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Práce Veroniky Švecové „Zkušenosti těla v tanci“ se zaměřuje na filosofickou a estetickou tematizaci 

tance, kterou autorka odlišuje od praktických (str. 13), metodologických a historiografických (str. 14) 

zkoumání. Takto poměrně široce formulovaný záměr se během práce postupně konkretizuje, a to 

jednak na základě analýzy článků zabývajících se otázkou, proč se filosofie a estetika tak málo zajímá 

o tanec, tak na základě jistého interpretačního přimknutí se k dílu Phenomenology of dance Maxine 

Sheets-Johnstone. Tato konkretizace dospívá nakonec k přesvědčení o rozhodující důležitosti 

zkušenosti těla v tanci. (‚Filosofové nepochopili tělesnost, a tudíž nemohou pochopit ani tanec‘ – str. 

28) Hlavní otázkou se tak stává filosofický popis zkušenosti tančícího těla a estetická zkušenost diváka 

tělesně-tanečního projevu (str. 29).  

Základem pro interpretaci této zkušenosti je rozlišení dvou stavů vědomí, dvou postojů k tělu a dvou 

způsobů prožívání.  Spolu se Susan Langerovou upozorňuje Veronika Švecová na estetické účinky 

tance blízké účinkům religiózní zkušenosti pramenící z mytického vědomí (str. 21). Spolu s Davidem 

Levinem rozlišuje mystický, extatický, religiózní stav spojený s prvky feminity od racionální maskulinní 

formalizace tělesného projevu reprezentujícího sociální řád.  Jde o rozdíl mezi subjektivním 

zakoušením spontánní zkušenosti a zprostředkovaným zakoušením nevlastní tělesnosti. Protože Levin 

poukazuje na iracionální rozměr tělesnosti v tanci, musí být tanec nutně oblastí, která racionální 

filosofické a estetické tematizaci uniká a představuje proto pro filosofii spíše permanentní provokaci

a zdroj frustrace, nežli pole uspokojivé analýzy. S odkazem na F. Sparshotta autorka velmi zajímavě 

upozorňuje na to, že Levinovo dělení je výrazně zjednodušující a povrchní. Sparshott spíše poukazuje 

na to, že absence filosofické tematizace tance je dána kulturně-sociálními důvody, neboť nebyla

zahrnuta do vlivných systémů umění. Zároveň nabízí dělení na orchésis a choros. Toto dělení tance je 

zajímavé v tom, že oba nabízejí jistý řád. CHOROS dynamický řád kosmický, strukturní a konstelační 

(tanečníci neprožívají jen sami sebe ve vytržení, ale vnímají výrazně vzájemné vztahové konstelace); a 

ORCHÉSIS jako vizuální řád projevu pro diváky, který však „neskryje svůj základ v původním základu 

bezprostřední zkušenosti vlastní tělesnosti“(str. 27). Zdá se, že tato dualita je v celé diplomové práci 

nejméně vyostřená („choreický a orcheický princip nesmíme spatřovat jako dvě opozitní stanoviska, 

které automaticky vylučují sebe navzájem“, str. 27) a mohla by tudíž dobře sloužit jako inspirace pro 

popis tvořivého napětí mezi možnými póly taneční zkušenosti. Bohužel jemnost vzájemné 

provázanosti a podmíněnosti těchto principů není v práci dále rozvíjena. Autorka místo toho přechází 

k popisu Nietzscheho duality dionýského a apollinského principu, ve kterém vyzdvihuje rozdíl mezi 

pohlceností a odstupem. I když sama upozorňuje v poznámce 74 na filosofický obrat k tělu v 19. a 20 

stol., na Descartovo komplikovanější pojednání o vztahu mysli a těla a na důležitý moment 

křesťanského přijetí těla a tělesnosti pro duchovnost, staví svůj rozbor kriticky vůči víceméně 

mnohem tradičnější a vyostřené dualitě mysli jako racionálního nástroje odstupu, pravdy a jistoty

stojící proti tělu jako zdroji iracionality, hříchu a neovladatelnosti.

Po tomto exkurzu přechází autorka následně ke knize Maxine Sheets-Johnstone, aby sledovala dvojí 

typizaci stavů vědomí – před-reflektivnost jako autentický modus prožívání těla a reflektivnost jako 

(relativně mocenský) nástroj objektivace, které však subjektivní tělo vždy nutně uniká. Veronika 

Švecová spolu s Johnstone zdůrazňuje význam před-reflektivního stavu vědomí pro tanec. Podle 

Johnstone se v něm pojí aktuálně prožívaná zkušenost světa, individuální přirozený postoj, 

bezprostřednost, intuice, ekstatická časovost a prostorovost, tělo jako rodící se forma, virtuální síla. 

Tato zkušenost je představena jako prvotní a tudíž autentičtější, původnější co do jejího přístupu ke 



světu. Reflexe je pro tento stav ohrožením, neboť by „rozbila základní jednotu vědomí-těla“ (str. 51). 

Podle Johnstone vede reflexe k vlastnění těla, k disponování tělem, k separaci těla a mysli, a k

zmrazení dynamiky těla do statického uchopení a destruuje tudíž  „žité já“. Mohlo by se zdát, že toto 

rozlišení fakticky převrací karteziánskou dualitu a prvotní zdroj smyslu nachází v tělesném prožitku a 

nikoli v racionální mysli. Důležité však je, že Johnstone popisuje onen preferovaný stav rovněž jako 

„ztělené vědomí“, resp. jako „základní neoddělitelné propojení naší tělesné a duševní stránky“. 

Vědomí se vůči tělu nestaví z pozice odstupu a separace, ale vnímá ho v žité zkušenosti spíše 

implicitně. Tělo tedy má jisté vědomí, intencionalitu tělesného schématu, které se liší od vědomí ve 

smyslu nahlížení reprezentací.

Estetický rozměr tance spočívá a je podmíněn u Johnstone entuziastickým ponorem tanečníka do 

holé přítomnosti, spontaneitou, ekstasis, prožíváním zkušenosti jako živoucí. Estetická zkušenost se 

odehrává v před-reflexivní tělesné subjektivitě, v intuici a vytržení. Pokud tanečník sám sebe prožívá 

z žité zkušenosti, pak také diváci sledují jednotný fenomén a nikoli separaci fyzického těla a pohybu.

Veronika Švecová se ve své diplomové práci dotýká důležitých momentů souvisejících s tancem –

jeho nutně průběhového, neopakovatelného a performativního charakteru, tematiky zkušenosti, 

která překračuje nebo uniká racionálnímu popisu, tematiky vtěleného vědomí, či tělesné 

intencionality. Chce ukázat, že tanec je tancem nikoli svou schopností sekundárně, pomocí „hezkých“ 

tělesných ornamentů, zobrazovat a re-produkovat objektivní skutečnost či předem připravený 

koncept, ale že jeho svébytnost spočívá ve schopnosti „pohnout“ tanečníkem a divákem na před-

reflexivní rovině. Autorka k tomuto rozvrhu dospívá pečlivou analýzou dostupných estetických a 

filosofických textů, nahlíží i do sekundární literatury a na některých místech vyjadřuje i svůj vlastní 

kritický postoj ke koncepci Sheet-Johnstone (např. pokud jde o nutnost zcela vyřadit postoj distance, 

nebo pokud jde o skutečnou fenomenologičnost Johnstone metody, která spíše inklinuje k zaujetí 

subjektivního, než fenomenologického postoje).  Zároveň je však nutné konstatovat, že hlavní tvrzení 

je spíše proklamativní, nežli opřené o argumentaci, či zkušenostní analýzu. (příklad: „odkazování na 

rovinu žití ve smyslu jeho fundamentálního základu (str. 46)– co to znamená?) Není jasné, do jaké 

míry jde skutečně o koncepci vědomého těla, nebo pouze převráceného kartezianismu. Mnohá další 

tvrzení nejsou příliš dobře citačně doložena (Cohenová, str. 18, Platón, str. 26-27), myšlenkově 

nejsou dotažená (např. pozn 112, nebo téma symbolu jako nediskurzivní exprese, otázka iluzivnosti, 

doklad „původnosti“, či „autenticity“ přirozeného postoje, který je na jiném místě spolu s Husserlem 

označen jako „naivní“, atd.). Recenzní kritiky na knihu Johnstone přicházejí v textu dříve než vlastní 

referát o knize. Stylisticky a jazykově by bylo možné text rovněž na mnohých místech zlepšit. 

Idea vtělené mysli, excesivní zkušenosti a tělesnosti je ve filosofii systematicky tematizována (jak i 

sama Veronika Švecová uvádí) již od konce 19. století. Dalším výhledem diplomové práce by proto 

mohla být prohloubenější práce s koncepty „vtělení“, „sjednávání“, „křížení“ apod. v rámci dalších 

relevantních zdrojů. Věcně bychom se mohli ptát, jestli v rámci uvažování o vtěleném vědomí a 

umělecké zkušenosti není možné hovořit o určité formě zaujatého odstupu, o distanci, která není 

separací, ale produktivním a principiálně tvořivým využitím reflexe a sebevědomí v tanci. Z toho by 

pak bylo možné uvažovat i o nových estetických implikacích tance.

Práci doporučuji k obhajobě a navrhuji z výše zmíněných důvodu známku 2. 

V Praze, dne 6. září 2014 Alice Koubová
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