce k tanci ruku v ruce s dívkami. Protože bylo 

nutné, aby se mládež seznámila s opačným pohlavím před zasnoubením. 
80

 Termín Mitzvah Tanz (Micva Tanz) je z jazykového prostředí jidiš. 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Náboženství
http://cs.wikipedia.org/wiki/Národnost
http://cs.wikipedia.org/wiki/Lidská_rasa
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židovským mužem a ženou je považován za symbol jichud, „sjednocení“ Boží 

„jednoty“ ze spojení nevěsty a ženicha. Veselit se před nevěstou a vytvářet atmosféru 

štěstí a radosti v dané chvíli svatby je, jako bychom se radovali před Šechinou  

a okamžikem jejího nejvyššího sjednocení s nejvyšší zbožností. To je důvodem pro 

velikou radost. Kromě toho židovský ženich a nevěsta jsou považováni v jejich svatební 

den za „krále“ a „královnu“. Poctíme-li nevěstu a ženicha prostřednictvím tance, ctíme 

tak „královnu“ a jejího „krále“.
82

 

Uvedený Mitzvah Tanz se konal na počest nevěsty a v 16. století ho v Benátkách 

popsal Sefer Minhagim jako formu skupinového tance, ve kterém tančili muži 

s ženichem a ženy s nevěstou. To bylo v židovských komunitách přijatelné pro 

převládající praxi s omezením smíšeného tance mužů a žen. Pozdější literatura popisuje 

upravenou formu tohoto tance, kdy se významní členové obce střídali při tanci 

s nevěstou. Před tímto tancem si však museli něco obmotat kolem ruky jako symbol 

separace.
83

  

Na začátku 19. století se začala uplatňovat praxe, kdy muž tančil s nevěstou 

oddělen kapesníkem či šátkem, který držel každý z nich na jednom konci, aby byl 

vyloučen jakýkoliv tělesný kontakt. Nevěsta byla obvykle uprostřed kruhu vybraných 

hostů, zatímco badḥan „šašek“, který měl funkci mistra ceremonií a jakéhosi baviče, 

vyvolával každého hosta jménem. Jmenovaný host udělal krok vpřed do kruhu, uchopil 

kapesník a zatančil si s nevěstou. Nejdříve byli k tanci vybráni rodiče nevěsty a ženicha, 

pak rabíni, učenci a důležité osobnosti komunity, které se střídaly. Každý s nevěstou 

obtančil jeden nebo dva kruhy za doprovodu hudby. Během svatebního veselí, které 

trvalo sedm dnů, se tance mohli zúčastnit hosté, sousedé. Dokonce i žebráci z města 

měli právo na tanec s nevěstou. V šestnáctém století se o Micva tanci zmiňuje také 

významný pražský rabín zvaný rabi Löw nebo též Maharal ve své knize o tradicích  

a zvycích, hebrejsky zvané Minhagim
84

. 

                                                                                                                                               
81

 Hebrejský pojem „Šechina“ v židovství vyjadřuje Boží přítomnost či Boží „přebývání“ ve světě, mezi 

lidmi. Tento pojem však není cizí ani křesťanství. Rozdíl mezi pojetím Šechiny v rabínské literatuře  

a pojetím v Janově či Pavlově teologii spočívá v tom, že pro Židy plnost společného života Izraele 

s Šechinou bude dosažena teprve v Jeruzalémě posledních časů, kdežto dle křesťanů se Šechina navrátila 

na zem skrze Krista a v Něm. 
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 Encyklopedie Judai. uvádí tento zdroj: J. M. Epstein, Derekh ha-Yashar, Frankfort, 1704. 
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 Minhag (pl. minhagim) je v judaismu akceptovaný zvyk nebo skupina zvyků, které nemusí být platné 

jako zákon, avšak přesto se staly zavedenou židovskou praxí v dané lokalitě. Srov. NEWMAN, Ja'akov – 

SIVAN, Gavri'el. Judaismus od A do Z, Praha: Sefar, 2009, s. 117. 
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Přestože některé ortodoxní skupiny se stavěly proti těmto praktikám, většina 

chasidských židů udržuje taneční zvyky dodnes a považuje za velkou čest tančit večer 

po svatební hostině před nevěstou. Muži k Micva tanci s nevěstou používají dlouhou 

šerpu [obr.8,9]. Na chasidských svatbách navíc také zpívaly a tančily skupiny mladých 

dívek, které přicházely k sedící nevěstě ze tří směrů. Mladí muži mezitím tančili kolem 

ženicha. Starým obyčejem bylo oživit tanec selskými kroji, zvířecími kůžemi, nebo 

dokonce kozáckými uniformami.  

Tance na předsvatebních slavnostech jemenských židů byly obvykle prováděny 

profesionálními zpěvačkami a tanečnicemi za doprovodu činelů, bubnů a písní beze 

slov. To bylo považováno za poctu pro pozvané ženy, které tančily s mazherou, což 

byla miska obsahující barvivo heny, s níž malovaly na ruce nevěsty.
85

 

 

Tanec během Šabatu 

 Šabat byl příležitostí k náboženským a sociálně-rekreačním tancům. Od 

nejstarších dob bylo zvykem přivítat sobotu v pátek před západem slunce procesími  

a tanci. Například kabalisté z města Safed šli přes kopce z Galilee přivítat mystickou 

královnu Šabat se zpěvem žalmů a tancem. V sobotu večer se loučili s odcházející 

královnou opět prostřednictvím tance. Chasidé tančili v pátek večer kolem rabínova 

prostřeného stolu, a v sobotu při západu slunce tančili s mystickou vášní. V jemenské 

židovské komunitě vítali Šabat tancem, který byl prováděn na špičkách s vibrací  

v kotníku a kolenním kloubu. Tanečníci tančili až do dosažení stavu náboženské extáze. 

 V židovské komunitě v Kurdistánu se v sobotu setkávaly ženy k tanci 

v některém z domů, zatímco muži byli v synagoze. V mnoha komunitách ve východní 

Evropě, zejména v Maďarsku, Rumunsku i na Moravě, se židovští mladíci 

shromažďovali v sobotu odpoledne k tanci pod vedením ženy. Pokud možno, konal se 

tanec pod širým nebem na nádvoří u synagogy. Tento tanec se stal všeobecně známým 

pod názvem Hora [obr.10]. Tato oblíbená sobotní odpoledne přinesla mnoho nových 

lidových písní a tanců. 
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 Srov. ROTH, Cecil – WIGODER, Geoffrey. Encyclopaedia Judaica. Vol. 5., C-Dh. Jerusalem: Keter 

Publishing House Jerusalem Ltd., 1996, s. 1265–1266. 
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Tance během obřadu obřízky 

V mnoha východních komunitách byl rituál obřízky doprovázen tancem. 

V některých případech sloužil jako ochranný prostředek k udržení zlých duchů od 

matky a dítěte. Na určitých místech se tančilo kolem matčina lůžka po celý týden od 

narození dítěte až do obřadu obřízky, tak tomu bylo například v Safedu. V Maroku zase 

ženy tančily s mečem v ruce, aby matku s dítětem ochránily. Mezi sefardskými židy 

severní Afriky se používal během obřadu obřízky Eliášův podnos. Podnos byl nesen  

v průvodu s písní a tancem při zapálených svíčkách, od posledního místa použití do 

domu novorozence. V Sýrii a Libanonu se po příchodu s Eliášovým podnosem vyzvalo 

popořadě sedm hostů k tanci s tímto podnosem. V Kurdistánu se přinášela procesím od 

synagogy prázdná židle, která při obřízce symbolizovala Eliášovu přítomnost, hosté ji 

po donesení do svatyně obtančili. V Adenu se hosté střídali v tanci a tančili s Eliášovou 

židlí, jako kdyby tančili se samotným prorokem Eliášem. V židovské tradici zaujímá 

postava Eliáše velmi významné místo a tato tradice praví, že Eliáš je duchovně 

přítomen při každé obřízce. 

 

Tanec „In memoriam“ 

Lag ba-Omer, v překladu 33. den omeru
86

 se slaví jako svátek „učenců“. Jedná 

se o menší tradiční židovský svátek, jehož slavení nepramení z Tóry. Podle lidové 

tradice přestali tohoto dne umírat žáci rabiho Akivy. Tento den je také „dnem 

oslavy Šimona bar Jochaje“, údajného autora mystické knihy Zohar, který měl v tento 

den zemřít, avšak nepřál si, aby den jeho úmrtí byl dnem smutku. Rabi Nachman 

z Braclavi tedy uložil svým žákům, aby každý rok udržovali vzpomínku v den smrti 

rabího Šimona bar Jochaje studiem příslušného traktátu Mišny a tancem u jeho hrobu  

v galilejském Meronu poblíž Safedu. V tento den se konají k jeho hrobu velké poutě 

spojené s tancem, kterých se účastní až několik set tisíc lidí.
87

 

Benjamin II., jeden z badatelů devatenáctého století, podává zajímavou zprávu  

o neobvyklé formě oslavy Šavu’ot, která se konala u hrobky proroka Nahuma. 

Benjamin II. popisuje oslavující, kteří se v upomínce na proroka Nahuma, zapojili do 

čtení jeho knihy a zpívajíce obcházeli svatyni. Ženy zatím tančily kolem katafalku. 
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 Jedná se o 33. den po svátku Pesach, tento den připadá na 18. ijar. 
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 Srov. ROTH, Cecil – WIGODER, Geoffrey. Encyclopaedia Judaica. Vol. 5., C-Dh, Jerusalem: Keter 

Publishing House Jerusalem Ltd., 1996, s. 1268; STERN, Marc. Svátky v životě Židů. Vzpomínání, 

slavení, vyprávění. Praha: Vyšehrad, 2002, s. 247. 
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Další ráno šli muži na vrchol nedalekého kopce, který symbolizoval horu Sinaj, kde 

četli z Tóry. Poté sestoupili v bitevním procesí se zbraněmi, což mělo simulovat velký 

boj jako předzvěst příchodu Mesiáše. Ženy se vydaly s tancem a zpěvem za doprovodu 

tamburín mužům naproti.
88

 

 

2.2.2 Postoj židovských náboženských autorit k tanci 

 Postavení tance v židovské kultuře se výrazně lišilo od postavení hudby, která 

doprovázela modlitby a byla základním prvkem liturgie. V rabínských právních spisech 

a responsích
89

 existuje mnoho polemik týkajících se tance. Někteří rabíni přistupovali 

k tanci smířlivě, jiní před tancem varovali a další ho úplně odsoudili. Přesto lze z mnoha 

zpráv vyvodit, že rabíni kritizovali jen některé aspekty tance, měli výhrady zvláště ke 

společnému tanci mužů a žen, který odsuzoval Talmud.
90

 Nejvíc zákazů bylo namířeno 

proti tanci pro pobavení. Jak již bylo řečeno, potírání tance se nevztahovalo na tanec 

související se slavením svátků židovského roku a několika zvláštních událostí 

židovského života jako je např. svatba, obřízka apod.
91

 

Jako příklad kritiky namířené proti židovskému tanci můžeme uvést výhrady 

Rabiho Abrahama, syna Maimonidova (1135–1204), proti ženskému tanci 

napodobujícím tance pohanů, při kterém ženy tančí před muži. Kriticky rabi komentuje 

zejména obyčej, při kterém neobvykle oděná nevěsta předváděla sólový tanec s mečem 

v ruce a tančila ho před muži. Tento zvyk byl velmi rozšířen mezi židy v Egyptě v době 

před osmi sty lety. Rabi Abraham jej zakazuje, neboť ženy se při něm podle něj 

oddávají „žalostnému jednání, které je staví mezi ostatní vyloučené z budoucího 

světa“.
92

 

 Jiným příkladem kritické reakce na tanec je výrok Rabiho Shlomo Adereta 

(1270–1343), který odsuzuje v jedné své responsi mladé lidi ve Španělsku, kteří za 

doprovodu hudebních nástrojů tančili během Šabatu. Tvrdí, že tímto jednáním silně 
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 Srov. ROTH, Cecil – WIGODER, Geoffrey. Encyclopaedia Judaica. Vol. 5., C-Dh, Jerusalem: Keter 

Publishing House Jerusalem Ltd., 1996, s. 1268. 
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 V rabínské literatuře tvoří responsa, známá také jako še’elot u-tšuvot, „otázky a odpovědi“, soubor 
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SIVAN, Gavri'el. Judaismus od A do Z, Praha: Sefar, 2009, s. 48; 162–163. 
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překračují všechny morální zákazy.
93

 

Přesto je důležité zmínit i tance samotných rabínů. Z mnoha dokladů je patrné, 

že při některých příležitostech rabíni tančili s velkým zájmem, ba dokonce iniciovali 

taneční rej. Výše uvedená kapitola „Funkce tanců ve starověkém Izraeli a jejich 

rozlišení“ popisuje tanec několika rabínů během svatebního veselí, kdy každý z těchto 

rabínů předvedl svatební tanec svým vlastním způsobem. 

 

2.2.3 Chasidské tance 

Slovo chasid „zbožný“, se vyskytuje již v Bibli a Mišně jako duchovní ideál 

člověka. Název „chasidismus“ označuje charismatické hnutí lidové zbožnosti, které 

vzniklo v osmnáctém století ve východní Evropě, a často se uvádí jako zatím poslední 

živoucí směr judaismu. Chasidismus hlásal v protikladu k tehdejšímu většinovému 

východoevropskému judaismu především radost z každodenního konání, kladl důraz na 

intenzivní náboženský prožitek, jehož člověk může dosáhnout pouze celým odevzdáním 

se a přilnutím k Bohu. Toto přilnutí je označováno hebrejským slovem devekut. Chasidé 

také často propadali během modliteb extatickému vytržení, k němuž docházelo 

především prostřednictvím extatické modlitby skrze zpěv a tanec. Podle chasidismu 

proniká Boží přítomnost (Šechina) celým světem a pro zbožného člověka je všechno 

dílo Hospodinovo. Základním chasidským postojem je radost a pokora.
94

  

 Slavné chasidské přísloví a výroky hovoří o tanci jako o stěžejní složce 

pobožnosti chasidů. O samotném zakladateli chasidismu Ba'al Šem Tovovi se traduje, 

že pronesl tento výrok: „Chasidům je tanec modlitbou.“
95

 Svým následovníkům pak 

citoval úryvek z knihy Žalmů: „Každá kost ve mně řekne: „Hospodine, kdo je tobě 

roven? Poníženého ty vysvobozuješ z moci silnějšího, poníženého ubožáka od 

uchvatitele.“ (Ž 35,10)
96

 

Tanec tedy napomáhá chasidům zvelebit pozemskou existenci, odtrhnout se od 

materiálních záležitostí a vystoupit blíže k duchovní sféře. Vyjadřuje radost, úctu před 
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Hospodinem a společenství, které je vyjádřeno držením v kruhu. Forma kruhového 

tance symbolizuje filozofii: „V kruhu není začátek ani konec, každý je do něho 

stejnoměrně zapojen a všichni jsou si v něm rovni.“
97

 Chasidské tance se vyznačují 

zvláštním temperamentem, vzpřímeným postavením těla, ruce a pohledy směřují často 

vzhůru, oslavujíce Hospodina. Tance začínaly v pomalém tempu a postupně se 

zrychlovaly. Když bylo tempo rychlejší, tanečníci dali ruce vzhůru a vyskakovali do 

vzduchu ve snaze dosáhnout duchovní extáze. Doprovodné melodie byly složeny podle 

krátkých textů z Bible či Talmudu.
98

 

Také rabi Nachman z Braclavi (1772 –1810), pravnuk Ba’al Šem Tova, uvádí, že 

tanec je důležitou součástí bohoslužby a modlitby a má své místo i u významných 

svátků. Složil modlitbu, která byla přednesena před tancem. Tato modlitba pak vyzývala 

jeho i ostatní chasidské rabíny k tanci při všech slavnostních příležitostech. Během 

svátku Simchat Tóra se konalo obvyklé procesí se svitky, které byly zabaleny do 

modlitebního šálu. Procesí vrcholilo vlastním tancem rabína v duchovní extázi, kdy 

držel ve vztyčených rukou svitky. Kolem něho byl vytvořen kruh ostatními chasidy, 

kteří tančili, zpívali a tleskali rukama. 

Chasidé rozvinuli též tance v párech a velmi náročné sólové tance, které 

vyžadovaly velkou soustředěnost a svalovou sílu. O důležitosti a rozmanitosti 

svatebních tanců u chasidských židů pojednává v této části práce již podkapitola 

„Svatební tance“. Chasidský tanec obecně ovlivnil oslavy židovských svátků a stal se 

inspirací pro choreografie s židovskou tématikou v mnoha baletech.
99

 

 

2.2.4 Tance jemenských židů 

Jemenští židé  žijí na území, která se nachází na jižním cípu Arabského poloostrova. 

Původně se jednalo o nesmírně starobylé komunity. Tanec v kultuře jemenských židů 

má svou důležitost. Tance se rozdělují na mužské a ženské a toto dělení je striktně 

dodržováno. Mužské tance mají náboženskou funkci, a to i v případě, že se jedná  
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 Srov. ROTH, Cecil – WIGODER, Geoffrey. Encyclopaedia Judaica. Vol. 5., C-Dh, Jerusalem: Keter 

Publishing House Jerusalem Ltd., 1996, s. 1267-1268. 
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o tanec během světských příležitostí. Tato náboženská funkce spočívá v tom, že 

tanečníci či zpěváci, kteří je doprovází, uvádějí tance velebením Hospodina.
100

 

Jemenské tance jsou vždy doprovázeny zpěvem, rytmickými nástroji či 

tleskáním rukou. Jsou vyznačovány formou tance v pokrčené pozici. Tanečníci jemně 

nakračují s houpavými pohyby a držením rukou v oblasti hrudníku, kde využívají velmi 

mnoho jemných gest. Základním prvkem je jemenajt, kdy nohy opisují na tři doby 

trojúhelník. K těmto základním krokům se též připojuje velká míra improvizace. Tance 

se odehrávaly během židovských obřadů a oslav. 

Mužské tance jsou mnohem zajímavější, jelikož jsou oproti ženským tancům 

původní a méně ovlivněné okolním nežidovským prostředím. Tance žen jsou méně 

pestré a klidnější, doprovází je zpěv písní v arabském dialektu o životě žen a jejich 

pocitech. Mužské písně jsou zpívány v hebrejštině, aramejštině či arabštině a jejich 

obsahem bývá touha po Sionu a spáse. Přestože charakter tanců bývá mírnější, dochází 

někdy i ke stavu extatického vytržení. 

Mezi nejznámější jemenské tance patří Dror Jikra, Bat Tejman, Naale Naale, 

Cana, Mocher HaPrachim aj.
101

 

 

2.2.5 Tance kurdistánských židů 

Kurdské tance jsou převážně arabského původu a vyjímají se mezi tanci 

ostatních židovských etnických skupin díky společnému tanci mužů a žen. Tyto tance si 

jsou velmi podobné s tanci okolní islámské kultury. Vyznačují se temperamentními 

nepravidelnými pohyby i hudebními styly. Tance využívají spíše drobných pohybů do 

rytmu píšťal či bubnů. Taneční figury a kroky se opakují v nekonečném toku. Jako 

formace se často objevuje kruhové nebo půlkruhové taneční uskupení, přičemž první 

neboli vedoucí tanečník točí nad úrovní hlavy pruhem látky pro udávání neustálého 

tempa. Někteří muži mají při tanci kratší meče a ženy mohou mít barevné šátky.  

Mezi nejznámější tance patří Basa Bisi, Šekani, Melani, Debka Kurdit, Debka 

Ud, Debka Daluna nebo Tagidi, aj.
102
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2.3 Vztah židů k tanci v době renesance na italském poloostrově 

Zrod nové renesanční filosofie je spjatý především s Itálií. Nový postoj, který 

obrátil pohled společnosti od společenství k jedinci a jeho individualitě, přinesl židům 

nové možnosti. Člověk tehdy vstoupil do nové společenské a kulturní éry a začal vnímat 

krásu světa a schopnosti, talent i předurčenost k tvoření každého jednotlivce. Také se 

široce rozmohl zájem o starověký svět, který ovlivnil a změnil dosavadní vztahy mezi 

křesťany a židy. Křesťané začali navštěvovat židovské učence. Projevovali zájem  

o studium hebrejského jazyka a Písma. Přicházeli do synagogy, aby naslouchali 

kázáním. Navíc se rozmohlo poskytování půjček ze strany židů. Židé získali významné 

společenské postavení a zvláštní privilegia.
 103

 Pro židy vyvstala otázka: Jak žít 

v přátelském a vysoce kulturním křesťanském prostředí a při tom zachovat židovskou 

kulturu?
104

 

V době renesance panovala v židovské společnosti obliba k hudbě a tanečnímu 

umění. Tanec se mezi židy rozvinul v této době do dvou směrů. Jednalo se  

o společenský tanec a umělecký tanec. Umělecký tanec, který byl určen pro jeviště, se 

stal zcela novým jevem. Tento směr tance sehrál velkou roli uvnitř židovské komunity  

i u ostatní společnosti. Někteří židé se stali tanečními mistry při šlechtických dvorech 

v Itálii, kde velmi pozvedli umělecký život dané společnosti. Zde stojí za zmínku jeden 

z nejvýznamnějších židovských tanečních mistrů patnáctého století Guglielmo Ebreo de 

Pesaro
105

, který se stal v roce 1463 autorem slavného traktátu v historii tance  

O tanečním umění (De pratica seu arte tripudii). V díle upozorňuje na morální 

nebezpečí a léčky, které se mohou objevit mezi tančícími. Varování vycházelo ze 

zkušenosti častého překračování morálních zásad během společenských událostí, kde 

byl tanec nedílnou součástí. Kromě Guglielma Ebrea de Pesaro existovala i další hojná 

kritika směřující k nemravnému tanci. To nám dokládá mnoho rabínských spisů z 16., 

17. a 18. století, které obsahují výtky vůči oblibě společenského tance v židovských 

komunitách té doby.
106
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 Srov. FRIEDHABER, Zvi. Jewish Dance Tradition. Dance in Israel, 1994, č. 4, s. 117; Srov. SPARTI, 

Barabara: Guglielmo Ebreo of Pesaro: De pratica seu arte tripudii. Oxford: Oxford Univerity Press, 
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Společenský tanec byl tedy mezi židy v Itálii velmi rozšířen. Byl natolik oblíben, 

že docházelo i ke zvláštním krokům, jako bylo například královské povolení pro židy ze 

sicilského města Sciacca. Tito židé uspořádali židovskou taneční slavnost, kde tančili 

muži i ženy dohromady, což bylo v rozporu s židovskými autoritami.
107

 

 

2.4 Návrat židů do Izraelské země 

Alija neboli „cesta vzhůru“, „výstup“, je souhrnným názvem pro židovskou 

imigraci do Palestiny a od roku 1948 do státu Izrael. Židé hovoří o „návratu do domova 

svých otců“. Židé, kteří žili v diaspoře, usilovali po dlouhou dobu o návrat na Sijón  

a do Izraelské země. Tato naděje a touha byla vyjádřena již v Tóře (Iz 2,3) a je 

ústředním motivem mnoha židovských modlitebních textů. 

Persekuce židů vedla k stálému proudu uprchlíků, kteří se již ve dvanáctém 

století začali usazovat ve Svaté zemi. Tento počet se zvýšil především poté, co byli židé 

vyhnáni ze Španělska v roce 1492.
108

 Během šestnáctého století zapustily další velké 

židovské komunity své kořeny ve čtyřech svatých městech: Jeruzalém, Hebron, Safed  

a Tiberias. První židovské obce, které se vracely do Svaté země, byly především ze 

severní Afriky.  Od sedmnáctého do devatenáctého století se začali přesidlovat hlavně 

aškenázští židé, kteří na rozdíl od sefardských židů, žili během diaspory v poměrně 

nepřátelském prostředí. Byli vystaveni nejen útokům okolního obyvatelstva, ale též 

často čelili i atakům ze strany křesťanské populace. To mělo za důsledek, že  

v otázkách náboženství byli mnohem rigidnější než sefardští židé. V aškenázském 

prostředí se díky stísněné situaci vytvořily rovněž mnohem vhodnější podmínky pro 

vznik fundamentalistických a pietistických hnutí jako byl chasidismus.
109

   

Aškenázští židé vyvinuli svůj specifický liturgický ritus nosach a dodržují mírně 

odlišné zvyky při slavení svátků, navíc zavedli rytmické pohyby do modlitby. Jednalo 

se o tělesné výkyvy dopředu a dozadu a to ovlivnilo vývoj tance v mnoha židovských 

komunitách střední a východní Evropy. Největší vliv to však mělo na rozvíjející se 

chasidská společenství, mezi ty nejznámější patří například Lubavitch (Chabad), 
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Satmar, Bobov aj. Každá z těchto různých chasidských skupin má své charakteristické 

způsoby, jak oslavovat svého Boha prostřednictvím tance.
110

 

 

2.5 Tanec jako projev zbožnosti v současném Izraeli  

V předcházejícím textu jsme se seznámili s dlouhou historií tanečních projevů, 

které byly vždy součástí náboženského života židů. Některé výše popisované zvyklosti 

spojené s tancem, zůstaly zachovány až do současnosti a některé se postupem času 

vytratily.  Dnešní Izrael se však snaží některé již zapomenuté taneční formy židovské 

kultury znovu obnovit prostřednictvím „novodobých lidových tanců“.  

 

2.5.1 Lidový tanec současné židovské kultury v návaznosti na tradici starého 

Izraele 

Lidové tance jsou projevem určité kultury nebo etnické skupiny a bývají 

předávány po generace jako součást společného dědictví.
 
V Izraeli se však lidový tanec 

objevil jako novodobý fenomén. Byl vytvořen teprve před půl stoletím a jeho tvorba 

pramenila z idejí židovského národa. Izraelité začali „znovuobjevovat národní kulturu“. 

Izraelský lidový tanec se navíc pokusil spojit rozpolcenou společnost, ve které panovaly 

rozpory mezi náboženskou a světskou částí populace, bohatými a chudými. Tento tanec 

zapojil do tanečního kruhu
111

 všechny bez jakýchkoliv rozdílů. Dalším hlavním 

důvodem, který vedl ke zrodu izraelských národních tanců, byly původní tradice 

židovských svátků a oslav. Biblické texty se staly primárním pramenem pro vytvoření 

společného základu národní izraelské identity. Nový Izrael navázal na starověké kořeny 

a tím překonal dobu dvou tisíc let, kdy se během života v diaspoře vyvíjely jednotlivé 

náboženské rity. Jak již bylo zmíněno, pro židovský národ se stal velmi důležitý 

sionistický motiv návratu do starověké země Izrael. Se vznikem státu Izrael začalo být 

vytváření a šíření izraelských národních tanců podporováno vládou, tím se zdařilo tyto 

tance rozšířit napříč celou izraelskou společností. 
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U zrodu těchto tanců stála choreografka a pedagožka mezinárodních lidových 

tanců Gurit Kadman
112

, která iniciovala mezinárodní festival folklorních tanců v Izraeli. 

Během druhé světové války v roce 1944 na svátek Šavu’ot se uskutečnil tento první 

festival
113

, který se konal v kibucu
114

 Dalija v oblasti Megido a pokládá se za počátek 

lidových tanců v Izraeli a obrození hebrejské kultury v původní Palestině.  

Izraelský lidový tanec představuje širokou různorodost stylů. Při jeho vývoji 

sloužily jako vzor tance Arabů, Drúzů
115

 a tance jemenských židů. Tance těchto skupin 

ilustrují, jak mohl tanec v biblických časech vypadat. Svou roli v oblasti tvorby sehrál  

i okolní vliv orientální hudby a pohybů.
 116

 Po formální stránce jsou tance velice 

rozmanité, mohou mít podobu kruhových, párových či řadových tanců. Specifikem 

izraelských lidových tanců je to, že každý tanec má svou vlastní choreografii. Souhrnem 

můžeme říct, že novodobý izraelský lidový tanec převzal různé taneční prvky od mnoha 

etnických skupin a tato syntéza tvoří jeho vlastní styl. Opírá se především  

o židovskou tradici a v mnoha aspektech čerpá z Bible, ale v současné době již neslouží 

k náboženským účelům.  

Při provádění Izraelských lidových tanců je primární pohyb nohou. Především 

různé kombinace kroků vytvářejí pro každý tanec jeho jedinečnou choreografii. Prvky, 

které se v tancích vyskytují, pocházejí z celého světa, ale některé jsou mnohem častěji 

opakovány. Téměř ve všech tancích se používá kombinace prvků majim majim, která je 

založena na překroku a zákroku. Často používaný je také jemenský taneční motiv 

jemenajt, který byl již zmiňován v této práci. Typický je též arabský motiv debka, který 

používá rychlý přídup nohou. Kromě kroků přízemních se v tancích objevují také různé 
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výskoky. Dnes už tyto krokové variace doprovází i pohyb paží, někdy se zapojují též 

různé další části těla. V původních tancích starozákonní doby se všichni účastníci drželi 

za ruce nebo za ramena, a proto se kladl důraz na pohyb spodních končetin. Pohyby 

paží převážně naznačují chasidský vliv. 

Jako příklad novodobých choreografií můžeme uvést židovské sváteční tance od 

americké tanečnice a choreografky Corinne Chochem, která v roce 1948 vydala 

publikaci Jewish Holiday Dances. V této knize lze pozorovat postupy, jimiž autoři 

izraelských lidových tanců vytvářejí nové choreografie. Je velmi zajímavé a především 

důležité, jakým způsobem je vybrána hudba i pohybové elementy a k jakým účelům  

a příležitostem se konkrétní tance komponují. Všech třináct uvedených tanců v této 

knize má přímou návaznost na konkrétní svátek či oslavu v židovské kultuře (např. 

Lecha dodi - tanec pátečního večera, tanec pro počátek Šabatu; Jom tov lanu - tanec pro 

svátek Sukot; Sisu ve simchu - tanec pro svátek Simchat Tóra; Mi jemalel - tanec pro 

svátek Chanuka; Chag Purim - tanec pro svátek Purim; Salejnu al ktefejnu - tanec pro 

svátek Šavuot; Havu levenim - Hora, tanec Palestiny).
117 

Dnes se ve vývoji izraelských lidových tanců hovoří o dvou obdobích tvorby: 

tzv. „staré tance“, to jsou tance „první generace“, které vznikaly do konce sedmdesátých 

let; a „nové tance“, to jsou tance „druhé generace“, které začaly vznikat na počátku 

osmdesátých let.
118

  

Izraelské lidové tance „druhé generace“ vznikají především na populární hudbu. 

Dnes je všeobecně známo, že choreografové si mohou „zarezervovat“ píseň, která je 

zaujme. Poté získají určitý čas na vytvoření dané choreografie. Jestliže se jim to 

nezdaří, píseň se „uvolní“ pro další choreografy. S rozšířením internetu a vznikem 

sociálních sítí se podoba tanců neustále mění a jejich šíření je o mnoho snazší. Vývoj 

izraelských lidových tanců nemá zatím uzavřený proces, jeho utváření stále trvá.
 
Přesto 

dle Diny Roginsky i přes všechny změny zůstává izraelský lidový tanec spojen  

s izraelskou identitou.
119

 

 

                                                 
117

 Srov. CHOCHEM, Corinne. Jewish Holiday Dances. New York: Behrman House, Inc. Publishers, 

1948. 
118

 Srov. ROGINSKY, Dina. Folklore, Folklorism, and Synchronization. Preserved-Created Folklore in 

Israel. Journal of Folklore Research, 2007, Roč. 44, č. 1, s. 60–61. 
119 Srov. ROGINSKY, Dina. The Israeli Folk Dance Movement. Structural Changes and Cultural 

Mesning. (ed. INGBER, J. B.) Seeing Israeli and Jewish Dance. Detroit: Wayne State University Press, 

2011, s. 325. 



 44 

2.5.2 Projevy izraelského lidového tance v České republice 

Tato část práce vychází především z poznatků, které byly získány na základě 

terénního výzkumu, který je metodologicky popsán v kapitole šesté („Terénní výzkum  

a vlastní analýza tance v rámci současné křesťanské kultury“). Zahrnoval nejen 

pozorování a přímou zkušenost s tancem, ale též metodu dotazování. Uvedené bádání 

bylo především kvantitativní povahy a zaměřovalo se na historii šíření izraelských 

lidových tanců v českém prostředí a na společenství, která se těmito tanci zabývají. 

Další podklady k sepsání této části práce byly získány na internetu na webových 

stránkách některých níže uvedených tanečních skupin.  

Izraelské lidové tance pronikly do českého prostředí až po revoluci. Paradoxem 

ovšem je, že prvotní komunitou, která se jimi začala v České zemi zabývat, byla 

křesťanská Komunita Blahoslavenství (touto komunitou se budeme dále podrobněji 

zabývat níže, v kapitole „Tanec jako náboženský projev v současném křesťanství“). Již 

od počátku devadesátých let začala Komunita Blahoslavenství s předáváním zkušeností 

s „biblickými tanci“ v rámci svých misií do nejrůznějších farností a společenství v celé 

České republice. V roce 2000 pak toto společenství začalo s pořádáním duchovních 

cvičení, která se zaměřují na modlitbu prostřednictvím tance.
120

 

Zde je nutné zmínit, že izraelské lidové tance v českém prostředí nesou různé 

názvy. Lze je vysledovat třeba i pod pojmenováním „židovské tance“ či zmíněné 

„biblické tance“. Pojem „židovské tance“ je v našem prostředí velmi rozšířen a má 

návaznost na zájem ze strany tanečníků spíše o židovskou kulturu a tradice obecně, než 

o stát Izrael samotný. V křesťanském prostředí je naopak velmi rozšířeno pojmenování 

těchto tanců jako „biblické“, které používá například právě Komunita Blahoslavenství. 

Tento pojem je využíván především tam, kde je tanec pojímán jako způsob modlitby 

celým tělem. 

Druhým nejvýznamnějším zdrojem, skrze který se izraelský lidový tance mohl 

v České republice šířit, byla taneční skupina Besamim, která se těší podpoře Pražské 

židovské obce. Tato skupina byla založena v roce 1995 a působí v Praze. Kromě vedení 

pravidelných tanečních hodin, pořádá skupina Besamim také každoroční mezinárodní 

taneční seminář izraelských tanců Machol Čechia [obr.11], který u nás nabyl velkého 

                                                 
120

 Srov. Komunita Blahoslavenství v Dolanech. „Tvé tělo je chrámem Ducha Sv.“ [2013-03-09]. 

<http://www.blahoslavenstvi.cz/?akce/tve-telo-je-chramem-ducha-sv/&id=76> 
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významu. Tato skupina se také občas věnuje i vystoupením, a to především na akcích 

židovských obcí, na židovských svatbách apod.
121

  

Další taneční skupiny, které se začaly věnovat izraelským lidovým tancům, 

vznikaly v České republice převážně v křesťanském a židovském prostředí. Tento vliv 

zasahuje až do dnešní doby, kdy u nás převažují tanečníci křesťanského nebo 

židovského vyznání.  

Okolo roku 1995 vznikla v Prostějově taneční skupina Rut. Původně se jednalo  

o malé křesťanské společenství tanečníků.  Postupem času se tato skupina změnila ve 

folklorní soubor, který začal tvořit vlastní choreografie na hebrejské a sefardské 

melodie a začal vystupovat pro širší veřejnost.
122

 

Izraelské lidové tance se začaly více šířit až po roce 2000, kdy nastal již zmíněný 

rozvoj internetu. V současné době v České republice působí asi sedm tanečních skupin, 

zaměřených na tento druh tance. Jedná se o Besamim z Prahy, Rut z Prostějova, Mayim 

z Liberce, která pravidelně vystupuje např. při svátcích Purim a Chanuka. Dále je to 

Yocheved z Třebíče, který představuje podobně jako Rut spíše vystupující folklorní 

soubor. Skupiny Miriam z Brna, SimchaT z Ústí nad Labem a LaHashem z Plzně si jsou 

podobné v tom, že se zprvu zaměřovaly hlavně na modlitbu prostřednictvím tance. 

Teprve později se začaly více soustředit na izraelské lidové tance. Mnoho let v České 

republice také působila taneční skupina při baptistické církvi Bethel v Litoměřicích. Ta 

však již svou činnost ukončila.
123

  

Vedle těchto skupin je také možné jmenovat řadu dalších menších kroužků  

a společenství, které se rovněž věnují těmto tancům. Například již jmenované 

společenství Komunity Blahoslavenství v Dolanech u Olomouce nebo malé taneční 

společenství žen působící při římskokatolické farnosti v Sušici. Další skupina žen se 

schází při židovské organizaci Chabad Lubavič v Praze. Jedna taneční skupinka 

studentů také působila v minulosti při Husitské teologické fakultě v Praze. 
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 Srov. Besamin. Besamin – izraelské lidové tance v Praze [2013-03-09]. 

<http://www.besamim.cz/new/index.php?> 
122

 Srov. ANTLOVÁ, Karolína. Rozhovor s Evou Štefkovou (19. 10. 2011) [2013-03-09]. 

<http://www.proglas.cz/detail-clanku/pod-slunecnikem-mluvit-tancem.html> 
123

 Srov. BOHUTÍNSKÝ, Jaroslav. Yocheved [2013-03-09]. 

<http://yocheved.unas.cz/Data/Historie.html> 
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2.6 Křesťanská kontinuita s judaismem a možná inspirace pro 

zařazení tance do křesťanské liturgie 

Nyní je zřejmé, že jedním z prostředků modlitby židů je od nejstarších dob gesto 

a tanec. Jelikož křesťanství má určitou kontinuitu s judaismem a v mnoha ohledech  

i navazuje na židovské tradice, je možné pro křesťanskou liturgii získat novou inspiraci 

v židovské kultuře.  

Toto lze například demonstrovat na již jmenované křesťanské Komunitě 

Blahoslavenství, která je od svého vzniku velmi otevřená judaismu a touží po 

znovuobjevení židovských kořenů křesťanství. To se projevuje začleněním některých 

židovských náboženských praktik do života komunity. Známé je třeba její pravidelné 

slavení Šabatu v rámci páteční večerní liturgie. A podobně je tomu s inspirací v oblasti 

náboženského tance, kterým chválí Boha. Prvky, které Komunita Blahoslavenství 

přejímá z židovské kultury, jsou upravovány tak, aby vyhovovaly potřebám 

společenství, ale zároveň v zásadních principech nenarušily křesťanskou tradici.
124

 

Zde je příhodné citovat italského autora C. D. Santeho, který vyjadřuje 

myšlenky, se kterými se plně ztotožňuji:  

 

„Cožpak lze pochopit pojem ekkelsia bez synagogy, liturgii slova bez 

keriat ha-tora, pojem prex eucharistica bez beracha, cyklus čtení bez znalostí 

toho, co jsou to parašot a haftaror, křest bez mikve, večeři bez birkat ha-

mazon, velikonoce bez znalosti svátku pesach, svatodušní svátky, aniž bychom 

znali šavuot, neděli bez šabatu, mši svatou bez tehilim, pokání bez tešu vy, 

půst bez svátku jom kipur, liturgické překlad bez targumim, kázání bez 

midrašim atd.? Skutečnost, že v životě věřícího Žida je náboženství přirozeně 

integrováno do „profánního“, to, že Žid neustále Hospodina chválí, těší se z 

jeho lásky a daru tohoto stvoření, to vše je inspirující i pro člověka jiného 

vyznání.“
125

   

 

 

 

                                                 
124

 Srov. Community of the Beatitudes. The catholic Community of the Beatitudes (2008) [2013-03-09]. 

<https://sites.google.com/site/emmausnicopolis/English/Beatitudes-Community-at-Emmaus>; Wikipedia. 

Community of the Beatitudes (12.8.2009) [2013-03-09]. 

<http://en.wikipedia.org/wiki/Community_of_the_Beatitudes> 
125

 KUNETKA, František. Židovský rok a jeho svátky. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2008, 

s. 3; srov. Di SANTE, C. D. Židovská modlitba, s. 221-222. 
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2.7 Shrnutí 

V této kapitole je popsána historie židovství a její vztah k tanci jakožto 

náboženského projevu. Je zde věnována detailní pozornost dialogu mezi přirozenou 

radostí člověka z tance a náboženským prostředím judaismu. O vztahu tance a židovství 

během celých dějin, víme jen tolik, co nalezneme v zaznamenaných a uchovaných 

zprávách či náboženské literatuře. Většinou je těchto historických textů poskromnu. 

Skutečnou podobu židovského tance nám navíc nedokládá ani výtvarné umění, tato 

podoba tance je tedy skrytá v jedinečném okamžiku taneční události. 

Tento celkový historický přehled o náboženském tanci v životě ukazuje, jaký 

význam má tanec v judaismu a jaký vliv má na tento fenomén dnešní sekularizovaná 

společnost. Poměrně mladé izraelské lidové tance prodělaly za velmi krátkou dobu své 

existence výrazné změny a to jak po stránce ideové, tak po stránce formální. 

Specifickou podobu těchto tanců utváří na jedné straně činnosti některých folklorních 

skupin a souborů, avšak na druhé straně i činnost křesťanských či židovských 

společenství, která tyto tance využívá k díkůvzdání a ke chvále Hospodina. Tato drobná 

společenství se pokouší nově zapojit gesto a tanec do liturgie a navázat na dlouhou 

tradici židovských tanců. 

Díky mé přímé zkušenosti s tancem a terénnímu výzkumu, mohu říct, že 

zapojení tance do liturgie není jednoduchou záležitostí. Dle mého názoru je možné nově 

zapojit tanec do židovské nebo i křesťanské liturgie pouze tam, kde má návaznost na 

určitou tradici. Pokud tedy chce křesťanská liturgie využít tanečního pohybu, je pro ni 

inspirace v židovské tradici důležitá. Této otázce se budeme hlouběji věnovat ještě 

později. 

 



 48 

3 TANEC A KŘESŤANSTVÍ 
 

Pro posouzení vztahu mezi tancem a křesťanstvím se tato kapitola nejdříve zaměřuje na 

náboženské názory v helénistickém a římském období neboli v raně křesťanském období. Dále 

se zabývá vývojem tance v rámci křesťanské liturgie v období středověku, kdy začíná narůstat 

opozice vůči tanci. Nakonec předložená kapitola přihlíží k pozici tance v době novověku a též 

k moderním názorům, týkajících se tance. 

Mezi hlavní prameny, ze kterých v této části práce čerpám, patří knihy dvou 

autorů: Jana Reye Jak se dívat na tanec a Jeana – Clauda Schmitta Svět středověkých 

gest. Dále je mým zdrojem kniha Jacquese Heerse Svátky bláznů a karnevaly. 

V neposlední řadě v této části práce využívám informace z velmi vzácného díla Čeňka 

Zíbrta Jak se kdy v Čechách tancovalo: Dějiny tance v Čechách, na Moravě, ve Slezsku 

a na Slovensku od nejstarší doby až do konce 19. století se zvl. zřetelem k dějinám tance 

vůbec. Pro porovnání získaných údajů pak používám významnou práci v oboru tance, 

šestisvazkovou encyklopedii International Encyclopedia of Dance. 

 

3.1. Tanec v křesťanském starověku 

Jak již bylo nastíněno, historie a prehistorie nám zanechává důkazy o obřadním 

tanci, který byl součástí starověkého náboženského života jak Blízkého východu, tak  

i antického světa.  

Tato podkapitola se věnuje tanci v raném židokřesťanském období i tanci v rané 

antické církvi. Úloha tance v počátku křesťanské kultury není zcela jasná. Někteří 

badatelé tvrdí, že již od počátku křesťanství panoval vůči tanci nepřátelský vztah. To 

částečně dokládají náboženské texty z patristické doby, které obsahují kritiku a výhrady 

k tanečním projevům. Naproti tomu se z několika málo referencí těchto textů 

dozvídáme, že v počátcích křesťanství již existovala liturgická taneční tradice. Texty 

popisují určitý druh důstojného tance, který využíval pohupování se při chvalozpěvech 

víry během rané křesťanské mše. Pravděpodobně se jednalo se o pozůstatek řecké 

emmeleie
126

. I když se chtěli křesťané odlišit od pohanů, tanec byl po tisíciletí 
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 Emmeleia je tragický tanec, jenž se hodil vážností i slavnostní odměřeností do tragédie a lišil se tímto 

vážným rázem od tanců v komedii (kordax) a v dramatu satirickém (sikinnis).  
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považován za druh náboženské kontemplace a tento pohled nebylo jednoduché 

překonat.
127

  

 Mezi známé náboženské texty, které dokládají tanec v raném křesťanském 

prostředí, je možné zařadit například zaznamenané kázání svatého Polyeukta (?-259), 

kde říká, že pokud si to přejeme, můžeme oslavovat Hospodina prostřednictvím 

obvyklých tanců.
128

 Další zpráva zaznamenána svatým Augustýnem (354-430) zmiňuje 

tanec, který se odehrával v kostele na den svatého Cypriána v Kartágu v roce 360. 

Augustýn řekl: „Ne tancem, ale modlitbou získali mučedníci své vítězství.“ Taktéž 

křesťané Antiochie tančili ve svých kostelech, když se dozvěděli o smrti svého 

pronásledovatele, římského generála a císaře Flavia Claudia Juliana (331-363). To, že 

tanec pokračoval dalších 600 let, je zjevné díky dalším textům, které obsahují zmínky  

o zákazech tance.
129

  

 Je však důležité pochopit, proč docházelo k potírání tance. Mezi základní 

principy křesťanství patří víra v Boží vtělení a víra ve vzkříšení. Svátosti tedy potvrzují 

spiritualitu těla. Tanec se zdá být v souladu s křesťanskou vírou. V Novém zákoně není 

nic, co by tanec zamítlo. Navíc mnohé hebrejské texty, včetně Starého zákona, k tanci 

přímo vybízejí. Proč byl tedy tanec v prvních stoletích křesťanství znevážen?  

 V době, kdy se křesťanství začalo rozvíjet a šířit, nastala změna v přístupu  

k tanci už v rámci řecké a římské kultury ze strany vzdělaných lidí. Ti se odklonili od 

jeho posvátného charakteru a začali ho odsuzovat a degradovat, protože byl ještě stále 

součástí pohanských obřadů. Jako příklad lze uvést tanec během rituálu, kdy se 

obětovala zvířata nebo při obřadu plodnosti, kdy byl tanec obvykle lascivní či dokonce 

pornografický. Plútarchos (46-127) tento negativní postoj potvrzuje tím, že považuje 

tanec za vrchol nevkusu. Toto kulturní odmítnutí bylo sdíleno též křesťany. Chování 

pohanů bylo v ostrém rozporu s křesťanskou morálkou a rozvojem asketického 

života.
130
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 Srov. DAVIES, John Gordon. Christianity and dance. (ed. COHEN, S. J.) International Encyclopedia 

of Dance, 2004, Vol. 2, s. 162. 
128 Srov. DAVIES, John Gordon. Christianity and dance. (ed. COHEN, S. J.) International Encyclopedia 

of Dance, Vol. 2, s. 163; Srov. AUBÉ, Benjamin. Polyeucte dans l’histoire. Paris, 1882; srov. 

KAZÁROVÁ, Helena. Tanec ve starověkých civilizacích. Taneční listy 1998, č. 3, s. 18-19. 
129 Srov. DAVIES, John Gordon. Christianity and dance. (ed. COHEN, S. J.) International Encyclopedia 

of Dance, 2004, Vol. 2, s. 163; srov. KAZÁROVÁ, Helena. Tanec ve starověkých civilizacích. Taneční 

listy 1998, č. 3, s. 18-19. 
130 Srov. DAVIES, John Gordon. Christianity and dance. (ed. COHEN, S. J.) International Encyclopedia 

of Dance, Vol. 2, s. 163; srov. KAZÁROVÁ, Helena. Tanec ve starověkých civilizacích. Taneční listy 

1998, č. 3, s. 18-19.             
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 V této době navíc vznikala další nová vyznání a heretická hnutí, která také 

používala tanec při svých náboženských obřadech. Hlavní proud křesťanství se chtěl 

odlišit tím, že odmítal napodobovat tyto náboženské skupiny. Odsoudit je znamenalo 

zamítnout nejen jejich víry, ale také jejich praktiky, včetně tance.  

 Dalším aspektem odmítnutí tance, byl platónský princip pojetí těla a duše, 

které byly brány jako bytí v protikladu. Cesta duše byla považována za nikdy nekončící 

válku proti tělu. Toto poměrně nebiblické potírání fyzického aspektu lidské přirozenosti 

tedy taktéž podpořilo názor, že tanec nemá místo v křesťanské zbožnosti.  

 Příčinu toho, že nová Evropa již původní posvátnou funkci tance neuznávala, 

ale nelze spatřovat pouze v přístupu prvních křesťanů. Rané křesťanské společenství se 

muselo scházet v utajení, protože bylo silně pronásledováno, a to až do roku 313, než 

byl vydán Edikt milánský. Ve čtvrtém století vznikla křesťanská Římská říše, kdy císař 

Konstantin Veliký (306-337) poprvé uznal novou víru a přijal ji za svou vlastní. Do té 

doby Řím nechtěl žádnou novou náboženskou skupinu, která by mohla narušit místní 

správu politiky. Velkou roli tedy také sehrál úpadek pozdního Říma, jehož vůdcové 

zaměstnávali lid „chlebem a hrami“, aby se udrželi v oblibě. Divadlo, kde zápasili  

a umírali lidé i zvířata, se střídalo s divadlem pantomimů a cirkových, téměř 

obnažených tanečnic. Často se tak dělo v rámci jednoho dlouhého představení. Pokud 

uvážíme, že v prvních třech stoletích po Kristu při gladiátorských hrách v cirku umírali 

právě křesťané, nelze se divit odporu proti tanci, který byl zahrnut do tohoto divadla. Je 

nutné říci, že ve svém historickém kontextu je pochopitelné zavržení tance, avšak to 

není možné považovat za autoritativní pro všechny časy.
 131

 

 

3.2 Tanec ve středověké Evropě 

 Začátek středověku je datován podle obvyklého dějepisného označení pádem 

Západořímské říše v roce 476 po Kristu. Tato doba byla plná dějinných otřesů, jejichž 

dosah značně poznamenal vývoj středověké Evropy. Je důležité si uvědomit, že 

středověké období bylo velmi dlouhé. V tomto období je potřeba popsat, co se s tancem 

dělo po tisíc let.  

                                                 
131 Srov. DAVIES, John Gordon. Christianity and dance. (ed. COHEN, S. J.) International Encyclopedia 

of Dance, 2004, Vol. 2, s. 163; srov. KAZÁROVÁ, Helena. Tanec ve starověkých civilizacích. Taneční 

listy 1998, č. 3, s. 18-19.             
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Středověcí kazatelé a teologové věnovali určitou pozornost tanci většinou  

v rámci širšího kontextu církve, například při snahách o reformu liturgie. V období 

křižáckých výprav, hereze, a požadavků na reformu církve, byl tanec v zájmu 

duchovních jen z hlediska ortodoxie nebo heterodoxie. Velmi málo církevních záznamů 

podává zprávy o tanečních formách či o kontextu tanečních projevů. Kromě toho 

odkazy na tanec, obsažené v hymnech a modlitbách, mohou být zamýšleny pouze 

symbolicky jako například v objevujících se zmínkách o duši „tančící ve spirituální 

radosti“, z čehož je zřejmé, že tento tanec nebyl vykonáván fyzicky.
132

 

Abychom se dopracovali k přibližnému obrazu toho, jak vypadaly taneční 

projevy této doby a jakou měrou zasahoval tanec do života středověkého člověka, 

musíme hlavně definovat vztah křesťanského náboženství k tanci. 

 

3.2.1 Teologické postoje vůči tanci 

Teologický postoj středověké církve ohledně tanečních projevů byl rozpolcený. 

Tanec byl odsouzen za jeho styky s pohanstvím, s obřady magie či s divokým 

chováním, které rozptylovalo veřejnost i duchovenstvo při zbožnosti během 

křesťanských svátků. Přesto křesťanská teologie byla ovlivněna i starověkým orientem, 

který pojímal tanec jako odraz harmonického pohybu vesmíru. Legitimní duchovní 

radost byla prokázána ve Starém zákoně tancem krále Davida a v rané církvi též 

oslavami křesťanských vítězství v Antiochii (363) a Konstantinopoli (380). 

Liturgický tanec vážného a vznešeného charakteru, kdy muži a ženy tančili 

zvlášť, byl zaveden do obřadů křesťanské církve ve třetím století biskupem Gregoriem 

Thaumaturgem.
133

 Ve čtvrtém století pak svatý Basilej nabádal k tanci za zpěvu 

náboženských písní a dával znát své přesvědčení, že tanec je nejvznešenější zaměstnání 

andělů v nebi a vybízel k jejich následování.
134

  

Časem se vážný ráz liturgického tance začal měnit. Mezi lidmmi se zrodili tance 

zábavného charakteru. Tím, že se tanci dostalo posvětštění, změnilo se i jeho pojetí. 

Taneční projevy se staly rušivým elementem uprostřed obřadů.  
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of Dance, Vol. 2, s. 164. 
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 Srov. ZÍBRT, Čeněk. Jak se kdy v Čechách tancovalo: Dějiny tance v Čechách, na Moravě, ve Slezsku  
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O nedělích a svátcích byl stanoven zákaz práce a tento volný čas se stal ideální 

příležitostí pro pobavení prostřednictvím písní, her a tanců. Kostel byl místem, kde se 

setkávalo společenství a jako zábavu si často toto společenství lidí volilo právě tanec. 

Křesťanský liturgický cyklus navíc zasahoval do kalendáře předkřesťanských 

pohanských svátků a oslav, které stále mezi lidmi přetrvávaly. Církev se snažila  

v období středověku potlačit tuto účast veřejnosti na starověkých rituálech, jejichž 

častou součástí byl tanec. Kazatelé ve Španělsku, Francii, Německu, Anglii  

a Skandinávii začali kritizovat nevhodné veřejné zábavy, které se konaly během 

církevních svátků.  

Již v šestém století byl tanec, který se konal o svátcích, odsouzen biskupem z 

Arles.
135

 Avšak od osmého až do patnáctého století kazatelé ze všech koutů západní 

Evropy odsuzovali tanec, který byl „vynalezen a veden ďáblem“.
136

 Jan Zlatoústý říkal: 

„Bůh nám nedal nohy proto, abychom tancovali, nýbrž abychom uměřeně kráčeli“.
137

 

Jiný moralista, autor Lodi bláznů, tvrdí, že z tance pochází mnohé zlo a že ho „zavedl 

ďábel sám, když si vymyslel zlaté tele, a lid pak nectil Stvořitele“. Ony duchovní 

zvyklosti a ovzduší, kvůli nimž je tak těžké oddělit náboženský svátek od světské 

veselice, totiž lid vedli k tancování přímo v kostelech, což je předmětem pohoršení: 

„Hra není v celém světě, zdá se, jež vážnosti tak podobá se jak tanec – jeho přenesení 

ke mši první, chrámu posvěcení; tu křepčí kněží, mniši, laici, i kutna se tu řadí k tanci.“ 

Církev pak též zakazovala svým kněžím tančit během mše a v kostele vůbec. 

Nesmělo se tančit ani na hřbitovech. Františkánské a dominikánské řády zakazovaly 

svým duchovním, aby se účastnili svatebních slavností a tanců. Tyto zákazy tance 

praktikované v kostelech nebo o svátcích byly dokonce vyřčeny na různých 

koncilech.
138
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Nicméně taneční reje a maškarády soužily církevní slavnosti i v pozdějším středověku, 

přestože kazatelé hrozili exkomunikací. To dokládají například zprávy ze Sevilly, 

Utrechtu, a Yorku. Podle kazatele Johanna Gellera Augsburga byla slavena  

s „radovánkami, marnostmi a tanci“ i postní doba.
139

  

V období gotiky navíc dělal církevním autoritám největší starost zvláštní projev 

davové psychózy spojený s extatickým tancem. Šlo o to, že se obyvatelé středověkých 

měst i vesnic dávali pojednou do podivného tance plného křečovitých pohybů  

a v taneční extázi setrvávali často až do úplného vyčerpání či smrti. Tento jev byl 

pozorován na několika místech v Evropě od jedenáctého do poloviny šestnáctého 

století. Církev tyto extatické tanečníky řadila mezi lidi posedlé ďáblem a často tento 

projev tanečního šílenství dávala za příklad trestu za neposlušnost vůči kněžím. 

 Církev v Byzantské říši se sice rovněž snažila odvrátit lid od tančení na 

hřbitovech a u kostelů, a to zvláště v době Vánoc a Velikonoc, ale celkově zaujala 

k tanci daleko tolerantnější postoj. Nakonec sám císař Justinián, tedy hlava východních 

pravověrných křesťanů, pojal v šestém století za manželku Theodoru, tanečnici z cirku. 

Výsledkem smířlivějšího postoje k tanci ve východních a jihovýchodních částech 

Evropy je též to, že starobylé řetězové či kruhové tance jsou uváděny jako dědictví 

antiky. Názvy těchto tanců jsou odvozeny od řeckého chorós.
140

  

 

3.2.2 Dva biblické příklady „dobrého“ tance 

 V knize Kazatel (3,4) se tanci přiznává místo mezi ostatními činnostmi, stejně 

jako je „čas plakat i čas smát se“, je také „čas truchlit i čas poskakovat“. Tato 

argumentace se ve středověku těší velké oblibě. Ve středověkých komentářích jsou 

často citovány dva biblické příklady „dobrého“ tance. Prvním je tanec Áronovy sestry 

Mirjam poté, co Izraelci přešli Rudé moře, a faraónovo vojsko utonulo. Mirjam je 

popsána jako prorokyně, kterou za zvuku bubínku pod širým nebem následovaly ostatní 

ženy a opěvovaly Boha (Ex 15,20).  

Druhým a důležitějším příkladem je Davidův tanec před archou úmluvy. 

Saulova dcera Míkal Davidem pohrdla, jelikož tančil téměř nahý před otrokyněmi  
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a přirovnala ho k bláznovi. David jí odpověděl, že nemá strach se ponížit kvůli Bohu a 

tvrdil, že jeho sláva bude o to větší. Míkal za to stihl trest neplodnosti (2 S 6).
141

  

Církevní Otcové staví Davidův tanec často do protikladu k tanci Salome, a tím 

ho ospravedlňují. Například Řehoř Naziánský Davidův tanec vyzdvihuje a chválí. Na 

konci čtvrtého století Ambrož z Milána a po něm i celá exegetická tradice Davidův 

tanec hodnotí následujícím veršem z Lukášova evangelia (7,32): „Hráli jsme vám, a vy 

jste netancovali; naříkali jsme, a vy jste neplakali.“ Podle svatého Ambrože nám 

Hospodin přikazuje tancovat „nikoli krouživými pohyby těla, ale zbožnou vírou“. 

Ambrož upřesňuje, že je třeba dobře odlišit tanec prováděný pohyby těla a tanec 

ducha.
142

 

Touto otázkou se učenci začali znovu zabývat ve dvanáctém století. Glosa 

ordinaria tvrdí, že Davidův tanec před archou slouží křesťanům jako příklad pokory, 

kterou je třeba zachovávat před Stvořitelem. Richard od Svatého Viktora (1173) 

rozlišuje „tělesný tanec“ a duchovní tanec“ podobající se mystické extázi. Honorius 

Augustodunensis debatu ještě dále prohloubí. V alegorickém výkladu liturgie sepsaném 

kolem roku 1130 vysvětluje slovo „chór“ (chorus) dvěma způsoby. Na jedné straně 

vychází ze svatého Augustina a zdůrazňuje myšlenku svornosti a společenství. Chór 

vyjadřuje jednotu zpívajících (concordia canentium) a střídavý zpěv dvou částí sboru 

označuje anděly a vyvolené, kteří v nebi velebí slávu Boží. Chór ubírající se v procesí 

k oltáři představuje blažené duše směřující k věčnému životu. Na druhou stranu 

Honorius odvozuje chorus od slova chorea, tanec.
143

 

 

3.2.3 Pojetí tance a teologie ve výtvarném umění 

Ve výtvarném umění byly zastoupeny jak pozitivní, tak negativní pohledy na 

tanec. Například ve vyobrazení „zatracených v pekle“ byl tanec vystihován  

v groteskních verzích populárních tanců, kdy démoni měli potěšení v jejich trápení. 

Ilustrace „sabatu čarodějnic“, zase ukazovala čarodějnice a démony tančící kolem 

stromu v kruhovém tanci za doprovodu loutny a viol. To dokládá ilustrace v rozhodnutí 

z tribunálu ve francouzském Arrasu v roce 1460. Tyto nástroje byly obvykle spojovány 

s aristokratickým tancem, to mělo ukázat, že dvorské tance stejně tak, jako populární 
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tance byly odsuzovány některými moralisty. Přesto, když umělci získali přijetí u dvora, 

tak i tanec a hudba dosáhli kladnějšího obrazu v křesťanském umění.  

Nebeští hudebníci se objevovali ve vyobrazeních od jedenáctého až do 

patnáctého století. Zobrazované nebe pak bylo plné tančících andělů. Andrea da 

Firenze, Fra Angelico [obr.12], Luca della Robbia a Sandro Botticelli byli mezi těmi, 

jejichž díla dokládají tato témata. Patnácté století přineslo umění tance jakožto projevu 

zbožnosti zpět na zem, v miniatuře Charlese d’Angoulême’s Kniha hodin, kde jsou 

pastýři líčeni v živém tanci oslavující narození Krista.  

Každopádně tanec zůstal přijatelný pouze jako symbol spirituálních emocí, jak 

již bylo zmíněno, duše může tančit v křesťanské radosti, ale tělesný tanec příliš rychle 

schází z nebeských harmonií do skandálních kratochvílí.
144

  

Na tomto místě stojí za zmínku rovněž mnohá vyobrazení „Tance smrti“ 

[obr.13], ke kterým přispěl pochmurný pohled na svět a extrémní náboženská atmosféra 

čtrnáctého a patnáctého století. Takovéto tance byly skutečně prováděny například  

v normanském kostele Candebec.
145

  

Všimneme-li si také blíže raně středověkých vyobrazení tančících postav, 

překvapí nás jednak zakřivení páteře do stran jako u indických dévadásí a dále zvláštní 

semknutí prstů vůči sobě, připomínající indická gesta rukou mudras [obr.13]. Je pravda, 

že benediktinští mniši zavedli určitá gesta do svého života, aby se klid rozjímání nerušil 

zvukem slov. Ty mohly pocházet z gest zobrazených u tanečníků. Jiní badatelé 

vykládají tato gesta rukou jako pokračování umění řecké cheironomie, tj. rovněž 

vytváření gest, prostřednictvím článků prstů, předem dohodnutých významů.
146

  

 

3.2.4 Liturgické tance 

Téměř po celý středověk úřady a synody zakazovaly duchovním účastnit se 

světských tanců nebo jim i jen přihlížet. Příkladem je též pařížská synoda, která se 

konala z podnětu biskupa Euda ze Sully. Worcesterská v roce 1240, rouenská v roce 

1245. Zde bylo řečeno, že duchovní, faráři a kněží mají jít laikům příkladem. Bylo jim 
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zakázáno, pod vysokými tresty, „bojovat a tancovat“. Synody konané v Orléansu v roce 

1314 a v Langres v roce 1404 vydaly zákaz „poskakovat i tancovat“.
147

  

Výjimkou jsou však tance čistě liturgické, které v kostele doprovázely určité 

obřady. I z některých starších textů je patrné, že se na náboženské tance pohlíželo  

i příznivě, v některých studiích jsou uvedeny velmi početné zmínky o rituálních tancích 

z Baskicka, Katalánska a Portugalska. U církevních otců nacházíme mnoho zmínek  

o posvátných tancích. Jmenovat můžeme Řehoře z Nazianzu, který chtěl po císaři 

Juliánovi, aby před svatými ostatky napodobil tančícího Davida před archou.  

Procesí kanovníků byla mnohdy provázena, podobně jako procesí laiků, zvukem 

nástrojů nebo rytmickým krokem, pohupováním a obrátkami. Klerici a jáhni se zdravili 

ladnými úklonami a gesty.  

Jiné tance v té době nabývají mnohem výraznějších forem. Snaží se odlišit svou 

rozmanitou invencí. Jedná se o zábavy a hry, které se konají po bohoslužbách mimo 

kostel nebo nanejvýš v jeho lodi. O takových zábavách se dodnes nezapomene zmínit 

žádný autor, který se zabývá životem městských farností.  

Po ranních bohoslužbách se kanovníci a kaplani chytili za ruce a tancovali ve 

venkovních prostorách kláštera. V době nepříznivého počasí tančili uprostřed chrámové 

lodi. Tento tanec byl mnohem živější, než bývaly tance během procesí. Provázel ho 

zpěv ve formě balad a rond, složených v průběhu třináctého století, vhodný pro 

velikonoční svátky. U svatého Štěpána při jednom z těchto chvalozpěvů, „Salve festa 

dies“, kanovníci a kantoři několikrát obešli klášter, držíce se za ruce. Malý zpěváček 

kráčel jako první a držel plášť nejstaršího kanovníka, a tak se jeden za druhým třikrát 

otočili uvnitř kláštera.
148

  

Stejně časté bývaly i tance o svatodušních svátcích. Například v Chalon-sur-

Saône, kde kanovníci, jak říkají texty, šli v procesí na „louku“ do rajské zahrady. Tam 

se všichni uchopili za ruce, a za zpěvu několika responsorií ke svátku sestoupení Ducha 

svatého na apoštoly, několikrát obešli zahradu. Za prozpěvování Veni Sancte Spiritus 

utvořili kolo kolem jakési kopule postavené uprostřed. Tento obřad byl naprosto 

nevinný, lid ho nazýval zcela přirozeně tancem kanovníků, avšak přesto byl kolem roku 

1600 zakázán.  

V náboženských procesích, která se odehrávala například během svátku Božího 

těla, se objevovala okázalost, hudba, tanec a vše bylo navrženo tak, aby zapůsobilo  
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a inspirovalo lid k síle křesťanské víry a radosti. V mnoha částech Španělska najímala 

vláda profesionální tanečníky, aby tančili v katedrále, ale i mimo ni.  

V sevillské katedrále tančil, zpíval a hrál na kastaněty ze slonoviny před hlavním 

oltářem sbor chlapců, zvaných Los seises
149

. Tato tradice je praktikována až do 

současné doby a děje se tak uvnitř samotné bohoslužby některých velkých svátků 

katolické církve (svátek Nanebevzetí Panny Marie, Božího těla a Narození Páně). Tito 

chlapci jsou oděni do staro-španělského kroje, ale původně byli oblečeni za anděly. 

Tento tanec je starodávného původu, jeho kořeny sahají až do doby maurského 

panství.
150

 

Tanec jako náboženský projev zakořenil především v místních liturgiích. Stal se 

součástí oslav svatých patronů všude tam, kde neměly autority církve, které byly 

striktně věrny římskokatolické liturgické tradici, možnost velkých zásahů a omezování. 

Jako příklad je možné uvést právě Španělsko, které bylo izolováno od Říma. Díky 

muslimské invazi z počátku osmého století, vznikla na tomto území vlastní liturgie, 

která dovolila vývoj sakrálnímu tanci.  Rovněž v Anglii v raném středověku církev 

praktikovala tanec v náboženském prostředí. Francie měla tradici liturgického tance od 

desátého až do čtrnáctého století.
151

  

 

3.2.5 Tanec součástí středověkého divadla 

Při vánočních a velikonočních obřadech, kde se oslavuje zrození a ukřižování 

Krista, vzniká první dialog, zárodek středověkého divadla. „Quem queritis in 

praesepio“ – koho hledáte v jesličkách – táží se tří králů, kteří se přicházejí poklonit 

narozenému dítěti, „Quem queritis in sepulchro“ – koho hledáte v hrobě – táží se tří 

Marií, které přichází ke hrobu Krista.  

Ve dvanáctém století se již rozvíjela divadelní představení odehrávající se 

v kostelech Itálie, Německa, Francie, Anglie, Španělska, která ilustrovala mnohá 

náboženská témata. Ve třináctém a převážně čtrnáctém století se také u nás vyskytují 

staročeské velikonoční hry. Základem nápěvů byl církevní chorální zpěv. Do tohoto 

církevního divadla (např. hra Mastičkář) vniká prvek lidový, jsou zde světské prvky, 
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humor a současnost. Později byly tyto hry pro jejich světskou převahu z kostela 

vykázány, hrálo se před kostelem a tři vchody gotického kostela byly simultánní 

scénou. Původně byli herci z řad duchovních, později, když zvítězily realistické lidové 

prvky, účinkovali již herci – amatéři. Na náměstí vznikala jeviště, simultánní scény – 

mansiony (domečky), kde se odehrávají jednotlivé příběhy, nebo byla použita pohyblivá 

jeviště na vozech, dále různé mašinerie pro různé efekty (peklo, kouř).
152

  

„Mystéria“ byly hry, které si braly náměty z Bible a ze života svatých (např.  

o sv. Barboře). Dalším typem středověkého divadla jsou „morality“, ve kterých 

nevystupují osoby reálné, nýbrž při nich vystupují personifikované pojmy abstraktní. 

Řešily se různé mravní problémy, kdy zobecněné ctnosti i nectnosti na scéně hájily své 

právo na existenci.   

Uvnitř tohoto středověkého divadla mělo svůj díl též pohybové umění či tanec. 

Taneční vložky byly součástí jak mysterií, tak moralit. Tanečními pohyby se také 

rozlišovaly síly dobra a síly zla. Tanečníci, kteří představovali anděly, panny nebo 

křesťanské pastýře se pohybovali pomalu, vznešeně a elegantně. Zatímco ďáblové  

a pohané se divoce kroutili, poskakovali a často působili groteskně. Středověký divák 

byl oslněn nejen scénickými efekty (sršení ohně, blesky), ale i kostýmy. Barvy kostýmů 

sloužily též jako vyjadřovací prostředek (například ctnost v barvě bílé…). 

Zvláštním druhem moralit byly tzv. tance smrti „memento mori“ – ať jsi pán či 

chuďas, stejně tě smrtka utancuje, nevíme dne, ani hodiny.  

 

3.3 Tanec jako projev zbožnosti při slavení svátků, svátostí a svátostin 

V tradiční evropské lidové kultuře byl každodenní život naplněn náboženskými  

i světskými rituály. Slavnost zaujímala v životě většiny lidí zvláštní místo, a tyto 

významné okamžiky v průběhu roku i života provázel právě tanec, který leckdy 

přesahoval rámec pouhé zábavy.
153
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3.3.1 Církevní rok a svátky s tanci  

Vánoce  

 Adventní a vánoční doba vždy přitahovala pozornost jako duchovní i kulturní 

fenomén. Období, v němž se přes sebe vrstvily festivity pohanské i křesťanské a světské 

oslavy se mísily s náboženskými, nám zachovalo neobyčejně různorodé tradice. 

Kulturní rámec Vánoc byl pomyslně stanoven mezi 6. lednem a 25. prosincem, 

respektive nocí z 24. na 25. prosince.
154

 

Kulturní podoba evropských Vánoc se rozvíjela již od středověku. Tanec zde 

měl kořeny náboženské i světské a vyjadřoval radost nad Božím Synem v jeslích či 

kolébce. Již středověcí františkáni skládali vánoční chvály na světské taneční melodie,  

a tak se přibližně v patnáctém století objevil v kostele kolový tanec, který tančili laici  

i duchovenstvo.  

V západoevropské kultuře dominují tradice, jejichž ústředním bodem jsou 

jesličky a v nich uložené Jezulátko. Taneční rej kolem jeslí se objevuje v českém baroku 

a v rakouských pastýřských hrách v 19. století, na Slovensku dokonce ještě déle. Jinou 

podobu mají vánoční a novoroční taneční kola pod širým nebem v jihovýchodní Evropě, 

doložená u Chorvatů v Dalmácii a u Bulharů.
155

 

Počátkem čtrnáctého století se začaly jako samostatný objekt uctívání objevovat 

kolébky se soškou Jezulátka, které jsou známy pod francouzským názvem Répos de 

Jésus, v překladu „odpočinek Ježíšův“. Kolem poloviny čtrnáctého století se tato tradice 

uctívání ujala v ženských klášterech. Jako nejstarší doklad bývá uváděna dřevěná 

kolébka s figurkou Ježíška, kterou v roce 1344 dostala darem dominikánka Margareta 

Ebnerová z kláštera Maria-Mödingen v Bavorsku.
156

 Tyto kolébky sloužily řádovým 

sestrám jako objekty osobní zbožnosti. Voskovou či dřevěnou sošku zavinutou 

v ozdobné textilii opatrovaly v kolébce a v čase Vánoc ji houpaly a zpívaly jí 

ukolébavky a koledy.  

Z klášterů se obyčej přenesl také do kostelů mezi věřící, a posléze i do 

soukromých domů. Jedním z vánočních rituálů v kostelech, bylo kolébání Kristovy 

kolébky v blízkosti oltáře za zpěvu písní. Při této tradici se často tančilo v kruhu nebo 
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v řadách. Často se zapojovaly děti – tančily a zpívaly, kolébaly, tleskaly, někdy dokonce 

i kolébku přeskakovaly za povzbuzování dospělých. Při tomto tanci brala vybraná dívka 

Jezulátko do náručí a kolébala ho do taktu. Chování dětí však ne vždy odpovídalo 

vážnosti místa a události, proto byly obdobné hry a tance zakazovány. 

Texty, které tento obyčej dokládají, pocházejí především z německých  

a rakouských zemí a vyskytují se od počátku 16. století. Zmiňuje se o něm Johannes 

Bohemus (1520), Sebastian Franck (1534) a později Thomas Naogeorgus (1559), 

známý je také popis z Brixenu (1534). Píseň, která se při této příležitosti zpívala, patří 

k nejstarším německým nápěvům: Joseph, lieber Joseph mein, hilf mir wiegʼn das 

Kindlein ein (Milý můj Josefe, pomoz mi kolébat dítě ...). Tento zvyk se těšil přízni též  

u protestantů, i když některé duchovenstvo ho označovalo za „katolické modlářství“. 

Obyčej se praktikoval na kostelní půdě ještě v 19. století, např. ve Švábsku, Horním 

Rakousku nebo v Porýní.
157

 

Jiný obyčej adorace Jezulátka se dodnes každoročně odehrává ve španělském 

městečku Galisteo v provincii Cáceres. Jeho udržování má na starosti náboženské 

Bratrstvo Božího dítěte neboli Ni o-Dios, jehož historie sahá do 16. století. Členové 

bratrstva procházejí na Štědrý den městem oděni do starých plášťů, tančí, hrají, zpívají 

vánoční písně villancicos a modlí se. Hlavní průvod probíhá ve svátek Narození Páně, 

kdy bratrstvo i obyvatelé města doprovázejí Jezulátko za zpěvu a tance do kostela na 

mši. V kostele je socha umístěna u oltáře a po mši se Jezulátku všichni klaní. Na 

náměstí pod širým nebem pak následuje vánoční hra.  

 V jihovýchodní části Španělska v Abaránu v provincii Murcie se zase traduje 

významná slavnost fiesta del Ni o na den Tří králů, která je natolik významná, že se  

k ní sjíždějí abaranští rodáci i z ciziny. Figurka Ježíška prochází v procesí všemy domy 

ve městě. Kdysi stačilo jediné Jezulátko, ale když se město rozrostlo, vzrostl počet 

sošek a rozlišily se i barvou oblečení. Sošky nesou kněží doprovázení členy kostelního 

bratrstva Cofradía de Animas a muzikanty. S nimi jdou mladí lidé, kteří po cestě tančí 

za zvuků kastanět a tamburín a zpívají písně o pastýřích a narození Ježíška.
158

 

Historie lidového vánočního divadla zůstává navzdory dosavadnímu bádání 

zčásti zahalena. Písemné prameny dochovávají popisy vánočních her převážně až 

z konce osmnáctého a z devatenáctého století. Nelze proto vynášet hypotézy o 
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bezprostředních vztazích lidových vánočních her a středověkých duchovních her 

křesťanského západu, o kterých jsme pojednali výše. 

Vánoční hry byly ztělesněním křesťanské zvěsti na půdě chrámu. Vánoční 

tématika byla přitom do liturgie zařazena pravděpodobně později než velikonoční. 

Repraesentatio, tj. znovuzpřítomnění dějin spásy, mělo nejdříve formu střídavého zpěvu 

během mše. Později se postupně se rozvinulo v dramatizaci, v níž bylo přítomné gesto, 

mimika i tanec. Mystéria přestala sloužit liturgii a začala předvádět veřejnosti 

příběhy.
159

 

 Také půlnoční mše Misa del gallo nebo Missa do galo ve Španělsku  

a Portugalsku (v některých oblastech i ranní) byly nepaměti provázené scénami na 

evangelijní náměty. S některými z nich, označovanými jako pessebres, autos de presepi 

se lze i ve 21. století setkat ve vesnicích a městečkách. V těchto příbězích vystupují 

lidové soubory, které si rozdělí jednotlivé role: Marii, Josefa, anděly, pastýře, tři krále, 

Herodese, lidové typy aj. Nechybí ani výstupy pastýřů s jehňátkem v aktu adorace 

novorozeného Spasitele.
160

  

Lidové divadlo stavělo vedle sebe věci vážné a kratochvilné, posvátné a světské. 

Spojení náboženského a světského obsahu bylo příznačné například pro portugalské 

vánoční hry autos de Natal.
161

  Některé chrámy ve Španělsku sdělovaly vánoční 

evangelium dramatickou formou a najímaly si k tomu herce a tanečníky.
162

 

Mezi další sváteční rituály, které k sobě poutaly taneční projevy, náleží obřadní 

obchůzky nazývané koledy. Koledníci zpěvem zvěstovali Spasitele a přinášeli Boží 

požehnání. Obřady koledování se zpěvem, vinšem a obdarováním, byly doprovázeny 

píšťalami, bubínky či jinými hudebními nástroji a taktéž tancem, a to především 

v jihovýchodní Evropě. Známé jsou však i mezi slovanskými a neslovanskými národy 

východní a částečně střední Evropy, kde se v minulosti rozvinuly v ohromné síle  

a pestrosti.
163

 

Maskovaní koledníci představovali zejména zvířata a nezpívali, nýbrž 

projevovali se mimikou a často i tancem. Historici uvažují o podobnosti maskovaných 

her a tanců s byzantskými a antickými hrami.
164

 Václav Frolec však poukazuje na to, že 
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řada prvků, které budí dojem pohanského charakteru, mohla vzniknout až ve středověku 

nebo později.
165

  

Za zmínku stojí také tanec kolem rozsvíceného stromu, při němž se na Štědrý 

večer přítomní chytí za ruce, obcházejí strom, tančí kolem něj a zpívají vánoční písně. 

Tato tradice se těší velké oblibě například ve Skandinávii. Před rokem 1850 se tento 

zvyk rozšířil z Dánska do Norska, kde se stal populárním jak v prostředí škol a spolků, 

tak v rodinách s dětmi. Ve Švédsku existuje pro tuto příležitost hojný písňový a taneční 

repertoár.
166

 

Kultura vánočních písní je pozoruhodná mimořádnou setrvačností tradice, která 

se tak silně neprojevila snad pro žádné jiné období liturgického roku. Zajímavou 

hudební formou spjatou s Vánoci jsou pastorely a pastýřské mše. Z Francie máme 

dochovaná svědectví o pastýřích, kteří s hudbou tančili k oltáři.
167

 

V Dalmácii byla koleda spojena s tancem okolo vánočního ohně ve středu obce, 

kolední choro s tancem a zpěvem znají také Bulhaři.
168

 Nejstarší zmínku o vánočním 

kole v Dalmácii nám zanechal roku 1640 mnich Pavel z Rovinja, který popisuje kolový 

tanec řeholních bratři v Šibeniku. V chorvatském Bolu na ostrově Brać zas muži 

provozovali vánoční zpěvy a kolový tanec před kostelem po mši na sv. Štěpána. Sólista, 

který kolo vedl, každou sloku předzpíval a tanečníci zpěvem odpovídali.  

Rumunský soubor koled a tanců nemá svým bohatstvím v Evropě obdobu.
169

 

Také Jozef Kresánek ještě ve dvacátém století zažil svižný tanec okolo oltáře ve 

slovenských Podkonicích.
170

 

 

Svátek mláďátek
171

 

Svátek mláďátek, obvykle též nazývaný Svátek bláznů, je festivitou oblíbenou 

především ve Francii. Podle dobových svědectví byl během Svátku bláznů zvolen 

biskup nebo opat bláznů a tančilo se v kostelech i na ulicích. Konaly se průvody a také 
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posměšné mše. V některých dalších zemích, například v Anglii před reformací, měla 

tato událost mírnější formu svátku tzv. „chlapeckého biskupa“ nebo „dětské mše.“
172

 

Deklarace, která roku 1541 tento zvyk rušila, konstatuje, že během svátku „podivně 

vyšňořené děti, vystrojené, aby napodobovaly kněze, biskupy a ženy, jsou voděny 

s písněmi a tanci od domu k domu, žehnají lidem a shromažďují peníze, a chlapci slouží 

mši a kážou z kazatelny“.
173

  

 

Masopust  

Jedním z největších lidových svátků v roce je masopust. Masopustní doba je 

spjata s nedělí zvanou Quinquagesima a dvěma následujícími dny. Tento svátek je 

slaven bujně a radostně už od starodávných dob. Lidé v maskách zpívali a tančili na 

ulicích. Jak konstatuje Peter Burke, masopust byl dobou institucionalizovaného 

nepořádku a převrácení obvyklého řádu.
174

  

Čeněk Zíbrt ve své knize Staročeské výroční obyčeje, pověry, slavnosti a zábavy 

prostonárodní pokud o nich vypravují písemné památky, až po náš věk uvádí dva názory 

o původu masopustních zvyků. Dle jednoho mínění vznikl masopust na pohanské půdě. 

Podle jiného názoru se institucionalizoval na křesťanské půdě. Druhé mínění se opírá  

o tvrzení, že křesťané při něm hodovali, tancovali, žertovali, aby se dostatečně vybouřili 

a posilnili před nastávajícím dlouhým postem, trvajícím od masopustní neděle do 

popeleční středy. Ve skutečnosti se v masopustu pravděpodobně slučují oba aspekty, 

podobně jako u jiných pohanských zvyků, které se ujaly na křesťanské půdě. Církev 

byla nucena tyto pohanské přežitky sledovat a usměrňovat. Podrobné zmínky o českém 

masopustu je možné ve čtrnáctém století nalézt u Tomáše Štítného. Čeněk Zíbrt cituje 

z jeho rukopisů:  

„V středu ještě dopoledne páší Boží nevoli.“ „O kteraké jest pak 

oslepenie lidské, ještě i ten den (na „popelec“) zabylstvo v bujnosti ploditi 

kteréžkoli, v kolbě, tancích, neb po uliciech a své chlipnosti neostati aspoň den.“ 

 

                                                 
172

 Srov. BURKE, Peter. Lidová kultura v raně novověké Evropě, s. 206. 
173

 Srov. BURKE, Peter. Lidová kultura v raně novověké Evropě, s. 207. V den výročí Herodesova 

krveprolití bylo dětem dovoleno převzít vládu. Reformátoři tento tradiční zvyk volby chlapeckého 

biskupa nebo opata bláznů chápali jako výsměch církevní hierarchii. Srov. Tamtéž, s. 224. 
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 Srov. BURKE, Peter. Lidová kultura v raně novověké Evropě, s. 204. 
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Hojné výčitky Tomáše Štítného, Petra Chelčického nebo mistra Jana Husa proti 

rozpustilému masopustnímu veselí však nenacházely mnoho odezvy.
175

 

 

Velikonoce 

Velikonoce jsou ústředním okamžikem křesťanského roku.
176

 Mystérium 

Velikonoc vyjadřují dva posvátné rituály – rituál křtu a svátosti oltářní. Smrt, 

znovuzrození, návrat a obnova – taková jsou témata Velikonoc. Zpěv o návratu  

a duchovní obnově byl rituálem o velikonoční neděli. Například ve středověké katedrále 

v Remeši se konala procesí napříč bludištěm, duchovní před mší opustili svá místa  

a v procesí s tancem došli ke dveřím kostela v severním portále. Odtud udělali kruh 

kolem kláštera kanovníků a celou dobu zpívali dlouhou antifonu Já jsem alfa  

i omega, která má původ v knize Zjevení.
177

 (O tomto procesí s tancem se pojednává 

níže v kapitole „Tanec a prostor“.)  

 

Letnice 

Nejstarší zprávu o slavení staročeských letnic zapsal Kosmas. V jeho době byly 

v podstatě prolnutím starých pohanských obyčejů s křesťanskými svátky. Od 

jedenáctého století až po Petra Chelčického nemám o staročeských letnicích žádné další 

zprávy. Chelčický ve své Postile cituje jakéhosi rozhořčeného mravokárce při výkladu 

Evangelia o letnicích, kterak popisuje své vrstevníky, kteří se pyšně strojí, hodují a pak 

vesele zpívají a křepčí s doprovodem píšťal a houslí.
178

  

„Jiný lid v rúcha pyšná, drahá a okrášlená jse připraví, jedni druhým 

k libosti, aby jse ukázali na zchlúbu, hody v domích aby nastrojili skvostné  

a nákladné, aby břicha naplnili, pití vonných aby jse naléli a potom k zvuku 

píšťal a húslí aby se radovali, skáčíce v tancích a v jiných oplzlostech rozpuštění 

jsúce jako pohané. I to jest svátek Ducha svatého!... A to by mohlo podobné býti, 

kdyby jse měl ženiti sv. Duch a tanec voditi (s) svú ženú, tak by přijal ta svěcení 

veselá.“
179

 

                                                 
175

 Srov. ZÍBRT, Čeněk. Staročeské výroční obyčeje, pověry, slavnosti a zábavy prostonárodní pokud 

 o nich vypravují písemné památky až po náš věk. Příspěvek ke kulturním dějinám českým, s. 25–26. 
176

 Velikonoce jsou pohyblivý svátek závislý na tom, co se děje na nebi. Velikonoce se musejí konat první 

neděli po prvním úplňku následujícím po jarní rovnodennosti, jak pravili církevní otcové na I. nicejském 

koncilu roku 325. 
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 Srov. WRIGHT Craig. Labyrint a bojovník. Symboly v architektuře, náboženství a hudbě, s. 115–116. 
178

 Srov. ZÍBRT, Čeněk. Staročeské výroční obyčeje, pověry, slavnosti a zábavy prostonárodní pokud  

o nich vypravují písemné památky až po náš věk. Příspěvek ke kulturním dějinám českým, s. 115. 
179

 PETR CHELČICKÝ. Postila, list 145. 
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Výroční svátky svatých patronů 

Výroční svátky svatých patronů byly mnohdy doprovázeny velkými procesími, 

jejichž součástí byly tance starobylého a posvátného původu. Historici například 

mnohdy zmiňují procesí, konané na svatodušní úterý v lucemburském Echternachu, 

které se udrželo až do dvacátého století. Toto věhlasné procesí shromažďovalo tisíce 

účastníků, mužů i žen, kteří se drželi za ruce nebo za šátky. Poutníci postupovali 

tanečními kroky, které prováděli zvláštním způsobem (pět kroků vpřed a tři kroky vzad) 

městem až k bazilice sv. Willibrorda, kde obešli schránu s jeho ostatky. Toto procesí 

s tancem, jež vedl klérus s křížem a korouhvemi, mělo údajně být pozůstatkem děkovné 

slavnosti za odvrácení epidemie svatovítského tance.
180

 

Za zmínku stojí také tanec na počest svatého Jana o Svatojánské noci kolem 

velkých ohňů, nebo tanec svatého Víta či svatého Modesta, jejichž kult vyžadoval kroky 

ve velmi rychlém tempu. Tance rovněž doprovázely přenášení svatých ostatků. 

Jiné studie zase vypovídají o svátku svatého Kříže v Lutychu, kdy přicházely 

z Viviers do města davy vesničanů, které tvořily průvody, poskakovaly, tancovaly 

kolem hlavního oltáře svatého Lamberta, dotančily na tržiště a tančily v kruhu kolem 

dřevěných křížů zapíchnutých do bečky obilí.
181

 

 

Posvícení 

Jinou událostí, spojenou s  bujnými oslavamia a tancem je Památka posvěcení 

chrámu. Šimon Lomnický z Budče v traktátu o tanci z roku 1597 neskrývá své 

pohoršení:
182

 „Divně, že skáčí tanečníci. Potutelný veršovec, ten rád si všude zahrával 

na mravokárce. Také v rýmování o tanci dal se do výčitek. Nesmí prý ani všecko 

pověděti, co se děje o posvíceních.“ 
183

   

Je možné se domnívat, že sedláci měli sklizené obilí a měli méně důležité práce. 

Chodili tedy z vesnice do vesnice po posvíceních, kde si plně užívali zábavy. K tomuto 

názoru dojdeme, zvážíme-li, že sněmy šestnáctého a sedmnáctého století často 

kritizovaly rozmařilé posvícenské kratochvíle selského lidu. Proti těmto zábavám se 

zaváděly a obnovovaly přísné artikule.
184

  

                                                 
180

 Srov. HEERS, Jacques. Svátky bláznů a karnevaly, s. 53-56; srov. REY, Jan. Jak se dívat na tanec, 

Praha: Vyšehrad, 1947, s. 47. 
181

 Srov. HEERS, Jacques. Svátky bláznů a karnevaly. Praha: Argo, 2006, s. 53-56. 
182

 Titul zní: Tanec anebo Traktát skrovný o tanci. 
183

 Srov. ZÍBRT, Čeněk. Staročeské výroční obyčeje, pověry, slavnosti a zábavy prostonárodní pokud o 

nich vypravují písemné památky až po náš věk: příspěvek ke kulturním dějinám českým, s. 171. 
184

 Srov. ZÍBRT, Čeněk. Staročeské výroční obyčeje, pověry, slavnosti a zábavy prostonárodní pokud o 

nich vypravují písemné památky až po náš věk: příspěvek ke kulturním dějinám českým, s. 173. 
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3.3.2 Tanec v rámci svatebních obřadů 

Ve středověku se objevoval svatební tanec s pochodněmi. Tento obyčej byl ve 

své podstatě podobný známému obřadu u starých Řeků a Římanů, ale i obřadu, který je 

dodnes provozován na Východě. Novomanželé byli provázeni v noci k novému krbu při 

záři pochodní. Ve čtvrtém století přejal Konstantin Veliký tento obyčej mezi dvorní 

obřady v Byzanci. Ve středověku byl pochodňový tanec pravidelnou součástí panských 

i měšťanských svateb. Roku 1540 podává dánský biskup Palladius zprávu, že v pondělí 

či úterý svatebního týdne se konaly tance v kostele, které přetrvávaly ještě do první 

poloviny devatenáctého století. 

Svatební kolový tanec je převzat z Jugoslávie a Makedonie. Východní církev 

zná zvyk korunovace svatebního páru. Koruna, která se propůjčuje při uzavření sňatku 

jako symbol korunovace společného života, je znázorněním odměny za věrnost před 

Bohem.  

Také v Řecku a Rumunsku znají tanec při svatební ceremonii. V Archipelu  

v Mykonosu tančili novomanželé poté, co si nasadili svatební prsteny, tři kola kolem 

oltáře. V Rumunsku obcházeli novomanželé tanečním krokem s popem a dvěma svědky 

liturgický pultík, přičemž se všichni drželi za ruce. Tyto tradice přetrvávají až do dnešní 

doby.
185

  

 

3.3.3 Tanec v rámci pohřbívání 

Mezi nejstarší druhy tance, jejichž původ nepochybně sahá do nejstarších dob, 

patří tanec při pohřbu, kdy byla slavena památka mrtvých. Ještě u pokřesťanštěného lidu 

dlouho přetrvával tanec nad tělem nebožtíka z dob pohanských. Podle dochovaných 

zpráv je jisté, že zmíněné tance se konaly i v českém prostředí. 

Proti těmto obyčejům se rozhodl zakročit Karel Veliký roku 785 v Paderbornu. 

Pod pokutou smrti zakázal na hrobech zesnulých hodovat, zpívat a tančit. Zápovědi 

téhož druhu obnovila římská synoda za papeže Lva IV. kolem roku 850 a dvě léta 

potom vyhlásil též arcibiskup Hincmar v Remeši tance při slavnosti na poctu zemřelých 

za hříšné. Znova a opět nařizovalo usnesení na koncilu, aby mrtvý člověk byl pohřben 

vážně, s úctou, s bázní.
186

 

                                                 
185

 WOSIEN, Maria Gabriele. Tanz als Gebet. Linz: Veritas, 1995, s. 111–112. 
186

 Svědectví o Slovanech zapsal Arab Al-Bekri († 1094) v jedenáctém století: Slované se radují a veselí 

při spalování mrtvoly, že božstvo se smilovalo nad nebožtíkem. Srov. ZÍBRT, Čeněk: Jak se kdy 
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Roku 1092 Břetislav II. přísně zakázal pohřby, které by se konaly na 

neposvěcených místech, v hájích a v polích, a taktéž slavnosti, které lid konal pro pokoj 

duší a na počest zemřelých, podle pohanského obyčeje na křižovatkách a trojcestích. 

Také Kosmas se zmiňuje o pohřebních hrách a rejích se škraboškami na tváři. Homiliář 

opatovický ve dvanáctém století kárá obyčej tohoto druhu, rozšířený snad u všech 

národů, který se takřka doslovně shoduje s napomenutím Lva IX. z konce devátého 

století, jež opakuje v řádech Regino Pürmský a po něm Burchard Wormský.
187

 

 

3.4 Reforma lidové kultury 

Peter Burke používá frázi „reforma lidové kultury“ pro označení systematických 

pokusů některých vzdělaných osobností a reformátorů, změnit, respektive pozvednout 

postoje a hodnoty u ostatního lidu. Život měl být podřízen službě Bohu a zemi, mysl 

měla vládnout nad vášněmi. Toto reformní hnutí mělo v rukou především 

duchovenstvo, které v období let 1500–1800 usilovalo o potlačení či přinejmenším 

očistu mnoha prvků tradiční lidové kultury. Období reformace a protireformace, 

vědecké revoluce a osvícenství, všechny tyto pojmy charakterizují jedno hnutí, které 

bylo nejen komplexní, ale také proměnlivé v čase.
 188

 

Lidová kultura byla považována za nekřesťanskou ze dvou důvodů, prvním byly 

stopy dávného pohanství, které tato kultura obsahovala. Druhým důvodem bylo, že lid 

se prostřednictvím lidové kultury oddával prostopášnosti. Reformátoři vyžadovali 

oddělení posvátného a profánního.
 
Jako příklad lze uvést kritiku divadelních her, při 

které se často namítalo, že není vhodné, aby herci špatných mravů předváděli životy 

svatých. Náboženská procesí byla zakazována, pokud v nich vystupovala zvířata nebo 

nahé děti, které představovaly anděly. Toto oddělení posvátného a profánního začalo 

v průběhu novověku nabývat značně ostřejších rysů než ve středověku.
189

  

Ačkoli se Bible k tanci nevyjadřuje negativně, reformátoři její stanoviska při 

formování svých postojů pomíjeli. Místo toho tvrdili, že starověký Izrael tančil pro 

náboženské účely a navíc netančila obě pohlaví společně; čímž tvrdili, že židovské 

taneční projevy jsou odlišné. Kromě toho poukazovali na modlářský tanec kolem 

                                                                                                                                               
v Čechách tancovalo: Dějiny tance v Čechách, na Moravě, ve Slezsku a na Slovensku od nejstarší doby až 

do konce 19. století se zvl. zřetelem k dějinám tance vůbec, s. 24. 
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 Srov. ZÍBRT, Čeněk. Jak se kdy v Čechách tancovalo: Dějiny tance v Čechách, na Moravě, ve Slezsku 

a na Slovensku od nejstarší doby až do konce 19. století se zvl. zřetelem k dějinám tance vůbec,  

s. 25. 
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 Srov. BURKE, Peter. Lidová kultura v raně novověké Evropě, s. 221–222. 
189

 Srov. BURKE, Peter. Lidová kultura v raně novověké Evropě, s. 225. 
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zlatého telete (Ex 32,19) a na tanec Salome (Mt 14,6–11; Mk 6,21–28). Reformátory 

byl kritizován veškerý tanec, některé tradiční tance, které bychom dnes definovali jako 

„lidové“, byly však odsouzeny k úplnému zatracení.
190

  

 

Morální hledisko sehrálo významnou roli, jelikož hry, písně a především tanec 

byly zapovídány jako probouzející nebezpečné emoce a podněcující ke smilstvu. Známý 

reformátor alžbětinské doby Phillip Stubbes atakoval to, co nazýval „strašlivou neřestí 

zhoubného tance“, která dává účastníkům možnost k „ nečistému osahávání a zlému 

jednání“, a tak působí jako „úvod do smilstva, příprava na prostopášnost, výzva 

k nečistotě a vstupní brána ke všem druhům oplzlosti“.
191

  

Některé tance byly obzvláště potírány. Španělský jezuita Juan de Mariana 

vystupoval s velkou horlivostí proti sarabandě
192

 a François de Caulet, biskup 

z Pamiers v Languedoku, proti točivé voltě
193

. Nařízení pocházející z Limoux v roce 

1666, které zakazovalo tance, prozrazuje, co bylo nedobré na zmiňovaném tanci. Popis 

vypovídá o chlapcích vyhazujících děvčata do vzduchu „tak pochybným způsobem, že 

hanba nás nutí skrýt většinu toho, co je odhaleno očím účastníků i přihlížejících.“
194

  

  V některých vzdálených oblastech začala reforma až mnohem později. 

Například kanovník v Pamiers, Bartolomé Amilha, vydal v okcitánštině, tedy v lidovém 

jazyce, aby tomu jeho lid rozuměl, své Obrazy ze života řádného křesťana (1673). Jeho 

text naprosto přesně vystihuje představy reformátorů, varuje před nebezpečím 

plynoucím z tance, hazardních her, navštěvováním hospod a před nebezpečím 

masopustu.
195

 

Je však na místě zmínit, že katoličtí reformátoři lidové kultury byli méně 

radikální než jejich protestantské protějšky. Chtěli slavnosti očistit, ale ne zrušit. Shrnutí 

protestantských postojů do jediné skupiny je pak velmi zjednodušené. Například 
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 Srov. WAGNER, Ann. Christianity and dance. (ed. COHEN, S. J.) International Encyclopedia of 

Dance. Oxford: Oxford University Press, 2004, Vol. 2, s. 166. 
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 Srov. BURKE, Peter. Lidová kultura v raně novověké Evropě, s. 225. 
192
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 Srov. BURKE, Peter. Lidová kultura v raně novověké Evropě, s. 225. 
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 Srov. BURKE, Peter. Lidová kultura v raně novověké Evropě, s. 247–248. 
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luteráni byli k lidové tradici tolerantnější než zwingliáni a kalvinisté a dále je také 

nezbytné vzít v potaz, že pozdější generace ne vždy souhlasily se svými předchůdci.
196

 

Během reformace tedy docházelo k postupnému posunu od spontánnějších, 

zúčastněných forem zábavy k formálněji organizovaným a komercionalizovaným 

podívaným, k posunu, který měl nepochybně pokračovat v mnohem větší míře po roce 

1800. Dle Petera Burkeho proces sociální změny lidovou kulturu ve větších městech 

spíše obohatil. Avšak na venkově, především v odlehlých oblastech, vedl stejný proces 

ke kulturnímu ochuzování.
197

  

Mezi vzdělaneckou a lidovou kulturou se začala rozevírat propast. Opuštění 

lidové kultury se uskutečnilo různým tempem na různých místech Evropy. Nakonec 

někteří vzdělanci začali lidovou kulturu považovat za cosi exotického, malebného, 

fascinujícího, cosi, co je hodné sběru a zaznamenání.
198

 

 

3.5 Shrnutí 

Původní funkce tanečních projevů byla skutečně náboženská. Všechny starověké 

civilizace využívaly tanec k náboženským rituálům. Z některých studií se dozvídáme, že 

i raně křesťanská kultura zahrnovala určitý typ liturgického tance. Tanec posvátné 

rituály oživuje, zkrášluje je a činí je impozantnějšími a radostnějšími.  

Avšak když se ohlédneme do minulosti, lze říci, že církevní autority tanec 

odsuzovaly v podstatě již od prvních dnů křesťanství. Od Tertulliana k Savonarolovi 

vede posloupnost reformátorů, kteří vznášeli v principu stále totožné výhrady. Po 

sporadických pokusech středověku začalo během šestnáctého století soustředěnější 

reformní úsilí. Stále častěji se objevovaly ataky na tradiční lidovou kulturu a soustavné 

pokusy ji očistit od „pohanství“ a „nemorálnosti“. Toto hnutí nepochybně souviselo 

s protestantskou a katolickou reformací. 

Tanec byl přitom zcela neoddělitelnou součástí tehdejší kultury a důležitým 

komunikačním článkem společnosti zastoupeným ve všech sociálních vrstvách, byl 

spjat s každodenním životem člověka daleko více, nežli je tomu dnes. Podařilo se jej 

vykázat ze svatyně teprve v novověku, přesto k tomu však nedošlo ve všech končinách. 

Zamítnutí se tanec dočkal především v západních náboženských oblastech. 
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 Srov. BURKE, Peter. Lidová kultura v raně novověké Evropě, s. 229; srov. WAGNER, Ann. 

Christianity and dance. (ed. COHEN, S. J.) International Encyclopedia of Dance, 2004, Vol. 2, s. 167. 
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 Srov. BURKE, Peter. Lidová kultura v raně novověké Evropě, s. 260. 
198

 Srov. BURKE, Peter. Lidová kultura v raně novověké Evropě, s. 287. 
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4 TANEC JAKO NÁBOŽENSKÝ PROJEV 

V SOUČASNÉM KŘESŤANSTVÍ 
 

I když tanec nebyl přímo spojován s žádným konkrétním kacířstvím, nebyl 

nikdy přijat do oficiálního římského ritu katolické církve. Náboženské tance jsou 

praktikovány pouze ve výjimečných případech místních liturgií.  

Těžištěm této kapitoly mé diplomové práce je zmapovat a objasnit vztah tance  

a křesťanské kultury v dnešním světě.  K danému tématu existuje jen velmi málo 

pramenů, jako hlavní zdroj informací mi k této části posloužil především článek 

„Christianity and dance – Modern Views“ od Ann Wagner. Dále jsem využila část 

studií Introduction to African Religion od Johna S.Mbitiho a A History of the Church in 

Africa od Bengt G. M. Sundklera a Christophera Steeda. Navíc jsem vycházela 

z výsledků svého terénního výzkumu a osobní zkušenosti s tancem.  

 

4.1 Tanec a křesťanství na území Evropy 

 Od šestnáctého století až do počátku století dvacátého, byl celkový postoj 

křesťanské církve k tanci neutrální či spíše negativní. Z anglických kázání George 

Whitefielda, nebo publikacích reverenda Olivera Harta z Charlestonu (1778) a Sira 

Richarda Hilla (1761) je patrné, že opozice k tanci ustupovala, ale nevymizela úplně.  

Počátkem 20. století, s přicházející popularizací tanga a dalších „moderních“ 

tanců, američtí duchovní a konzervativní evangelisté pokračovali v ostré kritice vůči 

tanci. Opozice se opět soustředila na nemorální vztahy mezi pohlavími a na myšlenky, 

které mohl tanec vyvolat. Obdobné pohoršení podněcovalo i chování „moderní ženy“, 

která ve společnosti kouřila, požívala alkohol a začala nosit kalhoty.  

Od reformace až do současnosti byl tanec jakožto projev zbožnosti vykonáván  

v kostele a během svátků pouze zřídka a jen v určitých lokalitách. Taneční projevy byly 

po celou moderní éru primárně světskou činností. Přesto lze v křesťanské kultuře 

moderní doby nalézt aktivní i pasivní schvalování tance. Elegantní tanec a balet se 

například těšil podpoře jezuitských kolejí v Itálii, Francii a Německu. Od šestnáctého po 

osmnácté století zahrnovaly jezuitské koleje divadlo coby ústřední součást svého 

kurikula.
199

 

                                                 
199

 Srov. WAGNER, Ann. Christianity and dance. (ed. COHEN, S. J.) International Encyclopedia of 

Dance, 2004, Vol. 2, s. 167–168. 
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Tanec jako projev zbožnosti během některých svátků v různých částech 

křesťanské Evropy lze datovat až do středověku. Jak již bylo uvedeno, některé tradice 

zůstaly praktikovány dodnes. Nejvíce se dařilo liturgickému tanci ve Španělsku, kde lze 

připomenout například již zmiňovaný tanec Los seises v sevillské katedrále. V současné 

době některé skupiny dokonce provádějí rekonstrukce tohoto tance v amerických 

kostelech během svatého týdne. Také v Lucembursku se dochoval tradiční tanec jako 

součást svatodušní poutě do Echternachu, kde svatý Willibrod. Kruhový tanec kolem 

vánočního stromu spojený se zpěvem koled se stále provádí ve skandinávských zemích. 

Na několika místech Evropy se ještě dnes praktikují tradiční velikonoční tance. Procesí 

s tancem byla po celá staletí součástí křesťanské bohoslužby a svátků. Svatby, pohřby  

a další oslavy se stávají podnětem pro procesí i v mnoha dnešních církvích.   

Od poloviny dvacátého století začalo mnoho amerických církví obnovovat zájem  

o sakrální tance. Liturgické tance se začínají objevovat v kostelech opět čím dál častěji, 

a to jak v Americe, tak i Evropě. Dnešní proměny morálních a sociálních hodnot, stejně 

jako vývoj současné církevní hudby a architektury, to vše dohromady vytváří příznivé 

klima pro tanec jako formu náboženského vyznání. 

Na tomto místě bych ráda uvedla jednu zajímavou citaci: 

 

„Když papež Jan Pavel II. v srpnu 1997 celebroval v pařížské 

katedrále Notre-Dame mši, při níž se věřící pohupovali za zvuků bubnů, 

toto napohled nesmělé podlehnutí moderním tužbám připadalo některým 

lidem skandální. Ve skutečnosti se však – ať už vědomě či nikoli – vrátil 

ke zvyku, který lze vysledovat zpátky až k úsvitu křesťanství a dokonce 

k samému počátku lidských časů.“
200

 

 

V dnešní době je možné nalézt po celém světě poměrně dost organizací na 

podporu tance v křesťanské kultuře. Jako příklad je možné uvést International Christian 

Dance Fellowship (ICDF) „ Mezinárodní společenství křesťanského tance“. Tato 

ekumenická instituce byla založena v roce 1988 za podpory organizace Christian Dance 

Fellowship of Australia vedené Mary Jones, aby podporovala a spojovala křesťany  

i klérus v tanci. ICDF se stala inspirací k založení podobných organizací v dalších 

dvanácti zemích. Jinou zajímavou institucí je Intermational Liturgical Dance 

                                                 
200

 Srov. WRIGHT, Craig. Labyrint a bojovník. Symboly v architektuře, náboženství a hudbě, s. 133. 
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association, „Mezinárodní asociace liturgického tance“, která se rozvinula díky 

zvýšenému zájmu o zapojení tance do liturgie. Tato instituce byla založena církví 

Wayman
201

 v roce 1990. Jejím účelem je poskytnout vzdělání a informace o tanci jako 

formě uctívání.
202

 

 

4.2 Tanec v rámci ritu východních církví 

 Východní církve jsou všechny církve, které se zformovaly na území 

Východořímské říše nebo i za jejími hranicemi a které vycházejí z ritu byzantské 

církve.
203

 

 Jako příklad liturgického tance, který je praktikován ještě dnes v byzantském 

ritu, je možné zmínit taneční průvod kněze s nevěstou a ženichem, kteří na způsob 

chorovodu obcházejí se zpěvem oltář.
204

 Manželský pár při tomto tanci symbolizuje 

krále a královnu. Tuto symboliku můžeme nalézt také u židovské svatby (již bylo 

zmíněno v kapitole popisující židovské taneční projevy „Tance při svatebních 

obřadech“.) 

 

4.3 Tanec a křesťanství na území Afriky 

Afričané mají v sobě hluboce zakořeněnou lásku k tanci a hudbě a lze je proto 

nalézt v každé africké komunitě. Skrze tanec a hudbu jsou oslavovány náboženské 

myšlenky, které tak jsou uchovány pro další generace. Afričané rádi oslavují život, 

proto jsou setkání lidí k veřejné modlitbě i častou příležitostí pro zpěv, tanec a tleskání 

jako přirozené vyjádření jejich spojení s Bohem.
205

 Afričané užívají mnoho hudebních 

nástrojů, z nichž nejběžnější je buben.
206

 Tanec, jakožto přirozený vyjadřovací projev, 

je v Africe jednou z klíčových cest k interakci [obr. 14].  

                                                 
201

 Wayman církev navazuje na africké metodistické episkopální církve a působí především ve Spojených 

státech amerických. 
202

 Srov. FOLEY, Edward – BANGERT, Mark Paul. Worship music: a concise dictionary. Collegeville: 

Liturgical Press, 2000, s. 156. 
203

 Srov. PETROSILLO, Pietro. Křesťanství od A do Z. Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 

1998, s. 224–225. 
204

 Srov. LURKER, Manfred. Slovník biblických symbolů. Praha: Vyšehrad, 1999, s. 272. 
205

 Srov. MBITI, John S. Introduction to African Religion. Oxford: Heinemann Educational publishers, 

1991, s. 67. 
206

 Srov. MBITI, John S. Introduction to African Religion, s. 9. 
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Africká křesťanská nezávislá teologie se vyznačuje právě úctou k písni a tanci, 

podobně jako k modlitbě a kázání.
207

 Za příklad lze uvést všeobecně známou liturgii 

svátosti eucharistie, jejíž součástí je přinášení darů ve spojení s tancem. 

Také v amerických kostelech často nalézáme původní Afričany, kteří 

doprovázejí příběhy z Bible tleskáním, výkřiky, zpěvem, obsáhlými gesty a tancem. 

Tyto komunity zpívají písně o životě a smrti, o utrpení a žalu, o lásce a soudu,  

o vznešenosti a odvaze, o spravedlnosti a odpuštění. Vracejí se k hlasům matky Afriky, 

ke svým kořenům, od nichž byli odtržení.
 

To se týká, nejen původních otroků 

přivezených do Ameriky, ale i nástupnických generací.
 208

 

 

4.3.1 Etiopský ritus 

Etiopie je vnitrozemský stát ve východním africkém rohu. Hlavní rozdíl mezi 

církví Etiopie a ostatními církvemi ve zbytku Afriky je, že starodávná etiopská církev 

přežila do moderní doby jako ochránce původních tradic. Etiopský ritus je úzce spojen 

s koptskou liturgií a je zahrnut do liturgie Východu. Etiopský ritus používá dialekt 

arabského původu tzv. Ge‛ez. Liturgie tohoto ritu evidentně obsahuje mnoho 

židovských prvků a navíc zahrnuje i tanec.
209

 

Na tomto místě je nutné zmínit debteras neboli věřící učence, kteří díky své 

gramotnosti dosahovali významného vlivu a byli velmi citliví k novým moderním 

směrům. Kromě toho, že se věnovali písařství, praktikovali také chrámový tanec a zpěv. 

V rámci dané církve se mohli debteras po několika letech semináře rozhodnout pro 

zahájení služby v církvi, nebo mohli dále studovat a rozvíjet svůj um liturgického tance 

a hry na hudební nástroje.
210

  

Jeden z etiopských liturgických tanců vystihuje studie Ethiopian Christian 

liturgical chant, an anthology. V této knize je popsána ideální formace daného tance: 

ideální počet tanečníků by měl být 24, jako 24 starších apokalypsy popsané v knize 

Zjevení (Zj 4,4). Tanečníci byli rozděleni na dvě skupiny a tančili čelem k sobě. Menší 
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 Srov. OLUPONA, Jacob Kẹhinde – NYANG, Sulayman Sheih. Religious Plurality in Africa: Essays 

in Honor of John S. Mbiti., s. 141. 
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 Srov. LYSIK, David A. The Liturgy Documents: A Parish Resource. Vol. 2. Chicago: Liturgy 

Training Publications, 1999, s. 183. 
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 Srov. SUNDKLER, Bengt G. M. –  STEED, Christopher. A History of the Church in Africa, 

Cambridge: Cambridge University Press, 2000, s. 960. 
209

 Srov. KIDANE, Habte Michael. The New SCM Dictionary of Liturgy and Worship. (ed. 

BRADSHAW, Paul F.) London: SCM Press, 2002, s. 170. 
210

 Srov. SHELEMAY, Kay Kaufman – JEFFERY, Peter. Ethiopian Christian liturgical chant, an 

Anthology 2. Madison, Wis.: A-R Editions, 1993, s. 3–4. 
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skupiny jsou povoleny, pokud není dostatečný počet tanečníků. Liturgický tanec 

většinou začínal v brzkých ranních hodinách kolem 2:00 hodiny v městských oblastech 

a nejpozději ve 4:00 hodiny na vesnicích. Večerní a ranní hodinky zpívali jeden po 

druhém. Depteras se museli před rituálem omýt z důvodů čistoty a obléci si bílý oděv  

a bílý turban. Jejich pohyb byl velmi rytmický, většinou je doprovázely dva bubny 

umístěné na konci každé řady tanečníků. Tanec těchto věřících měl v etiopské liturgii 

dlouhou tradici. Původ lze díky ústní tradici vysledovat až do biblických dob.
211

 

Jedním z význačných etiopských učenců, který zavedl nový styl liturgického 

tance, byl Aleqa Gebre Hanna. Inspirací mu byl pohyb vln a bambusové pohyby ve 

vánku na břehu jezera Tana, kde vyrůstal. Přesto, že se tato inovace setkala s kritikou 

u tradičně smýšlejících duchovních, podařilo se mu zavést tento tanec do místní 

liturgické tradice církve.
212

 

 

4.3.2 Zairský ritus 

Kongo (bývalá Zairská republika), leží ve střední Africe. Katolická církev 

v Brazzaville, konkrétně kolem oblasti Lari, prokázala od roku 1957 velkou vitalitu. 

Před Druhým vatikánským koncilem (1962–1965) se kněz a později arcibiskup 

Barthélemy Batanta inspiroval liturgickým průlomem a ve své diecézi adaptoval kulturu 

Konga v hymnách, hudbě, rytmu a tanci.
213

  

Církev v Zaire se chopila příležitosti v roce 1969, kdy začala zkoumat nový 

ritus, který byl v roce 1988 oficiálně schválen a zaveden. Principy ritu jsou věrnost 

hodnotám Evangelia, věrnost základům katolické liturgie, ale též věrnost náboženskému 

a kulturnímu dědictví Zaire. Tento ritus se vyznačuje hledáním autenticity, která je 

v pravdě křesťanská i africká. Tanec se stal pevnou součástí zairské liturgie.  

Příkladem zairské liturgie může být Gloria, při kterém vykonává klérus se 

zpěvem radosti tanec okolo oltáře. Při provolání slávy evangelia zvedají všichni 

přítomní ruce na znamení jednoty srdcí a společně se modlí.
214
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4.4 Pohled na tanec jako projev víry v ČR  

Tanec jako náboženský projev křesťanství není v České republice příliš rozšířen. 

Přesto lze najít několik menších i větších společenství, která se liturgickým tancem  

u nás zabývají. Některá tato společenství byla již jmenována ve výše uvedené části 2.5.2 

Projevy izraelského lidového tance v České republice. Z této podkapitoly vyplývá, že 

křesťanské liturgické taneční projevy v českém prostředí navazují na židovskou 

liturgickou tradici. První, komu se podařilo přenést tuto židovskou taneční tradici do 

České republiky a následně ji zařadit do své liturgie, byla Komunita Blahoslavenství. Ta 

poté zmíněnou tradici pod názvem „biblické tance“ šířila mezi další židovská  

i křesťanská společenství u nás. 

Křesťanská společenství, která se zabývají tancem v České republice, chápou 

tanec většinou jako příležitost k modlitbě. Při choreografii liturgického tance spatřují 

největší podstatu v obsahu písní a ve významu gest. Vzhledem k tomu, že nejdůležitější 

záležitostí je modlitba a vytváření společenství, používají křesťanská společenství 

především technicky jednodušší pohyby a kroky. 

 

4.4.1 Tanec v rámci křesťanské Komunity Blahoslavenství 

Komunita Blahoslavenství se zformovala ve Francii v roce 1973, jedná se  

o „novou“ římskokatolickou komunitu, která má své kořeny v tzv. Charismatické 

obnově, vzniklé v římskokatolické církvi v šedesátých letech dvacátého století. Pro toto 

hnutí je charakteristické, že využívá nových forem modlitby, mimo jiné i modlitby 

vyjádřené prostřednictvím gest a tance.  

Tato komunita se seznámila s izraelskými lidovými tanci přímo v Izraeli, když 

chtěla svou přítomností napomáhat ke vzájemnému porozumění křesťanů a židů. Izrael 

se stal prvním místem, kam se komunita z Francie rozšířila. V současnosti již Komunita 

Blahoslavenství působí ve třiceti zemích světa.  

U nás se tato komunita usadila v Dolanech u Olomouce v roce 1992. Židovské 

neboli „biblické tance“ jsou v současném pojetí Komunity Blahoslavenství z několika 

hledisek mnohem bližší svým počátkům v biblických dobách, než jak je tomu u pojetí 

těchto tanců v dnešním Izraeli. Je třeba říci, že život křesťanské Komunity 

Blahoslavenství může navíc v několika ohledech připomínat život v komunitě kibucu.  

Ve starozákonní době byl židovský tanec vždy součástí náboženského prostředí, 

nikdy se nestal pouze světskou záležitostí. Komunita Blahoslavenství zařadila tanec do 
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své liturgie především při slavení neděle, snaží se skrze taneční pohyby vyjádřit své 

modlitby. Tato komunita však říká, že všechny jejich tance nemusí nutně být 

skutečnými modlitbami. Jak již bylo řečeno, moderní židovské tance nemají explicitně 

náboženský text. Významné je při nich poselství, které v sobě židovské tance zahrnují, 

proto lze tančit na oslavu Hospodina. Písně, které zahrnují, většinou vyjadřují naději, 

lásku a životní odhodlání, a to i ve chvílích bolesti. 

 V Komunitě Blahoslavenství se staly původní izraelské tance inspirací pro vznik 

nových liturgických tanců, které jsou už přímo vytvářeny na biblické texty. Tyto tance 

pak zahrnují určitá modlitební gesta.
215

  

 

4.4.2 Tanec v rámci slavení křesťanských svátků v současném českém prostředí 

 Vánoční a velikonoční doba přináší v dnešní době řadu kulturních pořadů, 

jejichž prostřednictvím si lid mnohdy připomíná hlavní události křesťanské víry 

prostřednictvím lidového divadla v podobě živých betlémů či pašijových her. Tyto 

lidové hry, jejichž součástí bývá i tanec, mají v Evropě dlouhou historii, která zde byla 

již výše nastíněna. Je velmi zajímavé, že i v našem prostředí je možné ještě 

v současnosti tyto lidové hry na živo zhlédnout. 

 Nyní si dovolím uvést dva příklady, které pocházejí z mé osobní zkušenosti. 

Řadu let v Praze fungují každoroční malá i větší vánoční představení pro širokou 

veřejnost, kde je možné vidět živé jesličky v tanečním pojetí. Tyto představení pořádá 

například Taneční konzervatoř Hlavního města Prahy. Pro toto téma existuje dokonce 

několik choreografií. Během vlastního studia na taneční konzervatoři jsem se setkala se 

dvěma choreografiemi, které vytvořily nezávisle na sobě pro své žáky dvě významné 

pedagožky. 

 Betlém v choreografii paní Markéty Záděrové – Kytýřové, která dokonce ještě 

donedávna vyučovala na Akademii múzických umění v Praze, vyjadřují tanečníci svým 

rytmickým pohybem a určitou strozostí vyřezávané loutky, které představují venkovský 

lid (selky, pastýře, hudebníky atd.). Tyto postavy využívají především prvky lidového 

tance a herecké pantomimy. Oproti tomu tanečníci v roli anděla a hvězd využívají 

ladného pohybu klasického tance.  
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 Srov. Community of the Beatitudes. The catholic Community of the Beatitudes (2008) [2013-03-09]. 

<https://sites.google.com/site/emmausnicopolis/English/Beatitudes-Community-at-Emmaus>; Wikipedia. 

Community of the Beatitudes (12.8.2009) [2013-03-09]. 

<http://en.wikipedia.org/wiki/Community_of_the_Beatitudes> 
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Taneční betlém obsahuje ucelený blok písní, které podtrhují choreografii  

a vyjadřují děj, jedná se o české vánoční koledy se zpěvem. Písně jsou řazeny 

tematicky: Tichá noc – tanec hvězd na špičkách, které drží svíce, aby posvítili na 

betlém;  Chtíc, aby spal – Marie kolébá Ježíška; Pásli ovce valaši – tanec pastýřů  

a ovcí; Slyšte, slyšte pastuškové – tanec pastýřů a anděla, který je volá do betléma; My 

tři králové – tanec tří králů s dary; Štěstí, zdraví, pokoj svatý – tanec koledníků; Půjdem 

spolu do Betléma – tanec hudebníků; Já bych rád k betlému – tanec selky a čeledína, 

kteří přináší dary (kůži a mléko); Jak jsi krásné neviňátko – tanec dalších venkovanů 

s dary; Nesem vám noviny – tanec anděla, který zvěstuje radostnou novinu; Narodil se 

Kristus Pán – závěrečná píseň, kdy všichni oslavují narození Ježíška. Starobylý ráz 

představení dotvářejí kostýmy navržené podle původních lidových krojů.
216

 

Středem děje jesličkových her je tedy adorace spojená s dary. Vesničané často 

v těchto hrách obětují Spasiteli hudbu, čisté srdce a materiální dary, dle jejich možností 

(hrnek mléka, kůže, jablíčka, jehně). Stejně jako ve zmíněné choreografii se i jinde 

mnohdy objevují hudební nástroje: píšťala housle, dudy a basa. Vyjadřují dar hudby  

a chválu. Biblické postavy jednají v lidových hrách jako ostatní lidé, ale toto 

profanování vážné scénky lidé přijímají bez pohoršení, kritik nepřichází ani od 

věřících.
217

  

Jako druhý příklad současného lidového divadla, jehož součástí je také taneční 

projev, oslavující křesťanské svátky, jsou zbraslavské Lidové pašijové hry
218

. K tomuto 

představení jsem vytvářela taneční choreografii, ale též se stávám jednou z tanečních 

protagonistek. Tento rok se v období Velikonoc odehraje představení již potřetí ve 

zbraslavské farnosti, a to v zámeckém parku na prostranství před kostelem sv. Jakuba 

Staršího. Děj tohoto neobyčejného představení se odehrává mezi třemi divadelními 

prostory. Diváci se stávají po dobu představení lidem jeruzalémským, například 

přechází spolu s herci od místa poslední večeře k místu ukřižování apod. Tanec, který je 

hlavním důvodem této zmínky, evokuje neřest Máří Magdaleny a dalších dvou lehčích 

žen. Zajímavostí je, že herci a tanečníci jsou nejen z řad významných profesionálů, ale  

i z řad obyčejných zbraslavských farníků neboli hereckých ochotníků. Režisérem 

představení je Oldřich Vlček. Za zmínku stojí, že všichni protagonisté, i profesionální 
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 Videozáznam s tanečním Betlémem z vánočního představení taneční konzervatoře ve Vinohradském 

divadle v Praze z prosince roku 1999 je archivován v mé osobní sbírce tanečních videozáznamů.  
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 Srov. VEČERKOVÁ, Eva – FROLCOVÁ, Věra. Evropské Vánoce v tradicích lidové kultury, 2010,  

s. 372-373. 
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 V roce 2012 vzniklo ministerstvem vnitra registrované občanské sdružení Zbraslavské pašije. 
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herci, účinkují bez nároků na honorář. Originální hudbu k Pašijovým hrám složil 

František Štěrbák, vedoucí hudebního souboru divadla Kalich. Taktéž kostýmy jsou 

velmi výjimečné, jelikož pocházejí z dílny Národního divadla.
219

  

Předpokládám, že těchto forem, které využívají tance k oslavě křesťanských 

svátků, se u nás objevuje více. Snad tato tradice bude pokračovat a předávat bohatství 

křesťanské lidové kultury i v budoucnu. 

 

4.6 Shrnutí 

 Z této části práce je patrné, že tanec má své místo i v současném křesťanském 

prostředí. V některých regionech bývá začleněn přímo do bohoslužby a jinde je 

například součástí procesí či kulturního programu oslavující určité křesťanské svátky. 

Tanec jako projev víry je spatřován v kladném slova smyslu především všude tam, kde 

má dlouhou tradici nebo kde může na určitou tradici navázat. V některých tradicích se 

dokonce objevuje podobnost zvyků.  

V afrických zemích se stal tanec neoddělitelnou součástí liturgie. Vztah k tanci  

a hudbě je u těchto národů hluboce zakořeněn uvnitř, jich samých. Tanec je v těchto 

oblastech přirozeným vyjádřením modlitby. 

 V dnešním světě se začínají vytvářet pro liturgický tanec lepší podmínky  

a začíná být o něj čím dál větší zájem. Dokonce začínají vznikat instituce, které se snaží 

ho podporovat a šířit, snaží se též dohlédnout na jeho správné využití a zařazení. 

V České republice je tanec zatím méně využíván oproti jiným zemím, ale i tak 

nalezneme u nás několik křesťanských společenství, která tanečního projevu využívají. 

V českém prostředí navazuje liturgický tanec na židovskou tradici. 
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 Pro ilustraci k těmto hrám je možné shlédnout videozáznam: BERÁNEK, Zdeněk. Video upoutávku 

TV Noe na zbraslavské pašije 2013 (24.3.2013) [2013-4-6]. 

<http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=ppX9e1sf5Kk>  

Pro vlastní potřebu je videozáznam archivován v mé osobní sbírce tanečních videozáznamů.  

http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=ppX9e1sf5Kk
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5 TANEC A JEHO MÍSTO V KŘESŤANSKÉ 

LITURGII  

5.1 Definice „tance“  

Chceme-li se s tancem blíže seznámit, chceme-li mu porozumět a pochopit jeho 

smysl a význam, musíme si ujasnit, co jsou jeho základní znaky a vymezit tak pojem 

tance. I když třeba nedojdeme k přesné definici, přece jen nám jisté vymezení pojmu 

tance umožní usměrnit naše další úvahy o tanci. 

 Prvním a nejnápadnějším znakem tance je pohyb, do kterého zahrnujeme i klid 

(pózu, postoj). Významným znakem tanečního pohybu je rytmičnost. To znamená, že 

tanec je ve svém průběhu pravidelně členěn. Nabízí se nám tedy první hrubá definice 

tance: Tanec je rytmický pohyb. Dále o tanečním pohybu můžeme říci, že je spojen 

z estetického hlediska s určitými atributy jako je ladnost, uvolněnost, ale i přesnost, 

obratnost, dovednost, výraz a již zmíněný rytmus, čímž se dostáváme k tomu, že tanec 

je většinou nerozlučně spjatý s hudbou.  

Tato estetická forma pohybu odhaluje především citový stav člověka, proto je 

nutné hledat vazbu na pohyb, který vyjadřuje a odráží specifickou hladinu duševního 

rozpoložení člověka. Je to umění, v němž je dominantním prvkem lidské tělo. První 

definici můžeme tedy takto rozšířit: Tanec je pohybová aktivita vyjadřující 

prostřednictvím rytmických pohybů a gest subjektivní pocity tanečníka.
220

 

 

5.2 Tanec v Písmu svatém 

Pro křesťanství se nejvýraznější obrazy tance nacházejí v Písmu svatém. Jak již 

bylo mnohokrát zmiňováno, v této posvátné knize, nalézáme dvojí pohled na tanec. Na 

některých místech je tanec odsuzován, jelikož souvisí s modloslužbou (Ex 32,19), nebo 

také souvisí s tělesnými vášněmi, což zobrazuje v Novém zákoně tanec Salome, který 

předchází smrti svatého Jana Křtitele (Mt 14,6; Mk 6,22). Pozitivní pohled představuje 

tanec, který sloužil často k oslavování důležitých okamžiků ve společenském  

a náboženském životě Izraele. V izraelském prostředí nešlo nikdy jen o zdroj zábavy, 

pozadí taneční činnosti mělo také náboženský význam.  
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 Srov. Tanec, in: článek převzat ze stránek encyklopedie Co je co, 

http://encyklopedie.seznam.cz/heslo/101621-tanec, (24.3.2007). 

http://encyklopedie.seznam.cz/heslo/101621-tanec
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V Písmu svatém je však nejpodstatnější tanec k oslavě Boha (Ž 150,4;  

Ž 47,2).
221

 Obzvláště tyto žalmy spojují hudbu, chvalozpěv, vznášející se 

k Hospodinovi  

a tanec: 

 

„Zpívejte Hospodinu píseň novou (...) 

ať tanečním rejem chválí jeho jméno,  

ať mu pějí žalmy při bubnu a při citaře.“ 

(Ž 149,3) 

 

„Chvalte ho zvukem polnice,  

chvalte ho harfou a citarou, 

chvalte ho bubnem a tancem...“ 

(Ž 150,3-4) 

 

Nový zákon také popisuje tanec jako součást každodenního života, tanec 

například pronikl i do dětských her (Mt 11,17; L 7,32). Nebo můžeme 

uvést podobenství o návratu marnotratného syna, kde se při oslavě také objevil tanec  

(L 15,25). 

 

5.2.1 Diferenciace slov tanečního charakteru v Písmu svatém 

V hebrejském a řeckém původním textu můžeme shledat mnoho slov, jež 

diferencují charakter jednotlivých gest a pohybů těla. Jmenovat můžeme například 

Davidův tanec (2 S 6,5; 6,14-16), kde je třeba si všimnout různých slov, která jsou 

použita k vyjádření různého způsobu provedení tance. Slovo „křepčil“ v pátém verši je 

překladem výrazu „sáchak“ – radovat se, smát se, hrát, smířit, též viz slovní studie 

k tanci. Slovo „poskakoval“ ve čtrnáctém verši zní v hebrejštině „kárar“. V patnáctém 

verši původního textu se objevuje slovo „terúváh“, které je možné přeložit jako „jásat“. 

V šestnáctém verši je pro výraz „vyskakovat“ slovo „pazaz“, tj. skákat, být učiněn 

silným a pro výraz „točit se“ je opět slovo „kárar“. Většina těchto slov má tedy něco 

společného s poskakováním, skákáním, s radostí a horlivostí. 
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 Srov. SCHMITT Jean – Claude: Svět středověkých gest, Praha: Vyšehrad, 2004, 61; srov. Tanec, in: 

Nový biblický slovník, Praha: Návrat domů, 1996. 
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Také v Novém zákoně, když se mluví o tanci, najdeme slovo, které vyjadřuje 

„skákání radostí“ a je překladem výrazu „agalliaó“.
222

 

 

5.3 Tanec a liturgie  

Katechismus katolické církve nám říká: „Liturgie je také účastí na Kristově 

modlitbě, kterou se obrací k Otci v Duchu svatém. Každá křesťanská modlitba nachází 

v liturgii svůj zdroj a svůj cíl. Liturgií je vnitřní člověk zakořeněn a zakotven ve veliké 

lásce, jíž, nás Bůh miloval‘ (Ef 2,4) ve svém milovaném Synu.“
223

 

„Radujte se v Pánu vždycky, znovu říkám, radujte se!“ (Fp 4,4). Základem je 

radost, prožívaná skrze zpěv a tanec, která celé tělo unáší do vroucí modlitby. 

 

5.3.1 Tělo chrám krásy  

 „Či snad nevíte, že vaše tělo je chrámem Ducha svatého, který ve vás přebývá  

a jejž máte od Boha?“ (1 K 6,19). Měli bychom mít lásku k tělu, které nám dal Bůh. 

Dívat se na ně stejnýma očima jako on, pohledem Otce, vždyť tělo je místem vtělení 

lásky, místem, skrze které přijímáme lásku a také ji dáváme.
224

 „Křesťanské pojetí těla 

zahrnuje na jedné straně pojem ‚tělesnosti‘ poznamenané prvotním hříchem a na straně 

druhé mystéria Vtělení a Vykoupení.“
225

  Tělo má velkou hodnotou, měli bychom stále 

pociťovat nadšený úžas nad darem života, tajemstvím člověka a jeho nesmírné 

důstojnosti. 

 

„Především je nutno konstatovat, že lidské tělo je věčným předmětem kultury 

v jeho nejširším významu a to z prostého důvodu, že samotný člověk je předmětem  

a ve své kulturní a tvůrčí činnosti projevuje své lidství tím, že do této činnosti také 

zahrnuje své tělo.“
226
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 Srov. MANOR, Giora. The Bible as Dance. Dance Magazine 1978 (December), s. 55-86; srov. 

KRAWCZYKOVÁ Cordelia: Tanec ve chvále, překlad z knihy: Lobpreis mit Tamburinen, Tanz, Flagen 

und Bannern, 1999, http://www.juda.wz.cz/vyuc/c011.htm, (24.3.2007). 
223

 Katechismus katolické církve, čl. 1073. Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2002. 
224

 Srov. CROISSANT, Jo: Tělo, chrám krásy. Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2002, s. 25. 
225

 SCHMITT, Jean – Claude. Svět středověkých gest. Praha: Vyšehrad, 2004, s. 48. 
226

 JAN PAVEL II. Teologie těla. Katecheze Jana Pavla II. o lidské lásce podle Božího plánu, třetí 

rozšířené vydání. Praha: Paulínky, 2006, s. 279. 
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Tanec je závislý na člověku více než ostatní druhy umění. Člověk je zároveň 

jeho subjektem i objektem, tvůrcem i dílem. V tanci bychom měli odvrátit svůj pohled 

od sebe samých a obrátit jej k Bohu. 

Krásou pohybu rozumíme vnější projev lidského těla, krása pohybu je velmi 

pestrá ve své variabilitě, kdy jedinec uplatňuje schopnost přizpůsobit se dané objektivní 

skutečnosti. Pohybem rozumíme změnu místa nebo polohy. Každý vnější pohyb 

vychází ze základní klidové polohy a opět se do této klidové polohy vrací. Ovšem je 

třeba připomenout, že to je pojem relativní, neboť takzvaná klidová poloha u živého 

organismu neexistuje, bereme-li v úvahu fyziologické procesy (dýchání, srdeční 

činnost…). Jan Pavel II. říká: „Vždyť tělo a pouze ono, je schopno učinit viditelným, co 

je neviditelné: duchovní a božské. Bylo stvořeno, aby přenášelo do viditelné skutečnosti 

světa tajemství skryté od věčnosti v Bohu, a tak bylo jeho znamením.“
227

  

 

5.3.2 Symbolika gest 

Křesťanská kultura zdědila po antice rozsáhlý slovník gest. V latině je ústředním 

slovem podstatné jméno gestus (-us), které označuje v širokém slova smyslu pohyb  

či držení těla a v užším konkrétní pohyb končetiny, zejména ruky. Slovo gestus je 

utvořeno od kořene slovesa gero, gerere, což znamená „konat a nést“ a odtud také 

pochází význam „dělat gesto“.
228

  

Tělo a gesto jako nástroj umění sloužilo v minulosti, na úsvitu lidské civilizace  

a v současné době u přírodních národů, jako jeden z nejtypičtějších prostředků vyjádření 

sebe sama. Magické a kultovní obřady souvisely s denním pracovním rytmem člověka,  

ve kterém bylo místo i pro vlastní gestickou a mimickou aktivitu, cílící obživu, 

vyjadřující touhu po plodivé síle nebo hrající roli při zasvěcení do totemového 

společenství. Různé kulty a kultury přinášejí i nové pohledy, nové prožívání ve 

výrazové složce tance.   

„Středověká kultura je kulturou gesta.“
229

 Významná úloha gesta odpovídala 

místu, jež ve středověkém křesťanství zaujímalo tělo. Gesta navenek odhalují tajné 
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 JAN PAVEL II.: Teologie těla. Katecheze Jana Pavla II. o lidské lásce podle Božího plánu, třetí 

rozšířené vydání, Praha: Paulínky, 2006, 12. 
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 Srov. SCHMITT Jean – Claude: Svět středověkých gest, Praha: Vyšehrad, 2004, 27-28. 
229

 LE GOFF Jacques: Kultura středověké Evropy, Praha: Vyšehrad, 2005, 477. 
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pohyby duše skryté v lidském nitru. Pokud jsou tato gesta ukázněna, mohou na oplátku 

přispět ke zkrocení duše a jejímu pozdvižení k Bohu.  

Hovořit o gestech znamená v první řadě mluvit o těle. Role těla je v křesťanství 

ambivalentní. Na jednu stranu naskýtá příležitost k hříchu, je „vězením duše“ a brzdí 

člověka na cestě ke spáse. Avšak pokud existují gesta špatná, v perspektivě Vtělení je 

zřejmé, že musí být i gesta dobrá, především ta, jejichž příklad poskytl sám Kristus.
230

  

Lidé mezi sebou a ve vztahu k Bohu, při hovoru, modlitbě či pro vlastní ochranu 

neustále používají gesta; vkládají do nich tělo i duši, tedy celou svou osobu a přikládají 

jim velkou důležitost ve věcech víry. Díváme-li se na starý obraz, stává se mnohdy, že 

najednou poznáváme určitá gesta, jejichž forma, ani význam se v průběhu staletí 

nezměnily. Středověk je nám tedy docela blízký tím, že zavedl mnoho gest, jež nám 

jsou dodnes známá, jako je například spojení rukou při modlitbě.  

Gesto, nejkonkrétnější lidský projev, je nositelem abstrakta. V tom, jak se člověk 

pohybuje, jak gestikuluje a pohybově reaguje na jednání jiných, se odhaluje osobitost 

jeho charakteru, projevují se jeho city.  

Gesta mají důležité místo především v liturgii, týká se to i gest, jež se den co den 

pravidelně opakují při oběti mše svaté či při mnišských a kanovnických hodinkách. Tato 

gesta jsou krásně popsána v knize Benedikta XVI. Duch liturgie, například rozpjaté 

ruce mají pro křesťany christologický význam. Připomínají nám paže Ježíše Krista 

rozepjaté na kříži. Smyslem tohoto gesta je jednak úcta k Bohu a dále lásku k bližnímu.  

 

„Otevření se Bohu, úplné odevzdání se jemu, je zároveň neoddělitelným 

dáváním se bližnímu. Toto splynutí obou směrů, které jsou vyjádřeny v Ježíšově gestu na 

kříži, ukazuje novou – tělesně viditelnou – hloubku křesťanské modlitby a vyjadřuje tak 

také vnitřní zákon naší modlitby.“
231

 

  

Benedikt XVI. dále popisuje již zmíněné gesto sepjatých rukou, které patrně 

pochází z výrazu „lenního vztahu“. Příjemce léna vkládá při tomto úkonu své sepjaté 

ruce do rukou pána. Podle svatého Otce jde o nádherný symbolický akt, „neboť já 

vkládám své ruce do tvých, ať je tvé obejmou“. Jedná se o výraz důvěry i věrnosti.
232

  

                                                 
230

 Srov. SCHMITT, Jean – Claude: Svět středověkých gest. Praha: Vyšehrad, 2004, s. 15-17. 
231

 RATZINGER, Joseph – BENEDIKT XVI. Duch liturgie. Brno: Barrister & Principal, 2006, s. 178-

179. 
232

 Srov. RATZINGER, Joseph – BENEDIKT XVI. Duch liturgie, 2006, s. 179. 
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Gesto, které bývá někdy opomíjeno, je gesto sklonění se před Bohem. Toto gesto 

pokory je velmi důležité. Člověk se má snažit vzhlížet k Bohu, aby se mu přiblížil. 

Avšak musí se i umět sklánět, neboť Bůh sám se sklání k nám.
233

  

Zde je příhodné říci, že každé gesto v tanci je výrazem. Tanec je nejvýraznější 

umění, tanec je výrazem citu, tanec je výraz sám. 

 

5.3.3 Tanec jako modlitba 

„Člověk dokáže vyjádřit své vztahy a své city nejrůznějším způsobem: slovy, 

posunky, tancem, zpěvem, mnohdy celým tělem, a také literárním, hudebním  

a výtvarným projevem. To všechno se tedy může také stát projevem modlitby. Důležité 

je, aby to byl projev autentický.“
234

  

 

Tanec jako modlitba, je vyjádřena tedy nejen slovy, ale celou bytostí a ti, kdo se 

modlí tancem, by neměli být umělci, ale ctitelé! Bůh si přeje, abychom ho oslavovali 

celým srdcem. Pokud budeme usilovat o to, abychom se zalíbili lidem, může se tanec 

stát manipulativním prostředkem, motivy uplatnit se a předvést se, nejsou jistě správné. 

Proto má-li být úcta k Bohu vyjádřena pomocí gest a pohybů těla, jsou takové motivy 

nepřípustné. Naše srdce je ve správném postoji jen tehdy, je-li modlitba prostřednictvím 

tance a hudby nasměrována především k Bohu. 

 

„Pro dnešní děti a mládež je (...) velmi důležitá hudba a s ní mnohdy také 

pohybový projev. Modlitba se proto bez ní většinou neobejde. Je třeba přijmout 

to, že z hlediska modlitby je důležité, aby šlo o vyjádření a sebevyjádření 

autentické. (...) Z hlediska hudební estetiky jde zpravidla o něco jiného, ale 

výchova k estetickému cítění, jakkoliv je důležitá, není totožná s výchovou  

k modlitbě!“
235

 

 

                                                 
233

 Srov. RATZINGER, Joseph – BENEDIKT XVI. Duch liturgie, 2006, s. 180. 
234

 OPATRNÝ, Aleš: Modlitba při katechezi, Shrnutí a doplnění výsledků práce skupiny na setkání 

katechetů v Praze-Břevnově v říjnu 1997, http://www.knihovna.net/KNIHA/0053_t.htm, (1.5.2007). 
235

 OPATRNÝ, Aleš: Modlitba při katechezi, Shrnutí a doplnění výsledků práce skupiny na setkání 

katechetů v Praze-Břevnově v říjnu 1997, http://www.knihovna.net/KNIHA/0053_t.htm, (1.5.2007). 

http://www.knihovna.net/KNIHA/0053_t.htm
http://www.knihovna.net/KNIHA/0053_t.htm
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S příklady tance, jako projevu úcty k Bohu, se můžeme setkat i v životě svatých. 

Anna od Ježíše napsala o svaté Terezii z Ávily:  

 

„Jednoho dne při zpěvu kantika nemohla skrýt božský oheň, který ji 

stravoval. Tehdy přivedla všechny své dcery (z Karmelu) před Nejsvětější svátost 

a tam, ve vytržení jako David před Hospodinovou archou, jsme tuto ctihodnou 

matku viděly, jak krouží v presbytáři, zpívá a tleská rukama po španělském 

způsobu, ale s takovou velebností, něhou a vážností, že při pohledu na ni jsme 

byly uchváceny svatou úctou a cítily jsme se vnitřně osloveny a pozvednuty 

k Bohu.“
236

  

 

Nelze zapomenout ani na svatého Františka z Assisi, který podle vzoru Davida, 

tančícího před archou, tančil před papežem. U svatých tanec zjevuje svou pravou 

přirozenost a dosahuje svého vrcholného výrazu. Tanec může být adorací, může být 

modlitbou vepsanou do pohybu, jestliže se křesťan nechá unášet žárem své lásky a tančí 

také jako David před archou. „Dobro tvoří pouze láska a jen ona může být koneckonců 

vnímána ve všech svých dimenzích a svých profilech ve stvořených věcech a především 

v člověku.“
237

 

 

Rozlišení liturgického tance dle jeho funkce podle Thomase A. Kane
238

  

Thomase A. Kane uvádí v publikaci The New SCM Dictionary of Liturgy and 

Worship, rozlišení liturgického tance (podle jeho funkce): 

 

1) Procesionální tanec: 

Jedná se o nejčistší formu náboženského tance. Procesí s interpretací pohybu se 

může stát smysluplnou součástí liturgické oslavy, ze které těží celá liturgická 

činnost. V rámci eucharistie jsou čtyři příležitosti pro procesí: 

a) Vstupní procesí - slučuje všechny členy liturgické komunity, určuje téma 

slavnosti. 

b) Procesí oslavující čtení Písma sv. - toto procesí oslavuje čtení evangelia  

                                                 
236

 CROISSANT Jo: Tělo, chrám krásy, Kostelní Vydří 2002, 142. 
237

 JAN PAVEL II.: Teologie těla. Katecheze Jana Pavla II. o lidské lásce podle Božího plánu, 2006,  

s. 87. 
238

 Srov. KANE, Thomas A. Liturgical Dance. (ed. BRADSHAW, Paul F.) The New SCM Dictionary of 

Liturgy and Worship. London: SCM Press, 2002, s. 150-151. 
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a zahrnuje lektora, akolyty se svíčkami a kadidlem. Zpěv Aleluja doprovází 

procesí k ambonu, kde je čteno Písmo svaté. Kniha je obyčejně držena ve výšce 

a je nesena ladným pohybem
239

.  

c) Procesí s dary - zdůrazňuje přípravu stolu a přinesení prvků chleba a vína ze 

společenství.  Dary jsou přinášeny tanečním krokem uličkou mezi lavicemi.  

d) Závěrečné procesí - oznamuje konec liturgie a doprovází klérus z prostoru oslav.  

 

2) Tanec podporující mluvený text: 

Formuje jádro bohoslužby slova, zahrnující čtení z Písma svatého a Vyznání víry. 

Touto cestou lektor a tanečník společně prohlašují radostnou zvěst. Prostřednictvím 

tance lze zdramatizovat Písmo svaté.  

 

3) Rozjímání prostřednictvím tance: 

Může být odpovědí na čtení, či díkůvzdání.  Rozjímající odpovědí na čtení dne je 

např. žalmový tanec, který využívá gest. Také homilie nebo kázání může zahrnovat 

pohyb. Tento tanec může být inspirací, výzvou nebo provoláním zprávy o spáse 

zvláštní cestou. Tanec rozjímání je nejčastěji spojován s časem klidu na konci 

bohoslužby.  

 

4) Oslavující tanec:  

Může být považován za liturgický tanec, i přestože není formálně propojen 

s obřadní strukturou liturgie. Tyto tance mají tendenci zahrnovat celou společnost 

pomocí jednoduchých gest a pohybů. Kruhový tanec zahrnuje celý prostor a je 

typickým druhem tohoto tance.  

 Liturgický tanec je tedy určován rituální strukturou, ve které je praktikován. 

Jeho posláním je sjednotit společenství, inspirovat věřící a pozvedat jejich duši 

k Bohu. Spiritualita tance koresponduje s vizí Boha jako lidské bytosti, nestatické, 

ale dynamické. Bůh je někým, kdo podle židovské eschatologie přivádí lid 

k triumfálnímu tanci.
240

 

                                                 
239

 Toto procesí velmi připomíná procesí v židovské tradici o svátku Simchat Tóra neboli „radost 

z Tóry“. K tomuto svátku patří tradice tance se svitky Tóry, které jsou také neseny chrámem nahoře nad 

hlavou prostřednictvím tanečních kroků. 
240

 Srov. WAKEFIELD, Gordon S. The SCM Dictionary of Christian Spirituality. London: SCM Press, 

1983, s. 103. 
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5.3.4 Tanec a hudba v liturgii 

„Církevní hudební tradice představuje nedocenitelný poklad, který 

vyniká nad ostatní umělecké projevy především tím, že je to bohoslužebný zpěv, 

vázaný na slova liturgie, a tak tvoří nezbytnou nebo integrující součást slavné 

liturgie. (...) Liturgická hudba bude tedy tím posvátnější, čím těsněji bude spjata 

s liturgickým děním, ať vroucnějším vyjádřením modlitby nebo sjednocením 

srdcí, ať tím, že posvátným obřadům dodá slavnostnější ráz. Přitom církev 

schvaluje všechny formy pravého umění, pokud mají náležité vlastnosti,  

a přijímá je do liturgie.“
241

 

 

Hudba má v biblickém náboženství významné místo, vždyť slovo zpívat a jeho 

další příbuzná slova jsou nejužívanějšími slovy v Písmu svatém. Ve Starém zákoně se 

objevují 309 krát a v Novém zákoně 36krát.
242

 K tanci tradičně patří hudba. Na základě 

určité extáze, kterou tanec, hudba a zpěv vzbuzují, přešla obě umění do služeb 

náboženství již v nejstarších dobách. Vztah mezi hudbou a tancem je nepochybně 

bezprostřední. Tento vztah na první pohled samozřejmý a jasný, vždy byl a je 

proměnlivým, závisí totiž na kulturním vývoji společnosti. Tanec je souzněním, 

harmonií hudby a pohybu. Je to umění vyjádřit hudbu v prostoru, schopnost zaujmout, 

vyvolat emoce a zanechat v nás prožitek.  

„Když hudba a tanec pracují v souladu, účinky, které vyvolává toto dvojí umění,  

se stávají úchvatnými a jejich kouzelná magie triumfuje nad srdcem i duchem.“
243

  

 

5.3.5 Tanec a prostor  

 Položíme-li si otázku jaký je význam křesťanského chrámu? Můžeme si 

odpovědět, že v té nejdůležitější podstatě se jedná o posvátný prostor umožňující 

liturgické shromáždění.
244

 Tanec tvořil již ve středověku součást bohoslužby  

v  chrámech a kostelech, v jejichž útrobách se během časů tančilo na různých místech. 

Avšak také se tančilo na přilehlých prostranstvích a při procesích. Chceme-li postihnout 
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 DRUHÝ VATIKÁNSKÝ KONCIL: Konstituce o posvátné liturgii Sacrosanctum Concilium, 

 (ze dne 4. prosince 1963), čl. 112, in: Dokumenty II. vatikánského koncilu, Praha: Zvon, 1995. 
242

 RATZINGER, Joseph – BENEDIKT XVI. Duch liturgie, 2006, s. 119. 
243

 NOVERRE, Jean Georg. Listy o tanci a baletech, Praha 1945, [nestr.]. 
244

 Srov. RATZINGER, Joseph – BENEDIKT XVI. Duch liturgie, 2006, s. 55. 
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všechny aspekty tance v sakrálním prostředí, je na tomto místě vhodné věnovat 

pozornost fenoménu „labyrintu“. „Těsná je brána a úzká cesta, která vede k životu,  

a málokdo ji nalézá.“  (Mt 7,14)  

 

Symbolika labyrintu 

Mýtus o labyrintu vyjadřuje nekonečnou touhu po spáse, je příběhem zachránce, 

který porazí zlé síly číhající ve středu bludiště a zajistí tak věčný život své komunitě. 

Ústřední zlou silou může být býk, Mínotaurus, Chumbaba (Chuvava), Tyfón nebo, 

pokud pojem metaforicky rozšíříme na křesťanství, i obr Goliáš či Satan.  

Také hrdina labyrintu získal v průběhu času mnoho tváří – byl jím Théseus, 

Iáson, Gilgameš, Herkules, po zjevení Písma pak Mojžíš, David, Ježíš Kristus nebo sv. 

Michael.
245

 Křesťanská podoba příběhu vyrůstá z antických kořenů. Během 

křesťanského středověku se jako symbol zápasu se zlem začal labyrint objevovat na 

půdě mnoha klášterů a katedrál.
246

  

 

Symbolika raně křesťanského bludiště v kostele 

Veškeré pozdně starověké a středověké labyrinty se nacházejí na církevní půdě. 

Jak uvádí Craig Wright, „podle existujících archeologických důkazů středověké bludiště 

neexistovalo mimo chrám Páně“.
247

 Bludiště ve svatyních středověké Evropy byla 

budována od pátého do počátku dvanáctého století našeho letopočtu. Na podlaze 

katedrály v Chartres najdeme asi největší a patrně také nejkrásnějším kostelní labyrint 

[obr. 15, 16], jaký byl kdy vytvořen.
248

 Prolnutím symboliky kříže se symboly božského 

kruhu a hříšného čísla jedenáct se chartreský labyrint stal křesťanským co do tvaru  

i významu.
249

 Morální imperativ těchto křesťanských labyrintů byl vždy identický: 

pokud doufáte, že dospějete do nebeského Jeruzaléma, nescházejte ze správné cesty.
250

  

Pravým domovem kostelního bludiště je Francie a její gotické katedrály. Dílem 

až magického významu je největší gotický labyrint umístěný na podlaze v hlavní lodi 
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 Srov. WRIGHT, Craig. Labyrint a bojovník. Symboly v architektuře, náboženství a hudbě. Praha: 

Vyšehrad, 2008, s. 13–14. 
246

 Srov. WRIGHT, Craig. Labyrint a bojovník. Symboly v architektuře, náboženství a hudbě, s. 17. 
247

 Srov. WRIGHT, Craig. Labyrint a bojovník. Symboly v architektuře, náboženství a hudbě, s. 26. 
248

 Tento typ labyrintu však pravděpodobně nevznikl v Chartres, nýbrž v klášterech v Auxerre, které bylo 

v druhé polovině devátého století centrem benediktinské vzdělanosti. (Pozn. autora) 
249

 Srov. WRIGHT, Craig. Labyrint a bojovník. Symboly v architektuře, náboženství a hudbě, s. 29–33. 
250

 Srov. WRIGHT, Craig. Labyrint a bojovník. Symboly v architektuře, náboženství a hudbě, s. 37. 
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katedrály v Chartres, vydlážděný z černých a bílých kamenů. Jeho základem je 

třináctimetrový kruh, který byl rozdělen na čtyři části, které vyplňuje bílá stezka 261,5 

metrů dlouhá a vedoucí spirálovitě až do kruhovitého středu.  

Větší rozměrné labyrinty sloužily v křesťanských prostorech jako místa rituálů 

spojených s tancem. Na spojení tance s labyrintem nebylo přitom nic překvapivého,  

a i zde nalézáme analogii se starověkem: Po vítězství Thésea nad Minótaurem, antický 

hrdina s princeznou Ariadnou uprchl na ostrov Délos, kde provedli oslavný tanec, při 

kterém svými kroky obnovili stezku vedoucí labyrintem a do jeho středu umístili 

oltář.
251

 Labyrinty bývaly občas v antických spisech označovány jako daidala a od 

Homérových dob se tradovalo, že Mínotaurův labyrint na Krétě byl původně postaven 

pro dceru krále Mínóa Ariadnu coby choros, čili místo vyhrazené pro tanec. Právě tady 

Ariadna naučila Thésea tanec života a smrti. Podle představ Homéra tento labyrint 

později zdobil i velký štít bojovníka Achillea, hrdiny obléhání Tróje. Po obvodu 

Achillova štítu jsou vyobrazeni Ariadna a další mladí tanečníci [obr. 17], kteří se 

střídavě spojili do zástupu, vždy jeden muž a jedna žena. Chytili se za ruce a utvořili 

řetěz, a jejich kruhovým tancem vznikl labyrintový vzor, v němž Théseus postupoval do 

zákrutů a ohybů bludiště. Tanečník se ubíral dopředu, až dosáhl středu, a pak se otočil 

opačným směrem. V tom okamžiku se tanečníci vpředu pohybovali zpátky, zatímco ti, 

co byli více vzadu, postupovali stále dopředu. Tímto způsobem tanec začínal vytvářet 

obrys labyrintového vzoru paralelních chodeb. Dívky byly ozdobené věnci, mladíci si 

nesou dýky se zlatými rukojeťmi.“
252

 

Středověké kostelní labyrinty byly tradičně spojené s rituály v čase Velikonoc.  

O této náboženské funkci labyrintů existují cenná písemná svědectví. Nešlo přitom  

o lidovou slavnost s pohanskými reminiscencemi, nad kterou by církev musela 

tolerantně přivírat oči. Tančili při ní členové zdejší kapituly a součástí obřadu byly 

nejen předepsané pohyby a zpěv, ale také pohazování velkým míčem nazývaným 

pelota, který pravděpodobně znázorňoval slunce, symbolizující Krista, Slunce 

spravedlnosti.  
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 Srov. WRIGHT, Craig. Labyrint a bojovník. Symboly v architektuře, náboženství a hudbě, s. 18. 
252

 WRIGHT Craig: Labyrint a bojovník. Symboly v architektuře, náboženství a hudbě, Praha: Vyšehrad, 

2008, 133-134. Wright odkazuje na knihu KERN Hermann: Labyrinthe, str. 50-51 a MILLER: Dance, str. 

24-25. Kompletní seznam zdrojů zabývajících se Théseovým tancem na Délu poskytuje Miller, Dance, 

str. 550. 
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„V Sens jsou rituály s míčem písemně doloženy na jaře 1413. 

Z francouzské katedrály v Auxerre o nich víme už od 18. dubna 1396. Obřad 

začínal odpoledne o velikonoční neděli, kdy se členové kapituly shromáždili 

v hlavní lodi. Dobový středověký popis z Auxerre uvádí: „Děkan nebo někdo, 

kdo ho zastupoval, převzal míč (pelotu) od nejnovějšího (ve smyslu služebně 

nejmladšího) kanovníka... a začal zpívat část antifony k svátku Velikonoc, 

,Victimae paschali laudes‘. Potom si vzal míč do levé ruky a tančil jednotlivé 

části, jak byly zpívány, zatímco ostatní ruku v ruce tančili okolo labyrintu (circa 

Daedalum)... Pelotu děkan podal nebo hodil tanečníkovi, na něhož právě 

pohlédl při otáčení... Rytmus pohybu udávaly varhany. Následně po tanci... šel 

celý sbor na jídlo. (...) Potom následovalo zvonění největších zvonů a věže a šlo 

se procesí k nešporám.“
253

  

 

Velikonoční tance a házení pelot, o nichž se mluví i v souvislosti s několika 

dalšími katedrálami, například ve Vienne, se v Auxerre udržovaly nepřetržitě až do roku 

1538. Poté se začal v tomto kostele provozovat liturgický tanec, který nabyl mnohem 

většího lesku než jinde: Účastnil se ho arcibiskup se všemi duchovními, kteří po 

dvojicích kráčeli a zpívali hymny ke Vzkříšení a přitom se točili na místě. Jistý zápis ze 

šestnáctého století praví, že jde o prastarý a zcela chvalitebný obyčej, při němž 

duchovní, obročníci kostela v Sens a dokonce i arcibiskup, pokud byl přítomen, šli po 

večeři o velikonočním večeru společně do rajské zahrady tančit „choreu, aniž by však 

přitom skákali do vzduchu“. 

 Kromě kněží využívali bludiště z bílých a černých kamenů i poutníci. 

Procházení jeho klikatou cestou bývalo považováno za analogii zbožné pouti do 

Jeruzaléma a symbolické putování ve stopách Kristových, na kterém si na každém 

kroku věřící připomínal věčný zápas dobra a zla, života a smrti. Taková cesta byla 

prostředkem účinného pokání a duchovní očisty. „Kroky ke spiritualitě“ „Labyrinty 

pomáhají věřícím ztratit se v sobě a nalézt Boha“.
254

 

 

                                                 
253

 Srov. KOVÁČ, Peter. Katedrála v Chartres, Francouzské umění rané a vrcholné gotiky, Praha: 

Eminent, 2007, s. 149.  
254

 Srov. HEERS, Jacques. Svátky bláznů a karnevaly, Praha: Argo, 2006, s. 71; srov. KOVÁČ, Peter. 

Katedrála v Chartres, Francouzské umění rané a vrcholné gotiky, s. 144–149. 
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5.4 Shrnutí 

 Definice tance nám říká, že tanec je rytmický pohyb, kterým lze vyjádřit 

subjektivní pocity tanečníka. V Písmu svatém nalézáme dvojí pohled na tanec, a to 

pozitivní, který v něm spatřuje projev úcty věřících k Bohu a jejich radosti z víry, nebo 

pohled negativní, ve kterém je tanec spojován s modloslužbou či s tělesnými vášněmi.  

Tělo jako chrám krásy je i chrámem Ducha svatého, který v něm přebývá. Je to 

místo, skrze které přijímáme lásku a také ji dáváme. Podle Kardinála Tomáše Špidlíka 

rozeznívá Duch svatý „liturgii ducha a srdce“ každého člověka, a tím se zcela 

jednoznačně stává také silou veškeré lidské tvořivosti.
255

 

Tanec prostřednictvím pohybů těla a symboliky gest dokáže vyjádřit to, co je 

nevyslovitelné. Modlitba je v tanci vyjádřena nejen slovy, ale celou bytostí. Liturgický 

tanec je určován rituální strukturou, ve které je praktikován. Jeho posláním je sjednotit 

společenství, inspirovat věřící a pozvedat jejich duši k Bohu. Nutné je zmínit též hudbu, 

které náleží v křesťanské liturgii významné místo a je s tancem úzce provázána. 

Tanec tvořil již ve středověku součást bohoslužby v  chrámech a kostelech, 

tančilo se i na přilehlých prostranstvích a při procesích. Tanec v sakrálním prostředí byl 

v minulosti mimo jiné významně spojen s fenoménem „labyrintu“. 

                                                 
255

 Srov. ŠPIDLÍK, Tomáš. Ruská idea: jiný pohled na člověka. Velehrad: Refugium Velehrad-Roma, 

1996, s. 153. 
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6 Terénní výzkum a vlastní analýza tance v rámci 

současné křesťanské kultury 

6.1 Metoda výzkumu 

Realizace terénního výzkum, který jsem uskutečnila, byla zaměřena několika 

směry a k vícečetným cílům, které vyžadovaly různé metody a techniky výzkumu. Mé 

bádaní lze proto podle zvolených cílů rozdělit na několik částí, jejichž provedení se 

časově prolínalo. 

Prvořadé bylo zjistit, kdo se v České republice v současné době věnuje tanci 

jakožto projevu zbožnosti v rámci křesťanství. Pokusila jsem se vytvořit historickou 

analýzu šíření těchto tanečních projevů a zároveň vyhledat společenství, která se 

v současnosti u nás věnují tanci jakožto náboženského projevu. Zjištěná data byla 

zpracována kvantitativně. 

Během tohoto výzkumu jsem dospěla ke zjištění, že tanec v rámci křesťanské 

liturgie v České republice navazuje na židovskou tradici a čerpá z izraelských lidových 

tanců. Proto bylo nutné zahájit i terénní výzkum v židovských komunitách, které se 

tímto tancem zabývají. Při tomto výzkumu jsem si zvolila za konzultanta z řad 

tanečníků Bc. Milana Dvořáka, který působil několik let ve folklórním tanečním 

souboru Rut v Prostějově. Tento soubor se vyvinul z malého křesťanského společenství. 

Bc. Milan Dvořák je také členem taneční skupiny Besamim, která se těší podpoře 

Pražské židovské obce. Vystudoval obor Husitská teologie – judaistika. 

Mým dalším cílem bylo zjistit informace o současných způsobech tance v rámci 

křesťanských i židovských společenství. Zaměřila jsem se na stavbu choreografie, 

formace při těchto choreografiích, volbu postojů, tanečních kroků a gest, ale také na 

taneční techniku interpretů a pocity, které tancem vyjadřují. Zmíněné informace jsem 

dále utřídila, aby mohly sloužit jako výchozí materiál k dalšímu bádání.  

Mnohé z údajů jsem obdržela na základě metody dotazování, při rozhovorech 

s tanečníky. Dotazování bylo prováděno verbálně i písemně. Jelikož jsem otázky 

připravovala podle daných okolností, nebylo použito předem připravovaných dotazníků. 

(Mohlo jít např. o otázky typu: Proč byla skupina založena? Proč se společenství věnuje 

tanci? Co chtějí tancem vyjádřit? Jestli mají jejich gesta, které při tanci zapojují, nějaký 

význam? Jakým způsobem je choreografie vytvářena? Jakou používají hudbu? Jak často 

se k nacvičení choreografií schází? Jak si myslí, že je vnímá jejich věřící okolí? atd.) 

Některá společenství, zabývající se tancem se mi však nepodařilo kontaktovat vůbec. 
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Proto jsem musela pracovat pouze s daty na jejich oficiálních internetových stránkách, 

které jsem konzultovala s Bc. Milanem Dvořákem. 

Jeden z největších přínosů pro svou práci spatřuji v poznatcích získaných na 

mezinárodním semináři izraelských lidových tanců Machol Čechia a na výukových 

hodinách taneční skupiny Besamim. Další metoda, kterou jsem při svém bádání použila, 

byla metoda zúčastněného pozorování, během něhož jsem si navíc samotné taneční 

projevy vyzkoušela. Toto zúčastněné pozorování jsem prováděla v roce 2010 v pražské 

skupině Besamim. 

Pro výzkum v tanečním odvětví je nutné předmět pozorování posuzovat 

bezprostředně, v přirozeném prostředí jeho existence. Při zkoumání taneční formy je 

tedy zúčastněné pozorování nutností. Protože nebylo v mých možnostech odcestovat do 

zahraničí, abych mohla zkoumat tanec jakožto náboženský tanec v rámci křesťanství  

i v jiných zemích, provedla jsem jednu část výzkumu s pomocí videozáznamů 

dostupných na různých internetových stránkách. Nespočet videozáznamů, které jsem 

shlédla, jsem následně třídila  podle státu, kde byl tanec provozován, či podle ritu, do 

kterého spadal; funkce a významu tance; nebo hlediska, kým a kde byl praktikován. 

Nakonec jsem si pro vlastní potřebu zajímavé videozáznamy archivovala. 

 Můj výzkum na závěr doplnily i mé osobní zkušenosti z předchozího 

celoživotního profesionálního studia tance.  

 

6.2 Vlastní analýza tance v rámci současné křesťanské kultury 

 Na začátku výzkumu bylo mým cílem odpovědět na otázky, které jsem 

formulovala v úvodu předkládané práce. Odpověď na některé z nich jsem hledala ve 

studiu pramenů a literatury a jejich následném třídění a analyzování. Jiné otázky 

vyžadovaly doplnění terénním výzkumem, a to metodou dotazování i metodou 

zúčastněného pozorování. Přehled témat, kterých jsem se dotkla v terénním výzkumu, je 

následující: 

 

Jaké jsou speciální liturgické aspekty tance jako projevu zbožnosti?  

Tanec, podobně jako i jiná umění, pracuje s pohybem, prostorem, kompozicí, má 

své specifické tvarosloví a určitou myšlenkovou koncepci. Způsob a forma liturgického 

pohybu uctívání se obměňují v rozmanitém spektru tanečních tradic, které mají vlastní 
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metrum i taneční prvky. Liturgický tanec by měl mít za cíl vyjádřit víru společenství ve 

své ryzí podobě. Tanec jako forma modlitby může obsahovat radost, bolest, pokoru, 

vyznání, poslušnost, čistotu, extázi nebo lásku. Při svém terénním výzkumu  

a zúčastněném pozorování i při analýze různých videozáznamů z celého světa, které 

jsem nalezla na internetových stránkách, jsem se setkala s mnoha působivými a 

citlivými zpracováními liturgických tanců, ale také s některými případy, které u mne 

coby diváka vzbuzovaly pochyby o své funkčnosti. Pro názornou ukázku, jsem vybrala 

několik video záznamů
256

, na kterých bych chtěla demonstrovat své výsledky výzkumu.   

 

Dispozice tanečníka 

Tanec jakožto estetický projev předpokládá určité dispozice, z nichž mezi 

základní náleží ladnost pohybů, rytmické a hudební cítění. K těmto se dále řadí další, 

fyzické předpoklady, které lze očekávat spíše u profesionálních tanečníků: ohebnost, 

svalová síla, správné držení těla a estetické tělesné proporce. Profesionální tanec vždy 

vyžaduje pečlivou přípravu a trénink tanečníků. Otázka profesionality u tance 

liturgického je však ambivalentní. Tanec jakožto náboženský projev niterného cítění by 

měl být především autentickým lidským vyjádřením. Neměl by tedy v ideálním případě 

vyžadovat žádnou speciální profesionální průpravu. Kultury, které po staletí tanec 

chápou jako plnohodnotnou součást svých svátků a slavností (například židé), si k němu 

dodnes uchovávají přirozený cit, který se dědí z generace na generaci. Na druhou stranu 

nelze říci, že profesionální stránka věci by měla být zcela ignorována. Nezkušení 

tanečníci by měli vždy uvážit, v jaké míře je vhodné se do tance během liturgie zapojit. 

Všichni zúčastnění mohou pochopitelně na modlitbě participovat prostřednictvím 

jednoduchých gest, v případě komplikovanějších tanců by však v některých případech 

mohlo dojít k nechtěnému zlehčení modlitby a snížení posvátnosti liturgie. Toto 

doporučení nalézáme i v publikaci The New SCM Dictionary of Liturgy and Worship.
257

 

 Na tomto místě ráda odkázala na první videozáznam (video č. 1)
258

, který mě při 

zkoumání tohoto aspektu upoutal. Jedná se o biblický tanec v provedení skupinky žen 

z Římskokatolické farnosti Sušice, záznam byl pořízen v Klášteru kapucínů Sušice 

v roce 2009. Farnost uvádí, že jednotlivá gesta jsou symbolickým vyjádřením vztahu 

                                                 
256

 Jelikož tyto video záznamy jsou chráněny autorskými právy, nemohou být přiloženy na DVD, ale pro 

vlastní potřebu jsou archivovány v mé osobní sbírce tanečních videozáznamů.  
257

 Srov. KANE, Thomas A. Liturgical Dance. (ed. BRADSHAW, Paul F.) The New SCM Dictionary of 

Liturgy and Worship. London: SCM Press, 2002, s. 150. 
258

 Srov. Římskokatolická farnost Sušice. Biblické tance – klášter Sušice 2009 (31. 5. 2009) [2013-4-2]. 

<http://www.youtube.com/watch?v=hNU3jdjubME> 

http://www.youtube.com/watch?v=hNU3jdjubME


 95 

nebo obrácením se k Bohu, a též jsou inspirována slovy Písma svatého. Biblické tance 

v tomto pojetí dle farnosti navazují na židovskou tradici. Nechci zde hodnotit stavbu 

choreografie, ani uvádět vlastní názor na vhodnost zařazení tohoto tance do liturgie. 

Nemohu tak ani učinit, jelikož nevím, v které části bohoslužby byl tanec zařazen, zda 

vůbec byl zařazen do liturgie. Chtěla bych zde pouze demonstrovat, že pokud se zvolí 

jednoduchá gesta a taneční kroky, jak tomu je v této video ukázce, může být tanec 

zatančen i méně zkušenými tanečníky, a nemusí být narušena důstojnost liturgie.  

Dovolila bych si jen drobnou poznámku, že mě trochu zarazil fakt, že některé 

tanečnice se během závěrečného gesta, které vyjadřuje jejich vztah k Bohu, otáčely 

k lidem. Při svém bádání jsem velmi často viděla „liturgické tance“, ve kterých se 

stírala hranice mezi „tancem jako projevem víry“ a mezi „tanečním představením, které 

mělo oživit bohoslužbu“.  

Taneční formy během liturgie pomáhají zapojit člověka do vztahu s Bohem, ale  

i se společenstvím, nejedná se v žádném případě o nějaký druh umění. 

 

Nasměrování taneční modlitby k Bohu 

Tím se dostáváme k další zajímavé otázce, která též vyvstala během mého 

výzkumu. Tato otázka zní: Kterým směrem by měl být tanec praktikován? Jedná-li se  

o tanec mimo bohoslužbu, není nutné se touto otázkou nijak zaobírat. Ovšem, jedná-li 

se o liturgický tanec jako projev zbožnosti během bohoslužby, není úplně vyjasněné, 

kterým směrem tančit. Tančící křesťané se dle video záznamů, které jsem shlédla, velmi 

často natáčí čelem k ostatním zúčastněným. Směr, kterým by se měla křesťanská 

modlitba obracet, komentuje také papež Benedikt XVI., který uvádí, že kde není možné 

přímé společné obrácení k východu, může sloužit kříž jako vnitřní východ víry. Pro 

všechny křesťany je totiž od počátku existujících tradic základním principem směřování 

modliteb k východu. Tento směr byl spojen se „znamením Syna člověka“, s křížem 

ohlašujícím nový příchod Páně. Proto se také východ dostal do souvislosti se znamením 

kříže.
259

 Tanec je nicméně také projevem, který je prožíván ve společenství, a Boží 

láska zahrnuje i lásku k druhým lidem, která je posilována společným prožíváním. Proto 

by v liturgickém tanci neměly chybět ani prvky kontaktu v rámci společenství. Pro 

                                                 
259

 Srov. RATZINGER, Joseph – BENEDIKT XVI. Duch liturgie. Brno: Barrister & Principal, 2006, s. 

73. 
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ilustraci otázky správného nasměrování liturgického tance uvádím video záznam z Noci 

kostelů v roce 2012 (video č. 2)
260

.  

 

Stavba nové choreografie liturgického tance 

Chceme-li zrekonstruovat či vytvořit novou choreografii, je vždy nutností 

zamýšlet se nad funkcí, kterou má tanec plnit a nad jeho umístěním v liturgii. Prvořadý 

je výběr vhodné hudby či písně. Následně se volí formace a vhodná gesta, postoje  

a kroky. Tance mohou být pomalé či rychlé dle okolností, mohou obsahovat pouze 

důstojná a klidná gesta, ale mohou obsahovat i obraty a skoky. V náboženském 

prostředí je pro skupinový tanec dominantní tvar kruhu, využívá se však i řadového 

tance aj. 

Chtěla bych zde připomenout, že jedním z nejkrásnějších poselství směřovaných 

umělcům a tvůrčím lidem je List umělcům papeže Jana Pavla II. 
261

, tento dokument 

hovoří o lidské tvořivosti, talentu i géniu jako o Božím daru. Tento list by měl být 

předlohou všem, kdo se chtějí podílet svou tvůrčí či uměleckou činností na křesťanské 

kultuře. 

 

Výběr vhodných gest 

Taneční gesta mají vždy vyjadřovat určitou symboliku, která je zároveň vázána 

na komunikační kodex určitého prostředí. Mají-li tedy být gesta součástí liturgického 

tance, musí respektovat komunikační kodex křesťanské kultury. V židovské tradici, ze 

které by měli křesťané při stavbě nové choreografie čerpat, se jedná především o gesta 

rukou. Je namístě si uvědomit, že tato gesta nesou daleko hlubší význam než pouze 

estetický. Při svém výzkumu jsem mnohokrát zaznamenala, že choreografové neznají 

význam gest a zařazují je do liturgických tanců bez jakéhokoliv hlubšího zamyšlení  

a logiky. Můj výzkum mi ukázal, že význam symboliky gest je nejlepší hledat 

v židovské tradici u chasidských tanců, které v sobě skrývají náboženský kontext.  

Například chasidé ve svých tancích ukazují prostřednictví těchto gest touhu po 

velikosti Hospodina, ale současně vyjadřují i strach před Hospodinem. Jestliže směřuje 

obličej k nebi, jsou téměř vždy ruce před tváří. Význam tohoto gesta vysvětluje Milan 

Dvořák tak, že nikomu nepřísluší pohlédnout přímo na Hospodina. V případě, že obličej 

                                                 
260

 Srov. LITURGICKÉ TANCE. Noc kostelů 2012 (7. 6. 2012) [2013-4-2] 

<http://www.youtube.com/watch?v=2bV_OGgZCvo> 
261

 Jan Pavel II. List papeže Jana Pavla II. Umělcům. Vatikán, 4. Dubna 1999. 

http://www.youtube.com/watch?v=2bV_OGgZCvo
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a pohled směřuje jinam, ruce se rozestírají do všech stran. Vztáhnou-li se paže nahoru, 

symbolizuje to odevzdání Bohu a jeho všudypřítomnost. Většina tanců s biblickým 

podtextem pochází právě z prostředí chasidů, ostatní izraelské tance jsou tematicky 

spojené spíše s úrodou, láskou, přátelstvím apod.  

 Židovskými tanci se v našem prostředí zabývá také již zmíněná Komunita 

Blahoslavenství. Upřímné vyjádření modlitby prostřednictvím tance u této komunity 

jasně demonstruje její video záznam z františkánské misie v Ostravě v roce 2012 (video 

č. 3)
262

. Jelikož Komunita ctí židovskou tradici a nedoplňuje ji novými styly, výsledný 

projev působí přirozeně. 

 

Symbolika barev při výběru tanečního oděvu 

Také barvy použité při tanci v sobě mohou skrývat různý význam. Odkazy na ně 

nacházíme v celém Písmu svatém. Například při stavbě stánku v poušti, kladl Bůh důraz 

na určité materiály a barvy, které měly svůj symbolický význam (Ex 25). Violeť je pro 

Ježíše Krista, krále a kněžstvo (Zj 5,10; Žd 9,11). Červená barva představuje hřích, 

mučednictví, beránkovu krev, válku, oheň a blahobyt. Bílá je barva svatosti, čistoty, 

velebnosti a světla, což je na různých místech Bible vyjádřeno tím, že je často 

používáno slovo „zářivé“.  

Z mé analýzy bylo patrné, že jen část choreografů se symbolikou barvy oděvů 

při tanci zabývá. Tanec při liturgii pochopitelně nevyžaduje žádný speciální oděv, avšak 

pokud se někdo rozhodne vytvořit jednotný šat pro celou skupinu, je na místě přemýšlet 

o vhodnosti výběru jeho barvy. Zde bych ráda uvedla pro ilustraci video záznam (video 

č. 4)
263

, který byl nazván Ave Maria prayer Dance a byl zaznamenán při neznámém 

svatebním obřadu a je dokladem, jak působivá může být jednoduchost oděvů 

při liturgickém tanci.  

 

Porovnání liturgického tance v různých kulturách a náboženských ritech 

 Při svém bádání jsem usilovala rovněž o porovnání tance jakožto náboženského 

projevu v evropském, v českém a americkém či africkém prostředí mezi sebou. 

                                                 
262

 Srov. Františkánské misie. Lekce židovských tanců, Komunita Blahoslavenství, Františkánské Misie 

Ostrava 2012 (1. 10. 2012) [2013-4-2] 

<http://www.youtube.com/watch?v=mHpcKalNouE> 
263

 Srov. LITURGICKÉ TANCE. Ave Maria prayer Dance (19. 7. 2010) [2013-4-2] 

<http://www.youtube.com/watch?v=zMDzLffGn4k> 

http://www.youtube.com/watch?v=mHpcKalNouE
http://www.youtube.com/watch?v=zMDzLffGn4k
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K tomuto porovnání mi posloužilo nespočet video záznamů uložených na různých 

internetových stránkách.  

  

Tanec jako náboženský projev v rámci křesťanství na území Afriky 

 Taneční projev je u africké populace nenahraditelným prvkem, jedná se  

o součást africké kulturní identity.  Zákaz liturgického tance je proto v této kultuře 

něčím nemyslitelným. Porovnáme-li evropské křesťanské společenství praktikující 

liturgický tanec, a to i profesionálně vedené, s africkou křesťanskou komunitou 

praktikující liturgický tanec, téměř vždy bude taneční projev u africké populace působit 

přirozeněji a tím i dokonaleji. Taneční projev Afričanů je naprosto spontánní je plný 

emocí, hudbou a tancem žijí a tvoří neodmyslitelnou součást jejich života, proto je pro 

ně i přirozené se touto formou modlit a oslavovat život s Bohem. Pro ilustraci uvádím 

dva video záznamy, první z těchto videozáznamů byl pořízený v roce 2007 v Katedrále 

Basankusu v Demokratické republice Kongo (video č. 5)
264

. Druhý video záznam je  

z bohoslužby oslavující Kristovo narození v roce 2010 (video č. 6)
265

. Tato mše svatá se 

odehrála v malém farním kostele svatého Jana Křtitele Spiritan de La Salle, v Kolwezi, 

taktéž v Kongu. 

 

Tanec jako náboženský projev v rámci křesťanství na území Ameriky 

 Liturgický tanec v Americe je dnes velmi rozšířenou formou vyjádření úcty 

k Bohu. V mnoha kostelech je dokonce běžnou součástí bohoslužby. Tento tanec 

navazuje na africkou taneční tradici, ale také na tradici židovskou. Některé liturgické 

tance vznikají i bez návaznosti na taneční tradice, ale využívají písně s náboženským 

textem. Během svého bádání jsem dospěla k názoru, že Američané či Afroameričané 

přistupují k tanci s větší profesionalitou po všech stránkách, ale jejich liturgické tance 

mi připomínají spíše profesionální taneční představení doladěné do všech detailů. 

Zajímavostí je, že snad na všech video záznamech, které jsem viděla, bylo patrné 

promyšlené užití gest. Jejich liturgické tance často vyjadřují nějaký děj. Video záznam, 

                                                 
264

 Srov. HANNAWAY, Francis. Basankusu Cathedral - 3 - Catholic Mass - Dem. Rep.Congo 

 (14. 6. 2008) [2013-4-2] <http://www.youtube.com/watch?v=07bRDO6eohE> 
265

 Srov. PFICSSP. Messe de Noel 2010 à Kolwezi, Congo K (23. 1. 2011) [2013-4-2] 
<http://www.youtube.com/watch?v=PxxTG9Wo2-Y&NR=1&feature=endscreen> 

 

http://www.youtube.com/watch?v=07bRDO6eohE
http://www.youtube.com/user/pficssp?feature=watch
http://www.youtube.com/watch?v=PxxTG9Wo2-Y&NR=1&feature=endscreen
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který jsem vybrala k demonstraci těchto trendů, byl pořízen v katolickém kostele  

v Saint Louis (video č. 7)
266

. 

 

Tanec jako náboženský projev v rámci křesťanství na území Evropy 

V Evropě se liturgický tanec vyskytuje, spíše v méně početných případech, než 

je tomu například v Americe, většinou přitom navazuje na tradici jednotlivých regionů 

nebo ritů.  Jednou z hlavních překážek při zavádění liturgického tance v křesťanské 

Evropě je fakt, že zde byl fenomén tance po dlouhou historii spojován se světskou 

zábavou, ale také s erotickým nábojem (to se týká zejména párových tanců), smyslností 

či sexualitou. Tance vesnického lidu, které často měly své kořeny již v pohanských 

slavnostech a kultech plodnosti, s sebou často přinášely sexuální excesy a přispěly 

k celkově negativní tradici tance v církevních spisech. Následkem toho odkazu může 

tanec i dnes v evropském křesťanském prostředí evokovat v některých lidech pohoršení. 

Proto je nutné s některými tanečními projevy a pohyby moudře zacházet. Vášeň, kterou 

tanec vzbuzuje, a která je podvědomě spjatá s pohanstvím, však není nutné a priori 

odsuzovat. Papež Jan Pavel II. se například o vášních vyjadřoval v kladném slova 

smyslu. Pokud pocházejí z dobrého srdce, není vůči nim nezbytný asketismus. Rozdíl 

mezi starým kontinentem a Afrikou je patrný rovněž v otázce extatických tanců. Stav 

extáze je křesťanskou církví chápán jako Boží dar, tanečníci se však do stavu extáze 

dostávají sami, prostřednictvím tance a za pomoci rytmické hudby a zrychlujících se 

pohybů. Tam, kde se člověk zmocňuje extáze sám, překračuje hranice křesťanství a de 

facto se jedná o rouhačství. V afrických zemích je však postoj k extatickým tancům 

daleko shovívavější, navozování extáze prostřednictvím tanců a hry na bubny je zde 

věcí přirozenou a často přítomnou v náboženských rituálech. 

 

Tanec jako náboženský projev v rámci židovské kultury 

Pro nově vznikající liturgické tance v evropském prostředí je přínosná již 

zmiňovaná židovská tradice. Tato tradice dodnes využívá tanečních projevů při liturgii. 

Jako příklad bych ráda uvedla opět několik video záznamů. Prvním video záznamem je 

tanec se svitky Tóry, pořízený v Jeruzalémě v roce 2010 (video č. 8)
267

. Na tomto videu 

můžeme vidět upřímnou radost, se kterou se po celém Izraeli každoročně oslavuje Tóra 

                                                 
266

 Srov. BECSHALOM. Praise dance at "The Rock" Catholic Church Saint Louis (22. 7. 2007) [2013-4-

2] <http://www.youtube.com/watch?v=7aLLsJa9xYY> 
267

 Srov. MAYANOTVIDEO. Hachnasat Sefer Torah (13. 10. 2010) [2013-4-2] 

<http://www.youtube.com/watch?v=PIJQc9XVTC4> 

http://www.youtube.com/watch?v=7aLLsJa9xYY
http://www.youtube.com/user/Mayanotvideo?feature=watch
http://www.youtube.com/watch?v=PIJQc9XVTC4
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prostřednictvím tance. Druhá video ukázka (video č. 9)
268

 představuje Mitzvah tanz 

během velkolepé chasidské svatby. V souvislosti s ní bych chtěla odkázat ještě na velmi 

zajímavou video nahrávku (video č. 10)
269

, týkající se také svatebního tance
270

. Tato 

nahrávka sice svým obsahem nespadá do židovské tradice (jedná se o řecký svatební 

obřad, který spadá do východního ritu křesťanské církve), avšak toto video zde uvádím 

pro možnost porovnání odlišných tradic svatebního tance. Také stojí za zmínku, že  

i když se jedná o dvě rozdílné tradice, v obou případech symbolizují nevěsta a ženich 

během obřadu královský pár.  

 

Jaké tedy tanec zaujímá místo v současné křesťanské liturgii? Existují nové 

možnosti integrace tance do této liturgie? 

Terénní výzkum a následná analýza zjištěných informací u mne nakonec 

vyústily k následujícím závěrům, které jsou zároveň odpovědí na v úvodu předložené 

otázky. Kongregace pro bohoslužbu a svátosti nikdy nevydala dokument, který by 

podporoval tanec v liturgii mše svaté. Tanec nikdy nebyl oficiální součástí latinské 

církevní tradice. Ovšem je nutné říci, že liturgický tanec není v současnosti ani výslovně 

zakázán. V některých zemích je zavedená dlouhá tradice tance jakožto náboženského 

projevu. Různé kultury přistupují k těmto otázkám velmi rozdílně. To, co je dobře 

přijímáno v jedné kultuře, nemusí být nutně přijato v jiné kultuře.
271

 Svatý stolec je 

otevřený inkulturaci
272

, proto těmto tradicím udělil výjimku, aby mohly být 

praktikovány. Svatý stolec rozlišuje při zavádění tance do liturgie tanec jako součást 

původní kulturní tradice a zavádění liturgických inovací.  

Lidé začali v posledních letech zavádět do liturgie nové formy tance, a tyto 

tendence se mi místy jeví problematické. Při své analýze jsem došla k závěru, že za 

určitých okolností lze teoreticky nový tanec jakožto náboženský projev v rámci 

křesťanství vytvořit a do určité liturgie ho začlenit. Ovšem tento proces je velmi 

složitou záležitostí a musí splňovat mnoho kritérií, která jsou již v této práci zmíněna. 

                                                 
268

 Srov. YISRAELI101. Bobov Wedding of Rabbi Shlomah Halberstam zt"l Great Grand-daughter (12. 

3. 2009) [2013-4-2] <http://www.youtube.com/watch?v=GVftlQ4aPrY> 
269

 Srov. GREEKORTHODOXCHURCH. Holy Matrimony (6.11.2012) [2013-4-2] 

<http://www.youtube.com/watch?v=jQibPH8dmD4> 
270

 Tento tanec je na záznamu vidět od 25. Minuty. 
271

 Srov. http://www.youtube.com/watch?v=vHWsmHG80vo 
272

 Inkulturace je termín předávání životných forem, symbolů, znaků a hodnot nějaké kultury jiné kultuře, 

aby v ní mohla dále spolu-žít a spolu-tvořit. Srov. EMINGER, Zdeněk Ambrož. Teologie a kultura. 

Svitavy: Trinitas, 2008, s. 21; srov. RATZINGER, Joseph – BENEDIKT XVI. Duch liturgie, s. 176. 

http://www.youtube.com/user/yisraeli101?feature=watch
http://www.youtube.com/watch?v=GVftlQ4aPrY
http://www.youtube.com/user/GreekOrthodoxChurch?feature=watch
http://www.youtube.com/watch?v=jQibPH8dmD4
http://www.youtube.com/watch?v=vHWsmHG80vo
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Jestliže se nepodaří tyto aspekty dodržet, může tanec snížit posvátný obřad na pouhou 

podívanou. Při psaní své práce jsem dospěla k názoru, že nové liturgické tance by měla 

vytvářet pouze osoba, která má teoretické, ale i praktické taneční vzdělání a zároveň se 

velmi dobře orientuje v teologických naukách křesťanství a judaismu. Ostatní, kteří 

chtějí svou víru sdělit prostřednictvím tance, musí mít na paměti, že jejich tanec má být 

nasměrován jedině k Bohu. Nejsnadnější cestu k začlenění tance do soudobé liturgie 

tedy spatřuji v následování historických trendů. Vezmeme-li v úvahu, při kterých 

obřadech, oslavách (a v jejich částech) se tanec objevoval v minulosti, lze jej daleko 

přirozeněji integrovat i do liturgie současnosti 

Na závěr bych ráda zmínila myšlenky Zdeňka Ambrože Emingera, se kterými se 

plně ztotožňuji: Pro zachování důstojnosti a kvality při tvorbě kulturního díla, je nutné 

trojí vědomí: 1. hledání dokonalosti lásky (Kol 3,14; Ř 13,18nn), 2. pokora (1 J 1,8; L 

9,23) a 3. stálé sebezdokonalování sama sebe (F 3,12-15; 1 K 2,6; 14,20). Při zachování 

tohoto vědomí, nehrozí žádná „sekulárně-náboženská schizofrenie“. Uchopí-li se staré 

věci a především jejich vnitřní struktura v souladu s těmito třemi motivy, není možné 

ohrozit požadavky moderních civilizací na dynamický rozvoj, úspěch a vzájemné 

obohacující se střetávání.
273

 

 

                                                 
273

 Srov. EMINGER, Zdeněk Ambrož. Teologie a kultura. Svitavy: Trinitas, 2008, s. 43. 
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ZÁVĚR  
Cílem této diplomové práce bylo přispět ke studiu tance v rámci křesťanské 

kultury a poukázat na jeho cennou hodnotu, jíž může obohatit dnešní křesťanskou 

liturgii. Abychom dospěli k objasnění situace tance v křesťanské kultuře, bylo zapotřebí 

projít ve stopách tance všemi cestami, jimiž se ubíral, a střídat různé pohledy, ať již 

pohled historický, antropologický, religionistický, teologický či estetický.  

Protože v českém prostředí neexistuje, oproti jiným zemím, žádná studie tance 

jakožto projevu zbožnosti z globální perspektivy ani žádná komplexní historická studie vztahu 

tance a křesťanství, bylo ambicí této práce alespoň částečně tento deficit napravit a shromáždit 

dostupné poznatky o historii a současnosti tance v liturgii. K doplnění této syntézy byl 

proveden výzkum se zaměřením na situaci tance jakožto projevu zbožnosti v českém 

prostředí. Na počátku své vědecké práce jsem kladla před čtenáře několik otázek. Při 

svém bádání a sepisování této práce jsem na ně postupně nalezla alespoň částečnou 

odpověď. 

První kladená otázka se tázala: Co představoval náboženský tanec od počátku 

věků? Studie, kterou jsem čtenáře provedla, demonstrovala, že tanec je projevem, 

kterým se člověk vyjadřuje od nepaměti. Na počátku měl specifickou funkci především 

náboženského charakteru. Souhrnem lze říci, že se objevoval téměř ve všech 

starověkých kulturách a náboženstvích. Ze Starého zákona se dozvídáme o tanci 

v židovské kultuře, která ho hojně začleňovala do svého náboženského života během 

různých oslav a svátků. 

Nedůvěřivý přístup k tanci, který ještě dnes mnohdy přežívá ve společnosti, měl 

své počátky v patristickém období. Jak z této práce vyplývá, jeho základem bylo 

odmítání pohanských praktik spojených s magií, jejichž byl tanec důležitou součástí. 

K tomuto principu nedůvěry dále přispěl též platonský odpor k hříšnému tělu, jež 

„věznilo duši“. Toto odmítání tance se neslo celým středověkem, mnohem ráznější 

v odsuzování tance byla však reformace a protestantské církve. V těchto zjištěních 

spočívá odpověď na druhou otázku práce: Kdy a proč začal být tanec v křesťanské 

kultuře zapovídán? 

Ve své práci jsem zodpověděla i třetí otázku kladenou v úvodu: Jaké jsou 

speciální liturgické aspekty tance jako projevu zbožnosti? Písmo svaté spatřuje v tanci 

více významových rovin – je mu vyjádřením radosti i úzkosti, žalu i naděje, tančí se 

k modlitbě, na oslavu svátků, tanec je však především díkůvzdáním a oslavou 



 103 

Hospodina. Musíme však mít stále na paměti, že tanec se může stát modlitbou těla 

pouze tehdy, je-li opravdu k Bohu nasměrován. Tanec by měl zahrnovat nejen pokoru, 

ale též přinášet do lidských srdcí radost a spojovat společenství věřících.  

V dnešním světě se na některých místech tanec do liturgie nově zavádí, jinde je 

taneční projev v liturgii úplně opomíjen, na dalších místech jako jsou např. africké 

země, je oproti tomu tanec tradiční a neoddělitelnou součástí liturgie. Tolik 

k předposlední otázce mé práce: Jaké je místo tance v současné křesťanské liturgii?  

Nakonec se dostáváme k  poslední otázce. Existují nové možnosti integrace tance 

do křesťanské liturgie? Na tomto místě musím konstatovat, že odpověď, která na tuto 

otázku vzešla z mého výzkumu, byla jiná, než jakou jsem původně očekávala. Mou 

prvotní motivací při výběru tohoto tématu byla úvaha, jak politováníhodná je 

skutečnost, že zatímco současný profánní tanec dosáhl vrcholu svého tvůrčího  

a estetického vývoje, liturgický tanec je v tomto smyslu jakousi „Popelkou“. Dotýkalo 

se mne, že nejkrásnější umělecké kreace náleží výhradně světským účelům. I nyní, na 

konci své diplomové práce, jsem přesvědčená, že tanec, stejně jako hudba a zpěv, je pro 

liturgii cennou hodnotou. Při svém bádání jsem však došla k názoru, že jeho integrace 

do křesťanské liturgie není rozhodně jednoduchou záležitostí.  

Můj terénní výzkum v souvislosti s předchozím odborným studiem tance, a to jak 

teoretickým tak i praktickým, mne dovedl k závěru, že tanec lze do křesťanské liturgie 

nově zavést pouze tehdy, navazuje-li na určitou tradici. Pro křesťanskou liturgii by 

mohla být inspirující například tradice židovská, jelikož křesťanství nalézá své kořeny 

právě v judaismu. Přesto je toto zapojení tanečního projevu do naší liturgie velmi 

komplikované. Aby se nestalo, že tanec bude v liturgii představovat něco 

nepřirozeného, něco, co bude liturgii spíše narušovat a snižovat její posvátnost, něco, co 

může rozrušovat či odvádět pozornost od modlitby ostatní účastníky bohoslužby, je 

nutná určitá fundovanost při výběru vhodných pohybů, gest i hudby.  

Výzkum tedy ukázal, že tanec, který je jakousi modlitbou celého těla, může 

navázat na určitou tradici a nalézt místo i v současné liturgii. Je ovšem nutné zacházet 

s tímto tancem opatrně, protože hrozí mnohá rizika. Tanec by měl využívat taneční 

pohyby a gesta důstojného rázu. Nejvíce ožehavou záležitostí může být volba gest, která 

mají svůj zažitý smysl a význam, tento kodex komunikace je ovšem v různých 

kulturních sférách odlišný. Hrozí, že ten, kdo gesta v rámci křesťanské či židovské 

kultury nestudoval a nerozumí jim, je tedy může začít používat v liturgickém tanci 

chybně. Tanec navíc předpokládá určité dispozice, které nemusí být vždy mezi 
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tanečníky přítomny. Jeden z nejdůležitějších aspektů tance je ladnost pohybů a smysl 

pro rytmus a muzikálnost. Mezi další podstatné aspekty tance řadíme expresivitu 

pohybu neboli schopnost vyjádřit své pocity. Nemalou roli také hraje koordinace 

pohybů, při jejímž nedostatku tanečník nedokáže ústrojně propojit pohyb paží, taneční 

kroky a zároveň vnímat hudbu. V tomto okamžiku se může stát, že zapomene na smysl 

svého tance a na to, co chtěl tancem vyjádřit, a odvádí svou pozornost pouze 

k technické stránce věci. Jiným závažným aspektem je i orientace v prostoru a cit pro 

okolní tanečníky jako kolektiv. Někteří lidé chtějí tak hluboce vyjádřit svou modlitbu, 

že přestávají vnímat své okolí. Tanec by měl společenství spojovat, je tedy nutné mít 

v sobě určitou pokoru a umět se svému společenství přizpůsobit. Jak již bylo řečeno 

v mé analýze, pro tanec je zapotřebí i určité „profesionality“, i když nejde o umělecký 

taneční směr. Je však nutné říci, že liturgický tanec nepředpokládá dokonalost pohybů. 

 Na základě již zmíněného výzkumu se podařilo zjistit, že izraelským lidovým 

tancem neboli židovským a biblickým tancem, se v dnešní době v České republice 

zabývají hlavně křesťanské a židovské skupiny, které lze nalézt u nás v mnoha větších 

městech. Jednou z těchto skupin je i křesťanská Komunita Blahoslavenství, která 

dokonce původní židovský tanec začleňuje do své liturgie. 

Ač tato diplomová práce sleduje tanec z mnoha úhlů, stále lze nalézt další 

zajímavá témata spojená s tancem v náboženském prostředí, která vzhledem 

k omezenému prostoru dotčena být nemohla. Předkládanou práci proto nelze považovat 

za vyčerpávající analýzu všech tematických okruhů. Mnoho zajímavých dokladů  

o náboženském tanci muselo zůstat nezahrnuto.  

Ve své diplomové práci jsem svým čtenářům předložila pojednání o tanci jakožto 

náboženském projevu v rámci křesťanské kultury. Přála bych si, aby její četba dovedla 

čtenáře k přesvědčení, že integrace tance do dnešní liturgie je žádoucí a tento dávný 

projev lidské tvořivosti může nabídnout nový rozměr praktickému duchovnímu životu 

ve společenství, neboť dovede mnohdy vyslovit to, co je pro věřící nevyslovitelné. 
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