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Abstrakt: 

Tanec ve všech jeho podobách a formách spojuje jediný univerzální aspekt, kterým je rozměr

tělesnosti, konkrétně v podobě lidského pohybujícího se těla. Zkušenost těla je pro popis tance

podstatná i v jeho estetickém a filosofickém uchopení. Práce se snaží nejprve zmapovat oblast

estetiky a filosofie tance z širší historické perspektivy a následně najít oporu v tematizaci

dvojího  základního  členění  tance  a  souvislé  zkušenosti  na  zkušenost  vnitřního  extatické

ponoření a dále na zkušenost podřizující se vizuálnímu účinku tance. Tento podklad je pak

rozveden v druhé části práce, která rozebírá taneční zkušenost v jejím estetickém rozměru v

kontextu fenomenologické filosofie u americké autorky Maxine Sheets-Johnstonové. V tomto

pojetí vyvstávají nejenom důležité kvality tanečního umění, ale zároveň se i ukazuje jeden z

neotřelých  přístupů  k  tělesnosti  v estetické  zkušenosti  tance,  který  může  navázat  na

dichotomickou  diferenciaci  taneční  zkušenosti  a pootevřít  nový  pohled  na  estetickou

zkušenost tance u tanečníka i diváka. 
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Abstact:

Dance’s various  forms and appearances are connected through one universal aspect – the

presence  of  corporeality  as  represented  by  the  moving  human  body.  The  role  and  the

experience  of  body  is  essential  for  the  description  of  dance  even  in  its  aesthetical  and

philosophical interpretation. First of all, this diploma theses aims to map the field of aesthetics

and philosophy of dance from wider historical perspective and consequently to find support in

dance basic division and its connected experiences in practice of inner ecstatic immersion.

Furthermore, the focus is also given to the type of experience that is subordinated to visual

effect of dance.  This  foundation is  further  elaborated in  second part  of this  thesis,  which

discusses dance experience in its aesthetic dimension through context of phenomenological

philosophy in  thinking  of  Maxine  Sheets-Johnstone.  This  concept  of  dance  reveals  other

important  qualities  in  dance  as  an  art.  In  addition,  it  shows  one  of  novel  approaches  to

corporeality  in  the  aesthetic  experience  of  dance,  which  could  built  on  the  dichotomous

differentiation of the dance experience and open new perspectives on the aesthetic experience

of both the dancer as well as the audience.
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1. ÚVOD

Tanec je dnes minoritním uměním, které zajímá užší okruh diváků a také teoretiků.

Nevelká popularita jeho umělecké formy je do velké míry kompenzována značně rozšířeným

fenoménem tance jako činnosti sportovní, zábavné či terapeutické. Estetický prožitek tance je

podle mého přesvědčení specifický zapojením fascinace. Stejně jako jiné druhy umění tím

prokazuje  estetickou  svébytnost  v uměleckém  jazyku  i  efektu.  Působivost  tanečního

představení na scéně spočívá ve zvláštním druhu transu. Nejenom tanečník, ale i divák jsou

uchváceni jistým samospádem pohybujícího se těla. Tanečník pracuje na scéně pouze se svým

tělem, časem a prostorem. I  když si  odmyslíme scénografii,  rekvizity a kostýmy,  to co je

v tanci  hlavní  expresivní  složkou  je  tělo  v  pohybu.  Samotné  výrazy  těla  promlouvají

k divákům přímo, jsou nám vnitřně povědomé a známé.   

Přestože  se  moje  práce  zaměřuje  na  umělecký  tanec  v  jeho  jevištní  podobě

a v interpretacích profesionálních tanečních souborů či jednotlivců, tak se způsobem zaměření

bádání  snaží  postihnout  i  „nižší“  formy  tanečního  umění.  Největší  estetickou  působnost

musíme připsat jevištnímu tanci,  ať se jedná o balet  či současný tanec.1 Avšak tělo s jeho

pohybem a výrazy je sjednocujícím elementem jakékoliv taneční formy, bez ohledu na to zda

se jedná o náročné baletní představení či o amatérskou aktivitu. Důležitost koncepce tělesnosti

zároveň vzrůstá s vývojem tanečního umění s jeho přesahy do fyzického divadla, performance

a nového cirkusu. Toto vymezení taneční osobitosti dovoluje zároveň plynulou separaci tance

1 Pojmem „současný tanec“ se dnes označuje forma tance, která začala vznikat v druhé polovině 20. století 
především v Evropě a Severní Americe. Z hlediska technik je současný tanec neustálenou, ale eklektickou 
metodou zahrnující prvky baletu, moderního tance, jazzového tance, akrobacie a mnoho dalšího. 
Nejvýraznějším znakem oproti baletu je komplexnější práce s  tělem jako celkem. Tanečníci používají trup, 
zapojují více přirozený spád těla a gravitaci. Součástí techniky i představení je pohyb na podlaze s tělem v 
lehu, sedu a skocích, tzv. floorwork. 
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od umění divadelního a hudebního, s nimiž ho pojí prostor distribuce, ale jejichž umělecké

jazyky jsou odlišné. 

V textu se chci nejprve pokusit o stručné uvedení do problematiky myšlení o tanci

vůbec. Proto je první část práce věnována drobné historické črtě estetického a filosofického

uchopení  tanečního  umění.  V  těchto  pasážích  jde  o  to  poukázat  na  nedostatečnost

a nesystematičnost,  které  panují  v  estetice  a  filosofii  tance.  Absence  historického

a systematického kontextu filosofie a estetiky tance situaci bádání komplikuje, ale na druhou

stranu  otevírá  estetickému  a  filosofickému zkoumání  neprobádanou  krajinu.  Tento  důvod

rozptýleného zázemí se pokusím zasadit do převažujících filosofických tendencí dualismu.

Navzdory  několika  ojedinělým  průnikům  směrem  k  tělesnu  v tanci  zůstali  myslitelé

v uvažování  o této  problematice  nevšímaví.  V českém prostředí  existuje  teoretický  zájem

o tanec, včetně toho estetického a filosofického, ať už v podobě práce Emanuela Siblíka2 či

Jana Reye.3 Celkem nedávným počinem je například kniha  Tělo a tanec Václava Janečka.4

Nesmí být také opomenuta badatelská práce Doroty Gremlicové  a několika dalších tanečních

teoretiků a teoretiček (Helena Kazárová, Daniela Stavělová, Nina Vangelli), kteří se dotýkají

estetické problematiky v tanečním umění. Avšak moje práce se netýká českého bádání o tanci,

přestože mi některé články výše uvedených autorů posloužily jako výborný úvod do taneční

teorie. 

Hlavním zdrojem inspirace mi byly práce pocházející  z angloamerického prostředí.

Čerpala  jsem  především  z  textů  Selmy  Jean  Cohenové,  Susanne  Langerové,  Francise

Sparshotta a Michaela Levina, u nichž jsem se snažila najít společný rys v uvažování o tanci.

Ten budu klást do problematiky těla a tělesnosti jako ústředního konceptu tanečního umění

2 Emanuel Siblík je autorek několika knih o tanečním umění, jak historicko-biografických, tak uměnovědných.
Např.: SIBLÍK, Emanuel. Antické krásno v moderním tanci: od Platona k Duncanové: [doplněk autorovy 
knihy Isadora]. V Praze: Společnost Elisabety Duncanové v Praze, 1937. 

3   REY, Jan. Jak se dívat na tanec. Praha: Vyšehrad, 1947.  
4   JANEČEK, Václav. Tělo a tanec. Praha: Akademie múzických umění, 1997. Přes podobné téma a zaměření 
této knihy a mojí práce, jsem po prostudování Janečkových úvah snažila postupovat jinou cestou.
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pro estetiku a  filosofii.  Výběr  autorů také vychází  z  hlavní  orientace této práce na knihu

The Phenomenology of Dance (dále v textu jako Phenomenology of Dance) americké autorky

Maxine  Sheets-Johnstone. Jejímu rozboru  se hodlám věnovat  v  druhé části  práce.  Úvahy

Sheets-Johnstone se budu snažit  přiblížit  a  komentovat  v  těch  momentech,  které  si  podle

mého  názoru  zaslouží  pozornost.  Uvedená  kniha  navazuje  na  tendence  zájmu  estetiky

a filosofie ohledně problematiky těla u předchozích autorů. Výběr textů se neřídí chronologií

jejich vzniku, ale příbuzností v myšlenkovém schématu. Všechny texty, s výjimkou staršího

titulu  Feeling  and  Form, vznikly  v  60.  až  80.  letech  20.  století.  Analýza

Phenomenology of Dance se  bude  obracet  především  do  prvních  třech  kapitol  knihy,  ve

kterých je koncentrovaná otázka tělesnosti v  estetické dimenzi tanci. V tomto oddíle práce se

budu  snažit  jednak  zvolené  téma  tělesnosti  prezentovat  v  kontextu  fenomenologie   jako

filosofické  tradice  založené  Edmundem  Husserlem.  Phenomenology of Dance si  proto

v některých  bodech  zasluhuje  konfrontovat  s myšlenkami  Edmunda  Husserla,  Jeana-Paula

Sartra, Martina Heideggera a Maurice Merleau-Pontyho.5   

Hlavním cílem práce bude poukázat na fundamentálnost zkušenosti těla v estetickém

rozměru  tance.  Tím  mám  na  mysli  jednak  potvrdit  statut  tělesnosti  jako  primárního

estetického aspektu tance, jednak vysvětlit možné důsledky plynoucí pro tvorbu tance a jeho

následnou recepci. Zakoušení vlastní tělesnosti v případě tanečníka má dopad na estetickou

zkušenost  diváka.  Estetická  působnost  se  může  v  tanci  projevovat  i  ve  formování  těla

„vnějšími“  definicemi  vizuálních  nároků.  Pokud  se  tato  idea  projeví  ve  vývoji  taneční

techniky, může to znamenat ustálení pohybu v normách a uzavřených systémech, jako je tomu

například  u  baletu.  Opačnou  tendenci  můžeme  spatřovat  ve spontánní  práci  s tělesností

v současném tanci.  Tělo není  idealizované jako v baletním představení,  ale naopak je mu

5 S tituly od Edmunda Husserla,  Jeana-Paula Sartra,  Martina Heideggera a  Maurice Merleau-Pontyho budu
pracovat v českých překladech. Na zmiňované autory odkazuji tedy v českých překladech, v závorkách jsou
uvedeny odkazy na uznávané originální tituly.  
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přiznána přirozenost prožívajícího těla v jeho lehkosti i tíži, ve strnulosti i dynamice, v jeho

kráse  i  odpudivosti.  Směřovat  budeme  k  popisu  univerzálního  rozměru  zkušenosti  těla

v kontextu tanečníkovy subjektivity a jejich případných nuancí z hlediska taneční formy. 
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2. ÚVEDENÍ DO MYŠLENÍ O TANCI

Tanec  je  jedním  z  nejstarších  a  původních  lidských  prostředků  vyjadřování

a komunikace.  Tanec může být nástrojem sdělování na mezilidské úrovni anebo aktivitou,

která  má  zobrazovat  a  ovlivňovat  vyšší  síly  a  mocnosti  přírody.  Využití  těla  jako  média

sdělení s sebou nese vnitřní přirozenost komunikace a předávání informací.  Přirozeností je

zde myšlena vlastnost lidského těla poskytovat přímý přístup ke sdělovanému významu. Tělo

a  jeho pohyb  mají  sémiotický potenciál  v  gestech  a  pohybech končetin,  které  se  později

můžou normovat a vytvořit pevný pohybový systém s přesně stanovenými pravidly tvorby

a při  její  interpretaci.  Emoce  jsou  často  spojené  s  normovaným  vyjádřením  a  gesty

a postupem  času  se  takové  umění  pohybu  začne  projevovat  pouze  v  před-definovaném

způsobu vyjadřování a pevné jazykové kostře.  Takové  uzavření do sebe sama a do svého

jazyku může v případě tance představovat klasické baletní umění,6 nejenom v rozsahu světově

známých  choreografií  Labutího  jezera,  Louskáčka  či  Šípkové  Růženky  v  patetických

interpretacích. V tanci je také zachytitelný jiný rozměr spojený s přítomností těla, ten spočívá

v jeho čistém performativním účinku a v přesahu imaginativní skutečnosti  tak,  jak nám ji

otevírá  například  taneční  part  umírající  labuti.  Podobný  aspekt  přítomného  těla,  jak  je

angažovaný v tanečním uměním, nalezneme i u dalších činností s estetickým potenciálem –

u zpěvu, hudby a také u řeči.7 V tanci na nás ale tento aspekt nejnaléhavěji doléhá, protože

jeho hlavním médiem je tělo.

Vzhledem k  tomu,  že  tanec  je  jednou  z  činností  neopomenutelně  patřící  k  lidské

6 Vedle ustáleného jazyka klasického baletu, který se samozřejmě také vyvíjí a zakládá další odvození taneční 
techniky a styly (například jeho neoklasicisní formy v baletech Jiřího Kyliána), bychom mohli uvést jako 
příklad dalších pevných tanečních systémů klasického indického tance (kathakali či bharatanatyam).

7 SPARSHOTT, Francis. On the Question: "Why Do Philosophers Neglect the Aesthetics of the Dance?". 
Dance Research Journal, Vol. 15, No. 1 (Autumn, 1982), str. 228.
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kultuře, tak musíme shledat jako rozporuplný fakt, jak málo se odráží v myslitelské tvorbě.

Tanci se navzdory jeho hlubokým kulturním kořenům nedostávalo adekvátního estetického

a filosofického  ohlasu,  jaký bychom mohli  předpokládat,  zvláště  v  porovnání  s  ostatními

druhy  umění.  Také  v  posledních  desetiletích,  přestože  vzniká  větší  množství  odborných

publikací a periodik věnujících se tanci, ve filosofii a estetice je stále toto téma marginální.

I když tanec ve svém vzniku nemusel být primárně estetickou činností, tak si ve své historické

a  současné  povaze  zasluhuje  pozornost  myslitelů.  Veliká  propast  mezi  tancem  jako

všudypřítomným  fenoménem  v  různých  kulturách  a  společnostech  a  jeho  filosofickým

uchopením nabírá jasných podob, jakmile začneme pátrat po vhodných teoretických zdrojích.

Je  těžké  nalézt  díla,  jež  by  poskytla  tanci  filosofické  a  estetické  zázemí  a  dovolila  by

vzniknout systematické estetice tance.  V evropské kultuře existuje bohatá tradice tanečního

umění,  ať  již  máme  na  mysli  oblast  tanců  historických8,  lidových,  společenských  anebo

jevištních. Naproti  tomu  stojí  reflexe  tanečního  umění  v  podobě  několika  fragmentů

a okrajových zmínek, výjimečně je jí věnována celá kniha.  

Pokud se podíváme zpět do historie na klasifikaci uměleckých činností, tak zjistíme,

že tanec nebyl opomenut. Dokonce byl klasifikován jako umění již od dob antického Řecka.

U  Platóna  najdeme explicitní  zařazení  tance  mezi  druhy umění  ve  smyslu  dovednosti  či

znalosti  — techné.  V  Zákonech  můžeme  najít  patřičné  odkazy věnující  se  vzniku  tance.

Kromě toho je umění lidského pohybu zařazeno jako umění zobrazovací:  „Vůbec pak při

hlasovém projevu, ať je to ve zpěvu nebo v řeči, je každý člověk zcela neschopen zachovávat

klid těla. Proto když vzniklo napodobování obsahu řeči pohybovými útvary, tak dalo vznik

veškerému  umění  tanečnímu.“9 Stejně  by  nedostatku  filosofických  a  estetických  reflexí

8 V současnosti tento pojem označuje zejména barokní tance 17. a 18. století. Vzhledem k dochovaným 
záznamům tanečních notací si můžeme udělat konkrétnější představu, jak tyto tance vypadaly. Viz 
GREMLICOVA, Dorota. Feuilletova notace jako prostředek pro rekonstrukci, analýzu a zápis tanců ve stylu 
18. století. In STAVĚLOVÁ, Daniela, ed., TRAXLER, Jiří, ed. a VEJVODA, Zdeněk, ed. Tanec: záznam, 
analýza, pojmy = [The dance: record, analysis, terms]: sborník z 2. etnochoreologického semináře - Praha 
14.-15. března 2002. Praha: Etnologický ústav AV ČR, 2004.

9 PLATÓN. Zákony. Praha: OIKOYMENH, 2003. Platónovy spisy; sv. 5. , str. 234 (816a).
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věnovaných tanci odporoval fakt, že i o několik století později si tanec udržel status umělecké

činnosti  a byl zařazen mezi krásná umění ve vlivném systému Charlese Batteuxe.  V jeho

schématu je tanec uveden společně s hudbou,  malířstvím, poezií a sochařstvím jako umění

napodobující krásu přírody a přinášející libost.10 

Jistě je možné namítnout, že taneční teorie má svoji historii a poukázat například na

spis O tanci Lukiána11 či Listy o tanci a baletu Noverra12, ale nám se jedná především o úvahy

filosofické a ne o úvahy, které se sice věnují tanci či jeho příbuzným disciplínám, ale z jeho

praktických aspektů. Lukiánův spis je obhajobou tanečního umění se zajímavými podněty,

ovšem  tancem  je  zde  myšlena  pantomima  anebo  takové  taneční  projevy,  které  mají

k pantomimě blízko.13 Tanec plní svou funkci, pokud dobře napodobuje krásu přírody, stejně

jako ostatní umělecké druhy. Noverrovo dílo má v tradici tanečních spisů opravdu výjimečné

postavení a v jeho díle najdeme mnoho inspirativních myšlenek. Jeho omezení na tanec jako

umění  příbuzné  k  malbě,  klade  tanec  do  vizuální  sféry:  „Dobře  zkomponovaný  balet  je

živoucím obrazem vášní, mravů, zvyků, obřadů a krojů všech národů na zemi, v důsledku

toho musí být ve všech svých druzích pantomimou a hovořit k duši skrze oči.“14 Listy o tanci

a baletu fungují spíše jako učebnice anebo návod pro tehdejší tanečníky a taneční mistry.

Tanec  je  v  této  historické  epoše  pod  silným  vlivem  divadla.  Jeho  atraktivnost  spočívá

ve vizuálním působení  skrze  gesta  a  figury,  na  jejichž  formu je  kladen stejný důraz  jako

v malířství příslušné doby. Tělo je zde prostředníkem jasného sdělení a výrazu a musí být

srozumitelné  pro  diváky.  Inovativní  přístup  u  Noverra  proto  znamená  vznést  požadavek

na ústup  bohatých  kostýmů,  příliš  velkých  krinolín  a  paruk  a  předem  dané  taneční

ikonografie.15 I zde můžeme jasně vidět záměr postavit taneční umění samostatně a udělat ho

10 KRISTELLER, Paul Oskar. The Modern System of the Arts: A Study in the History of Aesthetics. Journal of 
the History of Ideas, Vol. 13, No. 1. (Jan., 1952), str. 21.

11 LÚKIANOS. O tanci. Praha: J. Remoiser, 1930.
12 NOVERRE, J. Georges. Listy o tanci a baletech. Praha: Družstvo Dílo přátel umění a knihy, 1945.
13 LÚKIANOS. Op. cit., str. 43.
14 NOVERRE. Op. cit., str. 27.
15 Ibid., str. 103, 137.
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rovnocenným členem s dalšími uměleckými druhy díky vyzdvihnutí jeho specifičnosti skrze

tělesnou působnost gesta, pohybu a výrazu obličeje.

Obecně můžeme říci, že se teoretický zájem o tanec tříští do několika odvětví, jako je

například historická analýza tance či knihy a studie s charakterem příručky.16 Markantnější je

nepoměr právě mezi metodologickými a historiografickými pojednáními a těmi estetickými a

filosofickými. Jaké jsou pro to možné důvody? Je tanec pro filosofii a estetiku nezajímavý? Je

to způsobeno tím, že tanec je činností, která nemá pevný a neměnný záznam a není možné se

k němu vracet, jak tomu můžeme udělat v případě literárního či malířského umění? Tedy je to

důvod odmítnutí  či  nezájmu,  který vychází  z vlastní  povahy tance a  z  otevřenosti nosiče

tanečního představení. Podoba tance v rámci jedné taneční choreografie je velmi proměnlivá.

Pokud  sledujeme  nějaké  taneční  představení,  tanec  před  námi  vzniká  a  okamžitě  mizí.

Skončí-li představení, tak skončí zároveň i jeho aktuální podoba a možnost jeho záznamu.

Tato povahová skutečnost může být částečně důvodem přehlížení tance a jeho menší integraci

do filosofických a estetických úvah.17 

Existence celé řady a typů tanečních notací jenom dokládají skutečnost, že tanec je

uměním, které mění  svoji  podobu, svůj  pohybový jazyk a výrazové prostředky.18 Záznam

tance  musí  zachycovat  to  podstatné  na  pohybu,  proto  se  v  různých  tanečních  notacích

vytvářejí například zkratky pro krokové variace. Taneční notace odrážejí velkou variabilitu

způsobů pohledu na pohyb lidského těla. Některé záznamy tance jsou omezené na zakreslení

pohybu  tanečníků  po  dráhách,19 jako  kdybychom  nahlíželi  na  pohybující  se  tanečníky

z nadzemní  perspektivy.  Jiná  schematizace  tance  pracuje  s  figurativním zákresem celého

16  GREMLICOVÁ, Dorota. Povaha a specifika tanečních pramenů. In GREMLICOVÁ, Dorota, ed. et al. Stopy
tance: taneční prameny a jejich interpretace. 1. vyd. V Praze: Akademie múzických umění, 2007, str. 8–13. 

17 Tato vlastnost performativního umění se může ukázat jako slabina v případě zájmu ze strany myslitelů. Viz: 
HINKLE, H. Gerald. Art as Event: An Aesthetic for the Performing Arts. Washington D.C.: University Press 
of America, 1979, str. 22. 

18 GUEST, A. Hutchinson. Choreographics: A comparison of Dance Notation Systems from the Fifthteen 
Century to the Present. New York: Routledge, 1998, str. xv.

19 GREMLICOVÁ, Dorota. Feuilletova notace jako prostředek pro rekonstrukci, analýzu a zápis tanců ve stylu 
18. století. In STAVĚLOVÁ, Daniela, ed., TRAXLER, Jiří, ed. a VEJVODA, Zdeněk, ed. Op. cit., str. 35.
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lidského těla.20 Pohyb lidského těla, nejenom v tanečním umění, je velice komplexní – co do

uskutečňujícího se pohybu údů jednotlivých těl, pohybu těl v prostoru či na jevišti a těl vůči

sobě navzájem a v posledku detailnějších pohybů, jež mohou překračovat notační konvence

lehce  použitelné  pro  záznam  kodifikovaného  pohybu.  Jednotlivé  taneční  transkripce

vyzdvihují vždy nějaký aspekt lidského pohybu, ale nemohou dokonale odrážet vše.21  

Tanec  je  nestabilní  i  v  situaci  stejné  choreografie  tančené  stejným  souborem.

Proměnnost  panuje  tam,  kde  bychom  očekávali  největší  unifikovanost.  Performativní

charakter  tance  sice  nechává  vyvstat  jedinečnost  a  speciálnost  každého  jednotlivého

představení,  a proto v tomto smyslu má daleko těžší  úlohu probojovat se do teoretických

a filosofických úvah, než to mají například díla výtvarného či literárního umění.22 Ta mají

pevnou strukturu danou existencí jako fyzický objekt, který je téměř neměnný. Proto se lépe

hodí  jako  exemplum pro  ilustraci  uměleckých  teorií.  Ovšem  tento  jednoduchý  pokus

o odpověď je narušen existencí bohatšího teoretického zájmu a tradice v divadelním nebo

hudebním umění mající také performativní povahu.

2.1. Možnosti taneční estetiky

Otázce  absence  zájmu  ze  strany  estetiků  a  filosofů  se  věnovala  celá  řada  autorů

a autorek, jež se svými spíše stručnými úvahami snažili najít příslušnou odpověď. Zároveň je

v těchto příspěvcích vždy viděna snaha určit, kterým směrem by se mohla estetika a filosofie

tance  vydat.  Systematicky  se  taneční  estetice  a  jejímu  rozvíjení  věnovala  Selma  Jeanne

Cohenová, autorka článků A Prolegomenon to an Aesthetics of Dance,23 Present Problems of

20 Jako například komplexní Labanova notace, která je založená na zápisu pohybového kontinua v jeho 
trojrozměrném rozsahu. Viz: GREMLICOVÁ, Dorota. Zápis tance. In STAVĚLOVÁ, Daniela, 
ed., TRAXLER, Jiří, ed. a VEJVODA, Zdeněk, ed. Op. cit., str. 15–16.

21 GUEST. Op. cit., str. xv. 
22 HINKLE. Op. cit., str. 22.
23 COHEN, J. Selma.  A Prolegomenon to an Aesthetics of Dance.  The Journal of Aesthetics and Art Criticism, 

Vol. 21, No. 1 (Autumn, 1962), str. 19–26. 
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Dance Aesthetics24 a Dance  Aesthetics.25 Přestože  všechny  studie  sugerují  již  nějakou

existenci koherentního systému taneční estetiky, jedná se spíše o pokusy ji založit. Autorka

tak  činí  prostřednictvím  navrhování  obecných  otázek  souvisejících  s  tancem.  Práce  jsou

většinou  strukturovány  tak,  že  témata  příhodná  pro  taneční  estetiku  jsou  prezentována

drobnou  historickou  a  metodologickou  analýzou.  Dance  Aesthetics je  spíše  představením

knih přispívající k tématům taneční estetiky, mimoto tituly podle autorky dokazují vzmáhající

se rozkvět obecných publikací,  které přímo se přímo či vzdáleně dotýkají  oblasti  estetiky.

Dalších dva zmiňované články se snaží představit jednotlivé problémy související s tancem na

filosofické a estetické rovině.

Autorka sice zastává přesvědčení o nedostatečnosti estetiky a filosofie tance,26 přesto

v Present Problems of Dance Aesthetics můžeme najít seznam významných filosofů, kteří se

tanci alespoň částečně věnovali ve svých úvahách.27 Z pestrého seznamu jmen uznávaných

myslitelů je zřejmé, že o žádném z uvedených autorů nelze výlučně uvažovat jako o estetikovi

či filosofovi tance. Zmínění autoři se omezují na letmé filosofické odkazy, jež jsou většinou

v rozsahu několika  vět,  nanejvýše odstavců.  Proč  se  filosofie  a  estetika  tanečnímu umění

nevěnovala  a  kde  leží  důvod  převažujícího  nezájmu?  Může  se  v  jádru  této  lhostejnosti

nacházet zároveň klíč nabízející vysvětlení, proč je obtížné uchopit tanec filosoficky? Přesná

odpověď na  takové  otázky by vyžadovala  důkladný  výzkum zahrnující  studium filosofie

a estetiky  společně  s  historií  tance,  jeho  dějinných  proměn  a  vývoje,  ale  zároveň

i sociologickou analýzu, a především stanovení určitého kritéria pro určení toho, co chceme

24 COHEN, J. Selma. Present Problems of Dance Aesthetics. Dance Research: The Journal of the Society for 
Dance Research, Vol. 1, No. 1, The Proceedings of the First Conference of British Dance Scholars Sponsored
Jointly by the Calouste Gulbenkian Foundation and The Radcliffe Trust, 2-4 April 1982 (Spring, 1983), str. 
12–20. 

25 COHEN, J. Selma. Dance Aesthetics. The Aesthetics of Movement by Paul Souriau; Manon Souriau; 
Illuminating Dance:Philosophical Explorations by Maxine Sheets-Johnstone; Dance: A Selected and 
Annotated Bibliography of Philosophical Readings in Art, Aesthetics and Criticism by Pauline Hodgens. 
Dance Chronicle, Vol. 9, No. 2 (1986), str. 252–255.

26 COHEN, J. Selma. Present Problems of Dance Aesthetics, str. 12.
27 Autorka uvádí Platóna, Svatého Augustina, Johna Locka, hraběte Shaftesburyho, Friendricha Nietscheho, 

Herberta Spencera, Raymonda Bayera, Monroe Beardsleyho, Paula Valéryho, Rudolfa Arnheima, Mikela 
Dufrenna a Nelsona Goodmana. Viz Ibid, str. 13. 
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pod pojem tance zahrnout. Články sice konstatují absenci taneční estetiky, ale metoda jakou

se  snaží  o  nápravu není  konstruktivní.  Pokud je  ale  bádání  o  tanci  skutečně  bez  stabilní

struktury,  na níž by mohly navazovat další  cesty zkoumání,  je přirozené kopírovat ostatní

uměnovědy a jednotlivé estetiky umění.   

 Přístup Cohenové nespočívá pouze v pátrání v historických odkazech, ale ve snaze

logicky aplikovat  tradiční  otázky obecné estetiky na oblast  tance,  ovšem bez  jakéhokoliv

hlubšího  závěru. Právě otázka definice tance je podle jejího názoru prvořadé důležitosti.28 Pro

srovnání  podobnou  myšlenku  o  nutnosti  jasné  definice  najdeme  i  ve  slovníkovém hesle

o tanci Kellyho Encyclopedia of Aesthetics, jehož autorem druhé části o současnému myšlení

o tanci je Graham McFee.29 Otázka toho, jak pojem tance vymezit, je jistě pro zkoumání a pro

celou oblast taneční estetiky zásadní, zvláště v kontextu tolika rozmanitých činností, které se

za tanec považují. Ale na druhou stranu není nutné v tomto ohledu souhlasit na názorem, že

žádná  uspokojivá  a  hluboká  reflexe  neproběhla  z  důvodu  absence  pečlivého  vymezení

tanečního  umění.  Protože  většinou  neoperujeme  s  žádnými  dokonalými  a  uzavřenými

definicemi ani u jiných uměleckých druhů, není toto argument, jenž můžeme lehce přijmout

jako vysvětlení nedostatku teoretického uchopení tance na filosofické rovině.  Vezměme si

jako příklad  výtvarné  umění,  které  má  také  mnoho  forem a  některé  jeho podoby nejdou

jednoduše  vtěsnat  do  uzavřené  formulace,  která  by  neobsahovala  zároveň  prostor  pro  to

rozšířit definici, co za výtvarné umění budeme či nebudeme považovat.30 Přestože nemáme

konečné ustanovení, máme alespoň hrubé vymezení a určitá kritéria pro posouzení, co taneční

umění je. I když se některé jeho podoby a hranice mohou více blížit například cirkusovým

vystoupením či  rituálním obřadům.  Definice  uměleckých druhů jsou fluidním a  nestálým

termínem a rozhodně nemusí být jejich pevné stanovení zásadním krokem pro další řešení

28 Ibid.
29 KELLY, Michael, ed. Encyclopedia of Aesthetics. New York: Oxford University Press, 1998. 1 sv., str. 494.
30 Například využívání performance, happeningu, body-artu a dalších nových forem výtvarnými umělci v 60. 

letech 20. století. 
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estetických otázek. Vhodnější než hledat definici tanečního umění je pokusit se vyjít od toho,

co spojuje tanec v jeho estetické, náboženské a společenské podobě a co dovolí propojit velké

množství tanečních žánrů. 

Takový  postup,  který  Cohenová  ve  svých  příspěvcích  zastává,  je  celkem

problematický, zvlášť pokud má fungovat jako představení estetické disciplíny, či dokonce

stimulovat  vznik  estetiky  tance.  Jistě  není  nutné  začít  si  klást  otázku  po  tom,  co  tanec

reprezentuje31 nebo ihned sahat po problematice nosiče taneční choreografie, která alespoň

částečně dokáže zachytit nějaké pevné a stabilní rysy tanečních výkonů a podobu tanečních

choreografií.32 Stejně  tak  útržkovitě  nabízet  zkoumaní  tance  jako  fenoménu  exprese33

a vzápětí  se  zamýšlet  nad  otázkou  publika34 a  jeho  kompetentnosti  vůči  tanečním  dílům

ukazuje na nedostatek v aplikaci pevně stanoveného klíče, který by vznesl do bádání postup a

řád. Myslím, že je nutné se ptát, zda je toto vynášení otázek opravdu postupem správným

směrem.  Otázky  po  partikulárních  problémech  tanečního  umění  vedou  do  obtížných

myšlenkových spletí. Zmiňované články Cohenové se soustředí na problém absence systémů

taneční  estetiky,  přesto  samy  k  rozvoji  nepřispívají.35 Chybějící  konzistence  článků,

navrhování  témat  a  přecházení  z  jednoho na  druhé jenom potvrzují  to,  co  se samy snaží

naznačit  – situace taneční estetiky a filosofie je chaotická a chybí jí koherentní historické

i systematické zázemí. 

Fragmenty o estetice a filosofii tance nalézt lze, ovšem nejde mluvit o systematickém

vývoji myšlení, jako tomu je například u výtvarného umění či u literatury. Když se o něm

hovoří či píše, tak je zmiňován většinou v kontextu ostatních uměleckých druhů. V tradici

31 COHEN, J. Selma. Present Problems of Dance Aesthetics, str. 15.
32 Ibid., str. 18.
33 Ibid., str. 14.
34 Ibid., str. 16.
35 Budiž připomenuto, že Selma Jeanne Cohenová byla jedinečnou postavou systematizující taneční teorii v 

celém jejím rozsahu v USA. Je autorkou několika knih věnujících se tanci. Viz ALOFF, Mindy a COHEN, J. 
Selma. Pages from One Life: Reflections on the Body of Work of Selma Jeanne Cohen. Dance Research 
Journal, Vol. 32, No. 1 (Summer, 2000), str. 24–33.
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evropského  myšlení  je  nejčastěji  spojován  s  hudbou  a  divadlem,  později  s  operou,  a  to

především ve formách baletu či  jiných tanců provozovaných jako dramatický a pohybový

doprovod.  Také  se  s  uchopením  tance  můžeme  výjimečně  setkat  v  obecných  estetikách

a teoriích umění, které tanec zařazují rovnocenně do svých úvah navzdory obecnému trendu.36

2.2. Tanec jako rituál a umění

Když bychom se vrátili  k tanečním prvopočátkům, většinou narazíme na představu

tance jako jedné z nejstarších lidských činností, která měla sloužit k náboženským, rituálním

a společenským účelům.37 Z  antropologického  hlediska  je  původ  tance  dáván  do  spojení

s náboženstvím a magií a můžeme se spíše přiklánět k názoru, že estetické působení tance

bylo jeho druhotným a doprovodným efektem.38 V této práci se rozhodně nebudeme zabývat

jasným  vytyčováním nebo  ohrazením  tohoto  problematického  přechodu  od  religiózního

k estetickému. Naopak bude možná lepší nechat tuto distinkci na okamžik vymizet, a objevit

tak nové souvislosti konjunkcí forem tance od rituálních a historických až po ty současné.

Takový  způsob  bude  zdůrazňovat  univerzální  význam  tělesnosti  a  pohybu  lidského  těla.

Problematika  estetického  a  religiózního  v  tanci  je  spojená  s  definicí  tance,  a  přestože

nehodlám  popírat  existenci  velkých  rozdílů  mezi  rituálními  tanci  a  například  baletním

představením, pokusím se vyjít z toho, co oba tyto taneční projevy sdílí. 

Celá oblast tance je velice rozmanitá a vrstevnatá, a proto bychom museli po oddělení

náboženského  a  rituálního  tance  od  uměleckých  tanečních  forem  tanec  dále  rozdělit

na poddruhy, jako je například historický barokní tanec, či po aplikaci jiných kritérií například

na společenský tanec či scénický tanec. Tance, ať již mají jakýkoliv účel, většinou spojuje

záměrnost  pohybu a vnitřní  hodnota,  která  při  tomto pohybu vzniká.  Graficky by tomuto

36 Ze známých myslitelů 20. století můžeme uvést Nelsona Goodmana a Susanne Langerovou. 
37 HENCKMANN, Wolfhart a LOTTER, Konrad. Estetický slovník. Vyd. 1. Praha: Svoboda, 1995, str. 176.
38 K původu tance viz KAZÁROVÁ, Helena. Tanec při úsvitu lidského rodu. Taneční listy. (Roč. 35), č. 4 

(1998), str. 18–19. 
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prolínání odpovídala představa jednotlivých tanečních žánrů a druhů jako částečně překryté

množiny  a  podmnožiny.  O  pěkné  a  srozumitelné  rozdělení  se  například  pokusila  Dorota

Gremlicová spolu s dalšími autory ve sborníku  Tanec v České republice.39  Prvotní definici

a ohraničení tance v knize přebírá od antropoložky Judith Lynne Hannaové.40 Tanec je v její

definici  úmyslným  pohybem  s  určitou  rytmičností  a  pohybem  řízeným  a  ovlivněným

kulturními normami.41 Taková definice tance dokáže zahrnout jak tanec s primárně estetickým

účinkem  předváděný  na  jevišti,  tak  tanec  odehrávající  se  ve  společnosti  či  komunitě

s náboženským  nebo  společensky-zábavným  účelem.  Toto  původní  spojení  religiózního

základu a taneční  performance se objevilo u několika autorů jako výchozí  bod zkoumání

s poměrně podnětnými závěry.  Na základě tohoto dvojího způsobu uvažování o tanci jako

estetickém  či  náboženském  fenoménu  charakteristicky  vystupují  dva  způsoby  zakoušení

tance. To se odehrává na pozadí specifických změn vůči postojům k vlastnímu tělu. Není

ihned  nezbytné  vztahovat  toto  rozlišení  analogicky  k  další  možné  diferenciaci  taneční

zkušenosti  na  perspektivu  diváka  a  tanečníka.  Proto  představím  několik  autorů,  kteří

inspirativně  přispěli  do  diskuze  o  tanci,  zvolením  perspektivy  vycházející  z  prvotního

nerespektování hranice mezi estetickým a náboženským tancem. Dovolím si tvrdit, že v jejich

myšlení můžeme najít originální a funkční způsob, jakým se tanci můžeme věnovat. Zároveň

nám toto mazání rozdílů mezi estetickým a religiózním tancem dovolí nasměrovat pozornost

na to, co obě tyto oblasti sdílí — a to je rozměr tělesné zkušenosti.  

39 NÁVRATOVÁ, Jana a kol. Tanec v České republice: definice, historie, financování, legislativa, sociální 
problematika, školství, reflexe oboru. Praha: Institut umění – Divadelní ústav, 2010.

40 „Dance movement elements are those basics generally accepted by movement analysts as intrinsic to motion:
space, rhytm (time), and dynamics (force, effort, and quality).“ In HANNA, Judith Lynne. To Dance is 
Human: A Theory of Nonverbal Communication. Austin: Univ. of Texas Pr., 1980, str. 19.  

41 NÁVRATOVÁ, Jana a kol. Op. cit., str. 12.
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2.2.1. Perspektiva Susan Langerové ve Feeling and Form

V úvahách Susan Langerové o tanci z knihy Feeling and form42 můžeme nalézt celkem

blízké spojení mysticko-náboženských účinků tance s účinky estetickými. Langerová přebírá

koncepci mytického vědomí Ernsta Cassirera, aby vysvětlila prvotní účinnost tance, který měl

reprezentovat božské a přírodní síly působící ve světě.43  Tyto síly se neomezovaly pouze na

přírodní  útvary,  ale  zároveň  povstávaly i  v  samotném člověku,  v  jeho vůli  a  těle.  Jejich

vizuální  manifestace  se  proto  naplňovala  skrze  rytmické  pohyby,  které  vedly  tanečníky

k transu, tedy do jiného stavu vědomí, a dovolily jim osvobodit se od fyzikálních sil, které

běžně  kontrolují  a  ovládají  jejich  tělo.44 Pouze  takto  osvobozené  tělo,  které  se  začne

pohybovat jinak, se snaží o změnu postoje vůči zemi. Potlačuje působení gravitace a stává se

tělem, které může manifestovat síly vyšších entit, než je ta lidská. Paralela podle Langerové je

tu velice jasná,  protože tento stav religiózní  zkušenosti  pramenící  z  mytického vědomí,  je

blízký stavům estetické zkušenosti jež je vlastní všem druhům umění.45 

Další propojení mezi působením starodávného rituálního tance a současného tanečního

představení  leží  podle  Langerové  v  jejich  iluzornosti.46 Tanec  tedy  v  průběhu  svých

historických proměn nezměnil svůj nejzákladnější charakter, jímž je iluze ovládání sil ať ve

smyslu reprezentace nadpřirozeného, anebo fiktivního. Toto stanovisko důrazně upozorňuje,

že naše omezené zkoumání tance v jeho podobě, kterou známe z divadel a jevišť je zároveň

blízké formám náboženského uctívání  a magických rituálů.  Langerová spojila  perspektivy

náboženského a estetického tance za pomocí iluzornosti. Koncept iluzornosti se zakládá na

tom, že vnímání uměleckého díla se odehrává v rámci speciální zkušenosti, která je odlišná od

našeho běžného a přirozeného zakoušení světa. 

42 LANGER, K. K. Susanne. Feeling and form: a theory of art developed from Philosophy in a new key. New 
York: Charles Scribner's Sons, 1953.

43 LANGER, K. K. Susanne. Op. cit., str. 189.
44 Ibid., str. 194.
45 Ibid., str. 186.
46 Ibid., str. 187.
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2.2.2. Perspektiva Michaela Davida Levina 

K podobné integraci estetického a náboženského dochází také Michael David Levin

v článku Philosophers and the Dance.47 V něm se pokusil nastínit možné vysvětlení, proč se

tanci nedostávalo mnoho filosofické a estetické reflexe a zároveň popsat,  kde leží kořeny

nevšímavosti  vůči  tanci  v  celkové orientaci  západní  filosofie.  Hlavní  důvod podle  autora

můžeme  vidět  v  rozporu  těla  a  duše.  V  tomto  článku  doplňuje  dualistickou  ideu  dvou

substancí s dalšími protiklady: tělo s kvalitami iracionálního a ženského, ducha s určeními

mužského a racionálního. Dichotomie estetického a religiózního dále v jeho teorii  nabývá

širších významů. 

Religiózní význam tance je spojován s mystickými a extatickými stavy — ty spatřuje

Levin jako výraz principu feminity.48 Ženský, smyslově-tělesný aspekt vyjadřující iracionální

stránku  člověka,  stojí  proti  mužskému racionálnímu principu.  Takovéto  rozlišení  vede  ke

ztotožnění  smyslového  zakoušejícího  těla  s  iracionální  stránkou.49 Tanec  pod  nadvládou

ženského principu se vždy představuje v jeho extatických, religiózních a mystických formách.

Podle Levina může být vývoj tance od jeho rituální podoby přes jeho postupnou transformaci

do podoby tance určeného divákům výrazem postupného převážení  principu racionálního,

analytického a formujícího.  Pomyslný vrchol takového přerodu by pak představovala forma

jevištního tance tak, jak ho ve velké míře známe dnes. Tanec jako druh umění, jež se předvádí

na  scéně,50 je  aktuální  performancí  a  je  významně  definován  vztahem  mezi  divákem

a tanečníkem. Tanec tímto přerodem přestává být činností, která se aktivně vykonává a které

se  účastníme  v  rámci  speciální  společenské  či  náboženské  situace.  Tanec  v  kontextu

47 LEVIN, D. Michael. Philosophers and the Dance. In COPELAND, Roger a COHEN, Marshall. What is 
dance?: readings in theory and criticism. Oxford: Oxford University Press, 1983, str. 85–94.

48 Ibid., str. 86.
49 Levin v tomto odkazuje na jungiánskou teorii anima. Tento výklad, který spojuje senzitivní zažívání 

tělesnosti s feminitou a naopak instrumentální zacházení s tělem jako maskulinitou, je pak možná 
předznamenáním potlačení jiné dimenze tělesnosti i v případě konstituce a funkce ženského těla jako 
poslušného mužské manipulaci. Srov. SHUSTERMAN, Richard. Body Consciousness: A Philosophy of 
Mindfulness and Somaesthetics. Cambridge: Cambridge University Press, 2008, str. 85. 

50 LEVIN, D. Michael. Op. cit., str. 87. 

22



historického vývoje mění svoji podobu a postupnou metamorfózou v něm začne převládat

performativní stránka.  Levin tímto rozkolem naznačuje dvojí možné zažívání tance podobně

jako v pojetí Susanne Langerové.

Levin  spatřuje  veškerý  historický  vývoj  tanečních  technik,  které  z  tance  postupně

dělají umění určené k performanci a recepci, jako pomalu sílící vytlačování spontánní tělesné

zkušenosti. Přístup reflexe, racionálního uchopení a tělesné formalizace se pak odráží v tanci,

jež  má  reprezentovat  určitý  sociální  řád  a  postavení.  Jiným výrazem tance  převažujícího

v patriarchátu je případ, kdy je jeho tělesná stránka silně modifikována a trénována ve smyslu

manipulace  těla  ve  snaze  o  ovládnutí  skrze  určitou  askezi  a  transformaci.51 Přesto  podle

Levina tento maskulinní ideál ovládnutí, síly a manipulace obsahuje v sobě potlačený původní

princip spontánní smyslovosti lidského těla.52  

Na jedné straně je tu možnost zakoušet tanec v aktivním svobodném modu, v přímé,

spontánní  a  neřízené  zkušenosti,  na  straně  druhé  stojí  způsob  zakoušení  tance  jako

performance  prezentované  na  scéně.  Levin  svým  článkem  naznačuje  možné  směrodatné

binární schéma, které bude nejpodstatnější pro filosofické uchopení tance a můžeme ho zatím

zjednodušeně  označit  jako  schéma subjektivního  zakoušení  tělesnosti  a  schéma

zprostředkovaného zakoušení nevlastní tělesnosti  v pohledu diváka.  Tento rozpor,  který se

Levin snaží vyzdvihovat a stavět na něm hlavní argumentaci, je u Langerové pouze znakem

přirozeného vývoje a postupné proměny  mytického vědomí směrem k uměleckému vědomí.

Co zůstává totožné v těchto proměnách, je faktor iluze, které oba tyto póly sdílí. Nabízí se tu

možnost, že tato dvojakost taneční zkušenosti je vzhledem k tančícímu tělu jedním z možných

klíčů k řešení otázky filosofického odmítnutí tance. Článek  Philosophers and the Dance se

proto  snaží  ukázat,  jak  je  v  jistých  perspektivách  tanec  cizí  filosofickému a  estetickému

myšlení.  Tanec  v  sobě  nese  iracionální  rozměr  tělesnosti,  který  filosofickými  nástroji

51 Ibid., str. 88. 
52 Ibid.
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rozumem a jazykem nejde obstojně uchopit. 

2.2.3. Chorós a orchésis

Poslední  článek,  který  si  za  účelem  rozvoje  konceptů  tělesné  zkušenosti  v  tanci

představíme,  bude  článek  Francise  Sparshotta On  the  Question:  "Why  Do  Philosophers

Neglect the Aesthetics of the Dance?"53. Z názvu článku je již patrné, že se Sparshott podobně

jako Levin pokoušel vysvětlit odtažitý postoj filosofie vůči tanci. Avšak na rozdíl od Levina

hledá důvod v jiných příčinách než v problému tělesnosti. Sparshott se důrazně ohrazuje proti

splynutí  iracionálního  rozměru  zakoušení  tělesnosti  s  ženským  principem.  Jeho  námitka

vychází  z  teze,  že  v  některých  kulturách  a  společnostech  je  tanec  primárně  mužskou

záležitostí.54 Sparshott  chápe  kořeny problému odlišně  a  spatřuje  je  primárně  v postavení

tance mezi  ostatními  uměleckými druhy a v kontextu systémů taxonomie umění.  Je  však

otázka, zda můžeme Levinovo dělení brát zcela doslova.55 Přestože jsme viděli, že tanec byl

pravidelně zastoupen v klasifikacích umělecké činnosti od antické doby, Sparshott v článku

ukazuje spíše vlivné autory, kteří měli podle jeho přesvědčení větší formující vliv na hlavní

proudy filosofie  a  estetiky.  Absenci  taneční  estetiky tak  odvozuje  od nepřítomností  tance

ve vlivných systémech umění Hegela či D´Alamberta.56 

Stejně jako Levin či Langerová se Sparshott věnuje vztahu mezi tancem jako uměním

a rituálem či náboženskou zkušeností. V kontextu naší práce je zajímavé, že Sparshott pracuje

s  pojmy  chorós a  orchesis,  které  navzdory  výhradám  můžeme  obsahově  připodobnit

53 SPARSHOTT, Francis. On the Question: "Why Do Philosophers Neglect the Aesthetics of the Dance?". 
Dance Research Journal, Vol. 15, No. 1 (Autumn, 1982), str. 5–30. 

54 Ibid., str. 9.
55 Levin nikdy ve svém článku netvrdil, že by byl tanec výhradně doménou žen. Upozorňuje však na celkem 

opodstatněný fakt, že tanec je doménou žen jak co by jeho vykonavatelek, tak také obdivovatelek. Jako 
kdyby ženy k tanci přitahovala samozřejmější vnímavost vůči svému tělu. Levin v tomto kontextu 
charakterizuje  roli mužů v tanečním světě jako tu, která pokrývá intelektuální a teoretickou oblast. Srov. 
LEVIN, D. Michael. Op. cit., str. 86.  

56 SPARSHOTT, Francis. On the Question: "Why Do Philosophers Neglect the Aesthetics of the Dance?", str. 
10. Podobnou argumentaci vede Sparshott i ve slovníkovém hesle Kellyho Encyclopedia of aesthetics, viz 
KELLY, Michael, Op.cit., str. 491–492.
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k Levinovým  polaritám  zakoušení  tance  ze  smyslové  podstaty  těla  anebo  jako

intelektuálně - instrumentální  manipulaci.  Ty  v  základu  představují  rozdělení  zakoušení

tělesnosti na dvě části — jako bezprostředně zakoušené individuem „zevnitř“. Proti tomu opět

stojí  zakoušení  tělesnosti  jako  odvozené  a  zprostředkované,  taková  zkušenost  by  byla

charakterizována jako vnější. 

Chorós je ten druh tance, jenž opět není určen k pohledu a jak už z názvu vyplývá, je

to také označení tance sborového a participačního, který je spojen zejména s náboženskými

účely. Chorós má evokovat kosmický řád tím, jak se tanečníci formují a mění svoje postavení

v rámci celkového obrazce.  Choros je pojmem, který můžeme například najít v Platónově

Zákonech. V jistém smyslu je také metafora tance jako uspořádání pohybu použita v dialogu

Timaios při popisu harmonického uspořádání a chodu vesmíru.57 Kosmický tanec je pohybem

podle řádu, ve kterém se podle pravidel organizují jednotlivé planety v rozmanitých vztazích.

Podle názoru Sparshotta má tanec u Platóna mimetickou funkci a to, co má napodobovat, není

nic menšího než chod kosmického řádu.58 

Protože se Sparshott snaží vycházet přímo z Platónových textů, podívejme se stručně

na  text  Zákonů,  kde  je  tanci  dána  velice  důležitá  role  v  ideálním vzdělávacím systému.

V druhé knize  Zákonů začíná athénský host mluvit o tanci jako o komplementární součásti

zpěvu. Zpěv i tanec spojuje práce s rytmem a harmonií, jež poskytují libost a radost. Tanec

dostali lidé jako dar od bohů, aby jim sloužil k zábavě po těžkém období práce. Oslavy se

měly střídat dle jednotlivých hlavních božských představitelů umění – Apollóna a Dionýsa.59

Jeho  podstatnou  složkou  je  vznik  harmonického  pohybu,  který  je  vykonáván  v  souladu

s ostatními  tanečníky.60 Koncept  orchésis,61 který  Sparshott  staví  proti  pojmu  choros,  je

57 CARTER, Syson Françoise. Celestial Dance: A Search for Perfection. Dance Research: The Journal of the 
Society for Dance Research, Vol. 5, No. 2 (Autumn, 1987), str. 4. Také viz PLATÓN. Timaios. Praha: 
OIKOYMENH, 2003. Platónovy spisy; sv. 4, str. 391–398 (29e–39c)

58 SPARSHOTT, Francis. Op. cit., str. 11–12.
59 PLATÓN, Zákony., str. 57 (653 d).  K tématu také viz CARTER, Syson Françoise.Op.cit., str. 4.
60 SPARSHOTT, Francis. Op. cit., str. 15.
61 Ibid., str. 12. Pojem orchesis také používá Lukián v svém spise O tanci. V tomto kontextu to podporuje 
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tancem určeným k performanci a její recepci.  Orchésis tedy počítá s diváckou účastí, která

není tak podstatná jako v případě tance chorického, jeho dominantní působnost je vizuální.

Umění se v Zákonech probírá především jako mocný nástroj při výchově, a proto se

musí určitým způsobem kontrolovat jeho obsah a také libost, kterou dokáže vzbuzovat. Pouze

pod kontrolou může umění sloužit účelu dobrého fungování obce.62 Účel tance formují vyšší

státotvorné síly, ale na individuální úrovni je tanec prostředkem výchovy a kultivace tělesné

i duševní.  Pojem  tance  tu  ale  nevystupuje  jako  samostatná  činnost,  pod  kterou  bychom

zahrnuli pouze umění pohybu těla, ale naopak se doplňuje s hudbou a zpěvem jako jejich

podstatná součást. V tragédiích herci zároveň s tancem zpívali, a přestože se většinou jednalo

o sborovou činnost o určitém počtu tanečníků, výjimečně se v tragédiích vyskytovala i sólová

taneční vystoupení.63 Rytmus a harmonie jsou společné pro tanec i pro zpěv, ale projevují se

v odlišných formách: „Avšak co se týče tělesných úkonů, které jsme nazvali, pokud jde o hru,

tancem,  tu  jestliže  se  takový  pohyb  děje  až  po  dobrost  těla,  nazvěme  odborné  vedení

k takovému jeho stavu gymnastikou.“64 

Stejné rozdělení panuje i v sedmé knize Zákonů. Platón upozorňuje na čistě fyzickou

stránku tance, když ho zařazuje vedle zápolení, které stejně tak dokáže posilovat a trénovat

tělo.  Rytmičnost  a harmoničnost  obsažené v tanci  ho přibližují  múzickému umění,  ale  na

druhou stranu je v něm vždy obsažen trénink těla.65 Ovšem pokud se podíváme na výskyt

pojmů  orchésis a  choros v  originálním textu,  tak  zjistíme,  že  Platón  nerozlišujeme  nijak

důkladně  tyto  pojmy  a  v  originálním  textu  můžeme  najít  jak  orchésis,  tak  chorós.

V originálních textech výskyt slova orchésis převládá66 a termín chorós (choreia) se uplatňuje

Sparshottovo rozdělení, jak už jsme se zmiňovali výše
62 GILBERT, Katharine Everett a KUHN, Helmut. Dějiny estetiky. Praha: SNKLU, 1965, str. 48–50. 
63 LEY, Graham. Modern Visions of Greek Tragic Dancing. Theatre Journal, Vol. 55, No. 3, Dance (Oct., 

2003), str. 468.
64 PLATÓN. Zákony, str. 71 (673 a).
65 Ibid., str. 233 (814 d–e).
66 Ibid., str. 210–211 (795 d – e, 814 d–e). 
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především v souvislostech s náboženským uctíváním a obětí.67

Náboženský tanec – chorós – je tancem prožívaným a aktuálním. Přivádí nás do jiného

světa  přes  naši  tělesnou  proměnu.  Tanec  je  tak  aktem  iracionálním,  extatickým  stavem,

stavem plné účasti, žádné distance a absencí reflexe. V jeho postupném stahovaní do pevnější,

uzavřenější formy, jako je například forma baletu, opouštíme tuto fázi, která je zkušeností

osobní,  určenou  pro  sebe  sama,  pro  jednotlivce.  Choreický a  orcheický princip  nesmíme

spatřovat jako dvě opozitní stanoviska, které automaticky vylučují sebe navzájem.  Chorós,

alespoň tak jak o něm mluví Sparshott, je zároveň tancem, který vyjadřuje božskou krásu.68

Kde a čím se ale  přesně zjevuje ona božská krása?  Jedno nemusí  nutně vylučovat  druhé

a tanec jako chorós se může začít otevírat směrem do orchesis. Orchesis naopak neskryje svůj

základ v původním základu bezprostřední zkušenosti vlastní tělesnosti. 

V Nietzscheho  Zrození  tragédie z  ducha hudby můžeme nalézt  paralelu protikladů

orcheického a  choreického se  známým rozdělení  uměleckých sil  jako projev apollinského

anebo  dionýského  umění. Apollinský  princip  označuje  umění,  které  působí  snovou

skutečností  a  je  založené  individualisticky;  takové  umění  reprezentuje  umělec  jako

jednotlivec.69 Apollinské umění vytváří fikci za pomocí vizuálních prostředků zobrazování; je

to  umění  klidné,  ke  kterému se  přistupuje  s  odstupem,  stejně  jako s  odstupem vnímáme

objevující se a mizící sny. Oproti tomu dionýské umění  je jiného typu, ve kterém mizí bariéry

mezi jednotlivci a člověk se ponoří do stavu plné angažovanosti. V případě tohoto umění se

potácíme  na  hranici  mezi  děsem  a  okouzlením:  „Zpívaje  a  křepče  projevuje  se  člověk

článkem vyšší jakési pospolitosti: odučil se chodit a mluvit a je na nejlepší cestě, aby v tanci

se  do  vzduchu  vznesl.“70 Tyto  dva  principy,  apollinské  a  dionýské,  můžeme chápat  jako

antitezi odstupu a pohlcenosti anebo vzdálenosti a blízkosti. 

67 Ibid., str. 214–215 (799 b).
68 SPARSHOTT, Francis. Op. cit., str. 13.
69 NIETZSCHE, Friedrich. Zrození tragédie: z ducha hudby. Praha: Gryf, 1993, str. 13.
70 Ibid., str. 15.
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2.3. Tělo a tělesnost jako filosofická tíha ? 

V přecházejících odstavcích jsem se pokusila nastínit dvě strany zkušenosti tělesnosti,

jak  se  objevují  v  souvislostech  tanečního  umění.  Přes  všechny  ostatní  konstituční  prvky

v tanci71 je  vždy nezbytně nutná a  primární  vrstva  tělesnosti.  Můžeme dokonce  tvrdit,  že

tělesnost vůbec tvoří esenci tanci. Otázka těla je v tanci neustále přítomná ať s ohledem na

prožívání vlastního těla tanečníka, či v rozměru prožívání těla diváka, které by se dalo ještě

otevřít rozdělit na tělesnosti vlastní a cizí. Z výše uvedených autorů Cohenová klade nejmenší

důraz na problematiku tělesnosti,  ale jasné odkazy v jejím díle najdeme.72 U Langerové,73

Levina a Sparshotta dochází k otevření tématu těla společně s objevem dvou modů tance, a to

především  na  pozadí  historického  vývoje  tance  od  spontánních  tanečních  rituálů

s náboženským obsahem k tanci předváděnému přinášejícímu libost a pobavení.  Levin je ze

zmiňovaných autorů nejpřímější, co se týká kladení důvodu nepochopení tance filosofy jako

důsledku nechopení tělesnosti.74 

Můžeme také vnímat jistou paralelu mezi výše shrnutými závěry citovaných článků ve

vhodné  metodě  související  se  specifikací  tance  z  hlediska  dvou  pólů  prožívání.  Michael

Levin, Selma J. Cohenová a Francis Sparshott ve svých článcích upozorňují na vhodný aparát,

který  nabízí  fenomenologie,  ve  smyslu  vhodného  filosofického  přístupu,  který  by  mohl

rozvinout  problematiku  tělesnosti.75 Fenomenologie  se  začne  nabízet  právě  ve  chvíli,  kdy

vyjdeme z rozlišení dvou možných modů zakoušení tance a tělesnosti. Již v Husserlovo díle

71 Kterými mohou být například hudba, scéna či kostýmy. 
72 COHEN, J. Selma.  A Prolegomenon to an Aesthetics of Dance, str. 20.
73 Langerová se k úloze těla vyjadřuje především ve druhé kapitole věnující se tanci jako rituálnímu umění. 

Například viz LANGER, K. K. Susanne. Op. cit., str. 188, 190, 194. 
74 LEVIN, D. Michael. Op. cit., str. 86. Shusterman v tomto kontextu rozvíjí myšlenku, že role těla byla 

negativně důležitá v klasické dichotomii  Ale v knize pak předkládá obrat, k tělu v 19. a 20. století. Viz 
SHUSTERMAN, Richard. Op. cit., str. ix, 4–6, 8–9. 

75 Cohenová s určitým varováním, viz COHEN, J. Selma. Present Problems of Dance Aesthetics, str. 19. 
Sparshott ve svém článku vyjadřuje určitou naději ve fenomenologickém přístupu, viz SPARSHOTT, 
Francis. On the Question: "Why Do Philosophers Neglect the Aesthetics of the Dance?", str. 21–22. Ovšem 
ve svém pozdějším článku vyjadřuje určitou skepsi, viz SPARSHOTT, Francis. The Future of Dance 
Aesthetics. In The Journal of Aesthetics and Art Criticism, Vol. 51, No. 2,(Spring, 1993), str. 230. Levin, Op. 
cit., str. 91–92.
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se problematika tělesnosti promítá do samotné možnosti pochopení naší subjektivity a našeho

vnímání  a  poznávání.  Rozdílnost  pocházející  z  odlišné  funkce  tance  postuluje  spontánní

prožívání (u Langerové, Levina a Sparshotta spojené s náboženskou zkušeností) a zkušenosti

propojované s estetizací tance a s jeho větší vizuální přitažlivostí a efektivností, která stojí na

straně diváka.  Podobnou distinkci tělesnosti  můžeme najít  v rámci fenomenologie,  kdy se

rozlišuje tělo jako Leib a Körper,76 kdy Leib představuje živé – prožívané – tělo a Körper je

pak  tělem-objektem  či  matérií.  Hlavní  otázkou  ve  zkoumání  tanečního  umění  pak  stále

zůstává, jaká zkušenost tělesnosti tance je vlastní tanečníkovi a pak také, jak se promítá fakt

tělesnosti  do  estetické  zkušenosti  diváka.  Z  výše  uvedených  článků  se  obě  tyto  otázky

částečně vyplývaly a zdá se, že pochopení tělesnosti bude v případě tance klíčové.

2.3.1. Dualismus a tanec

K  fenomenologii  a  jejímu  uchopení  tance  přistoupíme  po  krátké  exkursu  do

problematiky  dualismu.  Jak  jsme  viděli,  Levin  otevírá  svůj  článek Philosophers  and  the

Dance stanovením protikladů ženské tělesnosti jako spontánní a smyslové vůči mužskému

tělu strojovému a sešněrovanému. Tato protikladnost, která se v historii evropského myšlení

postupně  vyvinula  z  církevního  zatracování  těla  jako  sídla  hříchů,  souvisí  podle  autora

s tradicí  karteziánského  dualismu  a  jeho  tezí  rozdílnosti  koncepcí  ducha  a  hmoty.77

Z dualismu  a  ostrého  kontrastu  mezi  tělem a  myslí  se  nabízí  možnost  vysvětlení  onoho

vlažného postoje filosofie vůči tanci. Tělo je prostředníkem smyslových zkušeností světa, jež

jsou temné a nejasné, na rozdíl od jasných a rozlišených idejí  a pravd zprostředkovaných

rozumem. Toto epistemologické kritérium vede k nedůvěře vůči tělesné zkušenosti v procesu

76 HUSSERL, Edmund. Ideje k čisté fenomenologii a fenomenologické filosofii II.  Praha: OIKOYMENH, 
2006, str. 120–121 (121). Toto rozdílné pojmosloví označující rozdíly přistupování k tělesnu se v 
Husserlových pracích objevují ne zcela systematicky. Více k historii používání termínů Leib a Körper, viz 
EMBREE, Lester E., ed. Encyclopedia of phenomenology. Dordrecht: Kluwer Academic Publishers, 1997, 
str. 66. 

77 LEVIN, D. Michael. Op. cit., str. 89.
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poznávání. Tělesné vjemy nemohou přispívat k pravdivému uchopení skutečnosti. Omezený

kontakt  filosofie  a  tance  je  pouze  možným  výsledkem  zmíněného  psychosomatického

rozlišení, které zabránilo rozvinut patřičnou pozornost myslitelů k tělesnosti. Tělu je určena

role,  již  sdílí  s  ostatními  fyzickými  objekty,  které  stejně  jako  ono  samotné,  podléhají

fyzikálním  zákonům.78 Tato  převládající  redukce  na  materiální  stránku  těla  vedla  podle

Michaela Levina filosofii k základnímu nepochopení role těla a tělesnosti.

Zaměřme  se  stručně  na  důvody  proč  by  mělo  odmítnutí  tance  souviset  přímo  či

nepřímo s odmítnutím tělesnosti klíčící na pozadí různých forem dualismu. Levin je v tomto

ohledu velice přímý a ve svém článku odkazuje na převládající podobu dualismu, která se dá

vysledovat až k Descartovi.79 Na obranu Descarta je však nutné vzít v úvahu jeho dva texty,

které sice nejsou jeho nejznámějšími díly, ale v nichž se probírá způsob vzájemné interakce

dvou odlišných substancí. Tyto studie nám mohou podat jiný pohled na separované substance

res  extensa a  res  cogitans,  a  tím pádem ukázat  i  odlišné  myšlení  o  těle,  které  přesahuje

vlastnosti  rozprostraněného  a  měřitelného  předmětu.  Ve  spisech  Vášně duše80 a  Dopisy

Alžbětě Falcké81 Descartes sice stále obhajuje oddělenost duše a těla, ale zároveň vysvětluje

jejich propojení. Neznamená to ovšem, že by zde popřel substanciální dualismus jako takový.

Descartes  se  k  tomuto  tématu  vrací  především v  prvních  dvou dopisech  Alžbětě  Falcké.

Alžběta  Falcká  v  korespondenci  s  Descartem vznesla  dotaz  na  působení  obou  substancí,

i když se již toto téma objevilo v prvních námitkách k  Meditacím.82 Je  to sice otázka, která

vznikla hledáním vysvětlení kauzálního vlivu, ale ukazuje nám možný vrchol problému, jež

převažoval v západní filosofii ve vztahu k tělesnu. Descartes proto musel určit duši nejenom

kvalitu  cogito,  ale  také  vlastnost  propojující  duši  s  tělem (a  také  můžeme  tvrdit  opačné

78 Ibid.
79 Ibid, str. 86.
80 DESCARTES, René. Vášně duše. Praha: Mladá fronta, 2002. 
81 DESCARTES, René a HORÁK, Petr, ed. Dopisy Alžbětě Falcké. Brno: Petrov, 1997.
82 Například DESCARTES, René. Meditace o první filosofii; Námitky a autorovy odpovědi. Praha: 

OIKOYMENH, 2003, str. 279–290 (332–346).
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propojení těla s duší): „...pro duši a tělo dohromady máme pouze pojem jejich spojení, na tom

závisí  pojem mohutnosti,  jakou má duše k tomu, aby uváděla do pohybu tělo a tělo,  aby

působilo na duši tak, že v ní vyvolává její city a vášně.“83 Vášně a afekty nám tedy dokládají

působností propojenost dvou substancí. Kauzalita od těla směrem k duši a od duše směrem

k tělu je podle Descarta vždy „jednou a toutéž věcí, která má tato dvě jména vzhledem ke

dvěma různým subjektům, k nimž je můžeme vztahovat.“84 

Ve všech těchto úvahách je ale stále cítit odstup od problematickému spojení duševna

a tělesna. Na konec i kauzální vysvětlení afektivity a volního ovládání těla jenom potvrzuje

separaci dvou substancí a mechanistický přístup k tělu, ve kterém se probíhající procesy dějí

podle fyzikálních pravidel pohybu těles.85 V druhém dopise Alžbětě Falcké, ale lze objevit

zajímavou a pro nás klíčovou myšlenku, která by právě mohla odkazovat na problematické

uchopení tělesnosti z pohledu filosofie: „...ti, kdož nefilosofují a používají jen svých smyslů,

vůbec nepochybují o tom, že duše uvádí do pohybu tělo a že tělo působí na duši, ovšem

považují obojí za jedinou věc...“.86 Nabízí se nám tu tedy dvojí vnímání těla. V případě, že

nezaujmeme filosofický postoj, tak nás každodenní žití přesvědčuje o samozřejmé celistvosti

hmotné a nehmotné substance. Descartes tedy ze své pozice vedené rozumovým uvažováním

musel  vyřadit  běžnou  zkušenost  žitého  těla. Dostáváme  se  tedy  na  důležité  rozhraní,  ve

kterém můžeme to samé tělo prožívat anebo se ho můžeme snažit uchopit filosoficky, což

v případě  Descartovy  filosofie  vede  k  popisu  a  určité  ideji  těla  chápaného  jako  hmotná

substance. Jak popisuje Jean-Luc Nancy: „Jednota těla a duše je pojatá skrz aktivitu běžného

života a ne skrz myšlení a imaginaci jako izolované schopnosti.“87 

Descartovské  rozlišení  res  extensa a  res  cogitans může  být  nahlédnuto  jako

pokračování a transformace ideje kontroly a potlačování těla ve starověkém a středověkém

83 DESCARTES, René a HORÁK, Petr, ed. Dopisy Alžbětě Falcké, str. 22.
84 DESCARTES, René. Vášně duše, str. 31-32.
85 Ibid., str. 12.
86 DESCARTES, René a HORÁK, Petr, ed. Dopisy Alžbětě Falcké, str. 28.
87 NANCY, Jean-Luc. Corpus. Fordham University Press, 2008, str. 138.
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myšlení.  Dualismus může být v tomto spojencem společnosti s převládajícím patriarchátem

a křesťanskou tradicí, jak se například snaží ukázat autorka Dorothy Jane Carrová. Je jedno

zda-li se jedná o křesťanské rozdělení na tělo jako „maso“ (flesh) v protikladu k duši, anebo

těla, jako materiální substance, a mysli jako nehmotné substance.88 Restriktivní postoje vůči

tělesnu měly vést k duševní svobodě. V biblických textech je často tělo považováno za to, co

kazí duši tím, že ji nabádá k hříchům. Proto byl podle Carrové dáván důraz na kontrolu těla.89

Výsledkem  nedůvěry  a  podřazenosti  těla  byl  rezervovaný  přístup,  který  mohl  vyústit

v nedůvěru  k  tanečnímu  umění.   Přisuzovat  ale  křesťanskému  (v  tomto  případě  autorka

spojuje  křesťanství  se  středověkým  myšlení)  přístupu  odpovědnost  za  odmítání  těla

a tělesnosti není zcela oprávněné. Jak například ukázala Růžena Grebeníčková: 

„Protestuje především proti tomu, aby právě křesťanství bylo přičítáno 

umrtvování a potlačování těla, jakož i vyslovené nepřátelství k němu, 

a sice odkazem k tomu, že tělo je v křesťanství hodnotou výsostnou, 

proč jinak by se trvalo na „zmrtvýchvstání“, nebo také, proč by takovou 

roli hrála eucharistie, proč by ji snad vůbec mělo i tělo v jeho symbolice,...“90

Shoda  mezi  Levinem a  Carrovou  spočívá  také  v  otázce  pohlaví  a  sexuality  jako

dalšího  formujícího  vlivu  na  tanec  a  také  jeho  vývoj,  alespoň  co  se  týká  evropského

scénického tance.91 Distance vůči vlastnímu tělu (a i cizím tělům) a tělesným zkušenostem je

příkladem  evoluce  v  evropské  tradici  myšlení,  jež  dává  přednost  uchopení  skutečnosti

rozumovými prostředky. Představy stimulované naším tělem nás odvádějí od pravdy, ležící

v jiné sféře něž náš svět, který uchopujeme skrze naši tělesnou existenci. Tělo může fungovat

88 Ibid., str. 229.
89 CARR, Dorothy. Embodiment, Appreciation and Dance: Issues in relation to an exploration of London 

based, „non-aligned“ artists. Roehampton University, 2007, str. 228.

90 GREBENÍČKOVÁ, Růžena. Tělo a tělesnost v novověkém myšlení. Praha: Prostor, 1997, str. 21.

91 Ibid., str. 221.
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správně pouze, pokud je kultivováno naší rozumovou stránkou.

Kontrola tělesnosti vzrůstá podle Carrové společně s racionalizací a rozvojem moderní

společnosti, tak jak ji jak předkládá ve své knize Dohlížet a trestat92 Michel Foulcaut. Autorka

přejímá  Foulcaultovu  myšlenku  „poslušného  těla“.  Z  křesťanského  odpírání  si  tělesných

žádostí  se  postupně  ve  společnosti  přistupovalo  k  tvrdé  disciplíně  a  kontrole  těla  přejaté

z klášterních  a  vojenských  kruhů.  Tělo,  které  bylo  poddáno  poslušností  vůči  autoritám

a institucím, bylo výrazem moci. Ve středu takového přístupu leží orientace na tělo – objekt,

které může být poslušné a manipulovatelné na základě předcházející analýzy těla.93 Jak píše

Carrová:  „...destrukce  těla  odsouzeného  byla  podána  jako  podívaná  pro  demonstraci

panovníkovy moci. Až do pozdního sedmnáctého století ve Francii, mohl být panovník viděn

i v centru odlišného druhu podívané, jako byl dvorský balet, ve kterém se zobrazovala moc

a sláva monarchy a jeho panství.“94 Tělo se stalo symbolem moci a sebe-ovládání. V tomto

kontextu  vznikal  baletní  tanec,  který  je  příkladem  odrazu  myšlení  o  pevné  kontrole

a disciplíně těla v pohybovém umění. Balet se stal postupem času doménou profesionálních

tanečníků a až do současné doby je to taneční umění, ve kterém jde především o dosáhnutí

požadované formy atraktivní vizuální reprezentace. Balet se vyznačuje náročnými fyzickými

výkony, pro které je potřeba dosažení výborné tělesné rovnováhy a síly. Carrová zvlášť ve své

práci upozorňuje na původní orientaci baletního tance na oblast pánve jako na další metaforu

dominující maskulinity nad submisivní ženskostí.95 

92 FOUCAULT, Michel. Dohlížet a trestat: kniha o zrodu vězení. Praha: Dauphin, 2000. 
93 Ibid., str. 200.
94 CARR, Dorothy. Op. cit., str. 227.
95 Ibid., str. 236.
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3.  ZKUŠENOSTI  TĚLA VE  PHENOMENOLOGY OF DANCE MAXINE  SHEETS-

JOHNSTONE

V následující části své práce se budu věnovat představení knihy  Phenomenology of

Dance, která vyšla poprvé v roce 1966. Nejprve se pokusím tento text zasadit do kontextu

fenomenologické  filosofie.  Následovat  bude  uvedení  do  hlavní  a  dle  mého  názoru

i nejpřínosnější myšlenkové struktury díla, která se týká základního rozlišení a dvojí typizace

stavů vědomí. V poslední podkapitole se pak hodlám věnovat problematice tělesnosti a těla

v taneční zkušenosti, tak jak je v knize předkládána.

3.1. Základní teze, problémy a přijetí knihy Fenomenologie tance

Kniha  Phenomenology  of  Dance autorky  Maxine  Sheets-Johnstone  je  v  určitém

smyslu stále nepřekonaným dílem na poli taneční vědy a estetiky. Rozhodně nelze této studii

upřít  prvenství  v  pokusu  o  aplikaci  fenomenologické  metody  pro  filosoficko-estetickou

analýzu tance.  Na tuto knihu odkazuje velká většina sekundárních pramenů,  které  shrnují

vhodnou  literaturu  týkající  se  estetiky  tance.96 I  v  současné  době  při  hledání  filosofické

a estetické literatury k tanečnímu umění  se  Phenomenology of Dance objevuje pravidelně

v textech o problematice tělesnosti a tance.97 Kniha je prvním příslibem později rostoucího

96 Odkazy na Phenomenology of Dance najdeme ve většině encyklopedií estetiky, fenomenologie či filosofie, 
které zmiňují tanec. Viz EMBREE, Lester E., ed. Encyclopedia of phenomenology. Dordrecht: Kluwer 
Academic Publishers, 1997, str. 130. EMBREE, Lester ed. A SEPP, R. Hans ed. Handbook of 
Phenomenological Aesthetics. Dordrecht: Springer, 2010, str. 67, 70. KELLY, Michael, ed. Encyclopedia of 
aesthetics. New York: Oxford University Press, 1998. 1. sv, str. 494. KIVY, Peter, ed. The Blackwell Guide to
Aesthetics. Malden, MA : Blackwell Pub., 2004, str. 290. Také je zmíněna ve Sparshottově článku ohledně 
vývoje taneční estetiky, viz SPARSHOTT, Francis. The Future of Dance Aesthetics. In The Journal of 
Aesthetics and Art Criticism, Vol. 51, No. 2,(Spring, 1993), str. 234.

97 Například: FRALEIGH, Sondra Horton. Dance and the lived body: a descriptive aesthetics. Pittsburgh: Univ.
of Pittsburgh Pr., 1987, str. xxx. 
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zájmu  o  explanaci  tělesnosti  v  tanečním  umění.  Dle  mého  názoru  kniha  přes  svoje

průkopnictví,  anebo  možná  díky  němu,  nezodpovídá  všechny  důležité  otázky  v  oblasti

tělesnosti. To však nebrání pokusu odhalit, v jakých souvislostech autorka předkládá otázku

těla vzhledem k tanci. 

Zajímavý je také fakt, jak rozporuplně byla její kniha přijata odbornou veřejností, což

se pokusím stručně představit v příkladu několika recenzí. Jedno z nejkritičtějších zhodnocení

vyšlo  od  již  výše  zmiňované  Selmy  Jean  Cohennové. Dle  jejího  názoru  je  kniha

„nabubřelým“ pokusem o založení fenomenologické estetiky tance. Negativní hodnocení se

týká  hlavně  využívání  fenomenologických  konceptů  a  konceptuální  nekonzistentnosti.

Paradoxně je ale  Phenomenology of Dance vyčítána jako podstatně důležitější  jiná chyba.

A tou  je  absence  popisnosti,  co  do  aplikace  jednotlivých  myšlenek  na  konkrétní  taneční

choreografie  či  představení.98 Příklady  konkrétních  tanečních  představení  by  patřičně

ilustrovaly a vysvětlovaly teoretické zázemí knihy.  Musíme ovšem dodat,  že výtka Selmy

Cohenové není až tak naléhavá, pokud bychom považovali za skutečný cíl této knihy pokus

o stanovení univerzálně platných pravidel, která by byla aplikovatelná na rozmanité taneční

situace. Tato výhrada spíš ilustruje konkrétní představu Selmy Cohenové ohledně výstavby

taneční teorie než zásadní problém textu.

Cohenová jistě uvažovala ze správného popudu, ale daleko naléhavěji bude vnímavý

čtenář  ve  Phenomenology  of  Dance postrádat  rozlišení  či  upřesnění  na  základě  jakého

tanečního  okruhu  a  stylu  dává  autorka  své  teorii  vzniknout.  Zpětně  se  k  tomu  Sheets-

Johnstonová vyjádřila v předmluvě k druhému vydání knihy. Zde se dovídáme, že její analýza

cílila na tanec, který je dle jejích vlastních slov  symbolického charakteru.99 Symboličnost je

v tomto kontextu brána jako zvláštní sjednocující  charakteristika moderního tance obecně.

98 COHEN, J. Selma. The Phenomenology of Dance by Maxine Sheets. The Journal of Aesthetics and Art 
Criticism, Vol. 25, No. 2 (Winter, 1966), str. 229. Sheets-Johnstonová odkazuje v celé své Phenomenology of 
Dance na taneční choreografii „Lamentation“ od Marthy Graham.

99  SHEETS-JOHNSTONE, Maxine. Phenomenology of Dance. London: Dance Books, 1979, str. x–xi. 
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A podle autorky je symboličnost kvalitativním znakem hlavního proudu jevištního tance tak,

jak se tanec vyvíjel až do převratu v jeho kompozici a v uvažování o působnosti tance díky

nové a převratné technice Merce Cunninghama. S Cunninghamem, původně studentem slavné

Marthy Grahamové,  přišlo  hnutí  taneční  avantgardy,  která  začala  dávat  důraz na samotný

pohyb  lidského těla a choreografie byly často tvořeny experimentálně.100  Změna se týkala

nejenom  tvorby  nového  stylu  a  nově  definovaného  vztahu  mezi  hudbou  a  tancem

(v novátorském nastolení nesynchronicity),  ale zásadní posun se udál v přístupu k pohybu

a tělu ve smyslu využití jeho přirozených možností. Do té doby převládal důraz na vytvořenou

formu tance ve smyslu jeho dominantního vizuálního vzezření a působení.101 Je nutné zmínit,

že pojem  symbolický tanec v minulém i současném rozlišování tanečních technik a směrů

neodkazuje na určitý pohybový systém či na historické období. Přesto symboličnost obecně

hraje  v  Sheets-Johnstonové  teorii  velkou  roli,  což  dokládá  přiznaná  návaznost  na  práci

Feeling and Form Susanné Langerové.  Prozatím se budeme držet jejího výkladu a určení

symbolického tance, jako tance s „tématem“ či syžetem. Pokud má tanec „téma“ neznamená

to nic jiného, než schopnost tance vyjadřovat určitou emoci či kvalitu.102 

Jednoduše  řečeno,  tanec  je  schopen  představit  –  symbolizovat  vybraný  pocit  skrz

pohyby a  gesta  lidského těla.  Zde je  opět  podle mého názoru jasně  viděn podstatný  vliv

Susanne Langerové. V tanci dochází k expresi virtuálních emocí103 skrze gesta. Taneční gesta

a pohyby tu nefungují, tak jako v každodenním životě, formou symptomatického vyjádření,

ale  jejich  expresivnost  symbolizuje  představu,  která  nemusí  nutně  odkazovat  k  faktické

situaci.104 V teorii Langerové je symbol různých uměleckých druhů ne-diskurzivní expresí,

100 REYNOLDS, Nancy a MCCORMICK, Malcolm. No fixed points: dance in the twentieth century. New 
Haven: Yale University Press, 2003, str. 358–360.

101 SHEETS-JOHNSTONE, Maxine. Op. cit., str. x–xi.
102 Ibid., str. xi. Dle autorky také dostačuje symboličnosti tance známé dramatické určení jednot času, prostoru a

jednání. 
103 LANGER, K. K. Susanne. Op. cit., str. 180.
104 Ibid.
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v tanečním umění je to konkrétní, ale také imaginativní pocit vyjadřovaný virtuálními gesty.105

Sheets-Johnstonová tak  zároveň tímto  ohraničením hlavní  působnosti  své  teorie  na  oblast

symbolického  tance  částečně  omlouvá  to,  že  fenomenologická  metoda  byla  upozaděna

reinterpretací teorie tance z Feeling and Form. 

Vážnější, a pro naše zkoumání i důležitější, výtkou ze strany Cohenové je, že v celé

předkládané teorii splývají dvě odlišné situace, které se klasicky vymezují v rámci jakékoliv

umělecké performance. Ve Phenomenology of Dance není v některých pasážích zcela jasné,

zda  autorka  popisuje  situaci  vzniku  tance  z  pohledu  tanečníka  při  aktuálním uměleckém

výkonu či situaci recepce ze strany diváka.106 Je pravda, že v některých pasážích knihy by

neškodila důraznější explikace myšlenek a větší popisnost při konstrukci teorie.

Pro Cohenovou představuje  Phenomenology of  Dance celkové selhání  ve výstavbě

esteticky relevantních teorii tanečního umění: „Autorka nepřestává tvrdit, že jejím předmětem

zkoumání je tanec jako umění. Přesto ho nikdy neprobírá jako umění.“107 Vyspělou estetickou

teorii tance kniha nenabízí, ale její práce má určitě estetické konotace, což se doufám prokáže

při  dalším  výkladu  autorčiny  teorie.  Celkově  Cohenová  zaujímá  ve  své  recenzi  rázný

a kritický postoj, který je dle mého přesvědčení ve zmíněných bodech opodstatněný. Ostatní

recenze, které zde představím jsou v hodnocení nedostatků a pochybení daleko mírnější.

Recenze  od  přímého  Husserlova  studenta  Jeraulda  McGilla vyšla  v  americkém

časopise  Philosophy  and  Phenomenological  Research.108 McGill  bez  problémů  přijímá

nesystematičnost  Sheets-Johnstonové  v  podobě  nekonzistentního  přeskakování  mezi

jednotlivými filosofickými koncepty.109 V této recenzi bychom očekávali zhodnocení faktu, že

v  uváděné  fenomenologické  analýze  autorka  přejímá  myšlenky  a  koncepty  Susanne

105 Ibid., str. 177–178.
106 COHEN, J. Selma. The Phenomenology of Dance by Maxine Sheets. The Journal of Aesthetics and Art 

Criticism, Vol. 25, No. 2 (Winter, 1966), str.  str. 229.  
107 Ibid. 
108 MCGILL, V. Jerauld. The Phenomenology of the Dance by Maxine Sheets. Philosophy and 

Phenomenological Research, Vol. 27, No. 3 (Mar., 1967), str.451–452.
109 Ibid., str. 452. 
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Langerové. To bylo v recenzi  Cohenové jasně  označeno za filosofickou nekonzistentnost.

Rozhodně není nutné kritizovat filosofický eklektismus, který může často vést k zajímavým

a plodným syntézám, ale v případě Phenomenology of Dance by bylo z McGillovy pozice

relevantní podat vysvětlení, v čem spočívá aplikace fenomenologické metody vzhledem k již

definované a fungující tradici této filosofie.

Poslední  recenzí,  kterou  zmíním a  již  považuji  za  přínosnou  vzhledem k  dalšímu

ubírání naší práce, je  recenze od Juanny de Labanové.110 Labanová v článku navrhuje změnu

původního titulu na Fenomenologii pohybu, protože se dle jejího názoru samotný pojem tance

z knihy vytrácí a je nahrazen analýzou pohybu.111 Navrhovaný nový název by tak přesněji

odpovídal většině probíraného tématu. Na druhou stranu je nezbytné podotknout, že orientace

na pohyb je v knize již v úvodu jasně a hrdě deklarována. V rozhřešení otázky pohybu autorka

spatřuje  stěžejní  osu  své  teorie.  Z  hlediska  historického  pojímání  tance  jako  umění,  je

orientace na pohyb celkem originálním postojem ke zkoumání, protože nabízí samostatnou

a plodnou  perspektivu  uchopení  tance.  I  když,  v  rámci  skromné  historie  estetiky  tance

můžeme najít  stanovení  pohybu jako určujícího prvku v tanečním umění  i  v rámci  české

estetiky.112 Pohyb lidského těla připadá autorce jako přitažlivé téma ve zkoumání tance i mimo

něj, a proto jsou tématu pohybu věnovány i její další filosofické studie.113 

3.2. Fenomenologie ve Phenomenology of Dance

Již v úvodních pasážích knihy a i v retrospektivní dodatečné předmluvě k druhému

vydání  najdeme jasné a  srozumitelné  vytyčení  cíle  zkoumání;  zároveň se ale  úvod knihy

110 LABAN, Juana de. The Phenomenology of Dance by Maxine Sheets. Educational Theatre Journal
Vol. 18, No. 2 (May, 1966), str. 184. Juana Labanová byla dcerou slávného Rudolfa Labana, tanečníka, 
teoretika tance a autora taneční notace. 

111 Ibid. 
112 Zde bych jenom ráda připomenula, že téma pohybu je spojeno se samým vznikem filosofie. V tanci se k 

pohybu vztahují hlavně myslitelé 20. století – a to například Hostinský a Zich. Viz PAVLOVSKÝ, Pavel. K 
pojetí tance v české estetice a obecné teorii umění II. Taneční listy. Roč. 36, č. 2 (1990), str. 16–17. 

113 Například její další práce, která se týkají spojení témat tance a pohybu, viz SHEETS-JOHNSTONE, Maxine.
On Movement and Objects in Motion: The Phenomenology of the Visible in Dance. Journal of Aesthetic 
Education, Vol. 13, No. 2 (Apr., 1979), str. 33–46. SHEETS-JOHNSTONE, Maxine. Thinking in Movement. 
The Journal of Aesthetics and Art Criticism, Vol. 39, No. 4 (Summer, 1981), str. 399–407. 
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vyznačuje snahou ospravedlnit  a  dokázat  náležitost  k fenomenologické metodě.  Zásadním

krokem je  uchopení  tance  jako  fenoménu  pohybu:  „Fenomenologická  analýza  pohybu  je

především popisem pohybu. Je to ale popis pohybu, tak jak je prožíván, ne tak jako by byl

rozpitván  v  laboratoři,  zaznamenán  pozorovatelem  či  by  byl  popisem  z  hlediska  třetí

osoby.“114 Vymezení zkoumat tanec jako prožívaný pohyb má být oním relevantním vstupem

do kraje fenomenologické filosofie.

Nejprve se zkusíme podívat na to, jaké prostředky fenomenologie chce autorka ve své

knize použít a proč je podle jejího přesvědčení tato metoda vhodná v případě tance. Ke svým

metodickým krokům a postupu při rozboru tanečního umění se autorka vyjadřuje v úvodu

knihy.  Přestože  se  v  první  kapitole  jasně  přihlašuje  k  metodě  fenomenologie  Edmunda

Husserla,115 nenajdeme bohužel dále v celé knize přímý odkaz či citaci jeho díla.116 Celkově je

Phenomenology of Dance knihou,  která  neoplývá velkým množstvím primárních pramenů

a odkazů na ně. Fenomenologický přístup je třeba rekonstruovat z používaných konceptů, jež

mají fenomenologický původ anebo s nimi vykazují určitou příbuznost, přímé reference jsou

v textu spíše vzácností. V explikaci fenomenologické metody je tato skutečnost ve výsledku

slabinou knihy, což se ještě pokusím dále ukázat na některých konkrétnějších pasážích, které

navzdory  převládající  absenci  zdrojů,  výjimečně  odkazují  na  další  autory  a  díla

fenomenologie. 

Počáteční upozornění na Husserlovu metodu se s postupem dalšího pronikání do knihy

ukazuje jako jeden z paradoxů  Phenomenology of Dance.  Fenomenologie je podle autorky

popisem:  „člověka  a  světa  jak  ho  člověk  žije...jak  zakouší  sám  sebe  a  svět,  intenzivně

114 SHEETS-JOHNSTONE, Maxine. Op. cit., str. xi. 
115 Ibid., str. 10. 
116 V kontextu celého díla není možné přistoupit na myšlenku, že by se zde jednalo o mylný výklad pojmu 

fenomenologie, kterému by nahrával fakt, že je pojem fenomenologie jako filosofie zabývající se fenomény -
jevy také může vyjadřovat širší obecnou oblast filosofie vedle ontologie, epistemologie a etiky. Tomuto také 
odporuje odkazování na Husserla, Sartra a Merleau-Pontyho. Viz Smith, David Woodruff, 
"Phenomenology", The Stanford Encyclopedia of Philosophy (Winter 2013 Edition), Edward N. Zalta (ed.), 
URL = <http://plato.stanford.edu/archives/win2013/entries/phenomenology/>.
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a aktuálně,  než se vůbec dostaví  jakýkoliv druh reflexe.“117 Zde se autorka drží  představy

fenomenologie jako filosofie zkoumající zkušenost, tak jak ji sami prožíváme; jako naivní

subjekt, který je zároveň spolutvůrce skutečnosti; subjekt, který neproblematizuje existenci

přirozeného  světa.  Takové  určení  má  jistě  s  fenomenologií  Edmunda  Husserla  a  jeho

následovníků  společný  styčný  bod,  co  do  kladení  filosofického  východiska  tázání

do zkušenosti o věcech jako aktech vědomí. Jak píše Husserl v  Idejích I: „Nejprve budeme

postupovat přímým vykazováním a vyjdeme z tohoto Já, z tohoto vědomí, z těchto prožitků,

které  jsou  nám  dány  v  přirozeném  postoji...“118 Ale  pokud  můžeme  najít  paralelu

ve východisku v individuální a subjektivní zkušenosti,  tak další Husserlův metodický krok

v podobě  époché není  ve  Phenomenology  of  Dance ničím  připodobnitelný.119 Pokud  pro

Husserla bylo určující  ve fenomenologické analýze zachytit,  jak se objekty dávají vědomí

a tím se částečně zbavují své zkušenostní části, tak Sheets-Johnstonová svou úvahu o taneční

zkušenosti zasazuje do naivní roviny přirozeného postoje.120 

Stejně tak výše citovaná věta z Phenomenology of Dance prozrazuje další základní

rozpor  mezi  fenomenologií  Husserla  a  přístupem  Sheets-Johnstonové,  který  spočívá

v problematice  reflexe  a  v  jejímu  odlišném  chápání.  Reflexe  je  pro  Husserla  druhem

kontemplace; je druhem neutrálního pozorování, které doprovází cogito a nijak ho nemění: 

„Ke způsobu bytí prožitku patří, že na každý skutečný, jako originální přítomnost 

živoucí prožitek, se může zcela bezprostředně zaměřit pohled zřejícího vjemu.

Děje se to ve formě „reflexe“, která má tu pozoruhodnou vlastnost, že to, 

co je v ní vjemově uchopeno, se principiálně vyznačuje jako něco, 

co nejen je a v rámci vnímajícího pohledu trvá, nýbrž bylo již předtím, 

117 SHEETS-JOHNSTONE, Maxine. Op. cit., str. 10. 
118 HUSSERL, Edmund. Ideje k čisté fenomenologii a fenomenologické filosofii I. Praha: OIKOYMENH, 2004,

str. 70 (§33, str. 58).
119 Ibid., str. 68 (§32, str. 56). K problematice přirozeného postoje viz Ibid., str. 61-69 (§27–§32).
120 Rovina cogito nevylučuje reflexivní akty, viz Ibid., str. 63 (str. 50–51, §28, str. 48–57).
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než se na to tento pohled zaměřil.“121

V Husserlově filosofii  v  porovnání  s  Phenomenology  of  Dance je  prožitek  konstituční

analýzou  rozbit  a  zbaven  oné  totality  a  živosti  tanečního  zážitku,  na  který  se  Sheets-

Johnstonová snaží upozornit.      

Avšak zavedení a použití pojmu reflexe se postupně i v dalších pasážích díla jeví stále

více komplikovanější a rozporuplné, nejenom ve srovnání s Husserlovo fenomenologií, ale

také s estetickým rozměrem tance vůbec. Pro Sheets-Johnstonovou je reflexe obsahově blízká

takovému  prožívání,  které  je  nejenom  vědomé,  jak  se  v  práci  často  uvádí,  ale  zároveň

signalizuje  kontemplativní  rozdělení  předpokládaného  celku  „já“  na  „já  v  reflexi“

(reflektované já) a „já při reflexi“ (reflektující já). Zkušenost tanečního představení, která je

reflektována,  se vyznačuje určitým odstupňováním a odstíněním pozornosti.  Tento prostor

odstoupení  od  části  sebe  sama  vzniká  reflexí.  Pro  autorku  je  akt  reflexe  (i  sebereflexe)

znamením  ztráty  bezprostřednosti  prožívání  zkušenosti,  což  znemožní  patřičné  uchopení

tance jako umění.  Mezi Husserlovou fenomenologickou redukcí a estetickou zkušeností ve

smyslu  estetického  postoje  se  může  klást  paralelní  linka  z  důvodu  sdílené  konceptuální

metody „distance“.122 Phenomenology of Dance jde v tomto smyslu proti tradičnímu proudu

fenomenologické estetiky, protože nepředpokládá estetickou distanci, ale estetické pojímání

tance situuje do jejího opaku.123 

Úvodní  kapitoly  Phenomenology  of  Dance,  které  představují  metodu  zkoumání,

svědčí o silné inspiraci z existenciální odnože fenomenologické filosofie.  To je již jasněji

doloženo konkrétními odkazy na Bytí a nicotu Jeana-Paula Sartra.124 V návaznosti na Sartrův

text je zmiňována další zásadní práce na poli fenomenologie a existencialismu, a to Bytí a čas

121 Ibid., str. 93 (§45, str. 83). Srov.  PATOČKA, Jan a POLÍVKA, Jiří, ed. Tělo, společenství, jazyk, svět. Praha:
ISE, 1995, str. 78–79.

122 ZUSKA, Vlastimil. K estetice XX. století: mimesis, fikce, distance. Praha: Gryf, 1996, str. 123. 
123 Ibid. Dále se dostaneme k jednomu bodu, kde autorka naznačuje myšlenku podobnou rozštěpu „já“ v 

estetickém uchopení tance.
124 SHEETS-JOHNSTONE, Maxine. Op. cit., str. 19.
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Martina  Heideggera.125 K  fenomenologii,  která  tíhne  směrem  k  existencialismu,  autorku

přivádí dle svých vlastních slov to, že je nástrojem „existenciální analýzy“.126 Existenciální

analýza  se  v  jejím podáním a  aplikaci  na  taneční  situaci  proměňuje  především ve  snahu

popisovat skutečnost z perspektivy první osoby a zachytit věci tak, jak se dávají vědomí.127

Jejím  protikladem  je  zkoumaní  světa  v  objektivních  termínech  vědy.  Pouze  vyjitím

z existence  můžeme  nahlédnout  na  lidskou  zkušenost  se  světem,  tak  jak  je  nám  blízká

a známá.  Dále  se  v  přímém  odkazu  zmiňuje  i  dílo  Fenomenologie vnímání Merleau-

Pontyho.128 Merleau-Ponty se jako jeden z klasických autorů fenomenologie zabýval rolí těla

a tělesna v naší zkušeností a připisoval mu výsostnou úlohu při percepci.129 Bohužel je tento

výčet  jmen fenomenologické filosofie  však více méně omezen na pár  vět  v úvodu studie

a několik odkazů v průběhu celé knihy. 

Shrneme-li  hlavní  důvody osvětlující  fenomenologické  metody  Phenomenology  of

Dance, tak všechny odkazují a přímo navazují na hlavní myšlenkovou linii, která se sestává

z deskripce tance ve smyslu jeho přímého prožívání ať již při jeho aktivním vytvářením, či

v aktu  recepce  tance.130 Základním  východiskem  nicméně  zůstává  porozumění  fenoménu

pohybu  v  rámci  naší  běžné  a  přirozené  zkušenosti.131 Společně  s  kladením  hlavního

východiska do subjektivního popisu zkušenosti vzniká zajímavá vnitřní hierarchie a závislosti

prožívání tělesnosti,  kterou se budu pokoušet ukázat v dalším rozboru  Phenomenology of

Dance.  Uchopit tanec v jeho celistvosti bude ve výsledku znamenat pro autorku zaujmout

určitý typ postoje, ve kterém ztrácíme odstup vůči prožívané události.  Do zážitku se plně

125 HEIDEGGER, Martin. Bytí a čas. Praha: OIKOYMENH, 1996. 
126 SHEETS-JOHNSTONE, Maxine. Op. cit., str. 11.
127 Ibid., str. 11. 
128 MERLEAU-PONTY, Maurice. Fenomenologie vnímání. Praha: OIKOYMENH, 2013. 
129 Vnímání je pro Merleau-Pontyho základním vztahováním ke světu. Tělo se implicitně projevuje v každém 

aktu vnímání, protože je naší perspektivou světa . MERLEAU-PONTY, Maurice. Op. cit., str. 104 (85).Viz 
také PECHAR, Jiří. Problémy fenomenologie: od Husserla k Derridovi. Praha: Filosofia, 2007, str. 294. 

130 SHEETS-JOHNSTONE, Maxine. Op. cit., str. xi. Tento autorčin záměr je podán jasněji v předmluvě k 
druhému vydání než v celé knize, tak jak byla publikována poprvé.

131 Ibid., str. 31. 

42



ponoříme a nejsme schopni v procesu analyzovat jednotlivé složky a vztahy mezi nimi.132

Onen deklarovaný ponor, který vyřazuje akty reflexe, je charakterizován primordiální vrstvou

existence  – před-reflexivností. Takovým  postojem  se  dostáváme  k  aktuálně  prožívané

zkušenosti světa, tak jak se nabízí určitému individuu. 

3.3. Tanec jako kinetický fenomén

Prvním důležitým krokem z pohledu autorky je stanovení univerzální složky tanečního

umění, která spojuje celé spektrum činností,  které si nárokují označení tanec. Je to tělo v

pohybu, co sdružuje scénické tance všech stylů a technik s tanečními pohyby ceremonií a

rituálů  a  také  se  společenským a  lidovým tancem.  Jak  jsem se  již  zmínila,  tak  pohyb  v

tanečním umění musí překračovat jeho chápání jako matematicko-fyzikální veličiny či jako

pouhé vlastnosti hmotného tělesa. V této souvislosti je nutné zmínit inspirační zdroj, který pro

Phenomenology of  Dance představovala  práce  Susanne Langerové.  Ve  Feeling and Form

Langerová  upozorňuje  na  převládající  tendenci  myslet  tanec  z  hlediska  pohybujících  se

obrazů,133 jež  jsou  tvořeny  ornamenty  těla.  Zúžením tanečního  představení  na  jednotlivé

podoby, které tanečníci vytváří, staví do popředí důležitost figury a její rozpohybování jako

tvarování  a  proměňování  tělesných  linií.  V  hlubším  rozsahu  se  tato  teorie  obrací  k

vyzdvihování gestikulativnosti  tance,  která by se v dalším a silnějším důrazu na vizualitu

omezila  na chápání  tance ve smyslu pantomimy.134 Takové pojímání  tanečního pohybu se

částečně přibližuje figurativnímu uchopení kinésis jako trajektorie s tím, jaký důraz je dáván

na vnější rozměr pohybujícího se těla.

Vědecká pozorování  pohybu by nám například  zprostředkovaly informace ohledně

vykonané  rychlosti  či  o  délce  jeho  trvání.  Mohli  bychom  převést  pohyb  do  jeho

132 Ibid., str. 8.
133 LANGER, K. K. Susanne. Op. cit., str. 172.
134 Ibid, str. 173.
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geometrického zápisu v prostoru anebo bychom mohli spočítat energii, která bude zapotřebí k

vynaložení konkrétního pohybu nebo jejich celků. Takový popis pohybu by se dal přirovnat k

matematizovanému  pohybu,  jak  se  tento  koncept  vyskytuje  ve  filosofii  Jana  Patočky.135

Exaktně vědeckým popisem pohybu bychom se nikdy nevymanili z přístupu, který by rozložil

tanec na analyzovatelné jednotky popisované v pojmech měřitelné síly, vzdálenosti či energie.

Zacházením s tancem, jako s partikulárním a objektivizovaným pohybem, bychom se vrátili

zpět do ne zcela plodného dualismu a tančící tělo by mohlo být nahrazeno pouhou kostrou

mechanického objektu. Na druhou stranu skrze snahu vyvarovat se použití metod přírodních

věd  automaticky  neznamená,  že  je  zkoumání  autorky  právoplatnou  fenomenologickou

analýzou.  Tato  teze  se  pravděpodobně  váže  k  Husserlovu  vymezení  fenomenologie  proti

pozitivismu vědeckého zkoumání, ale jak ukázal pozdější vývoj až do současné doby, zdá se,

že fenomenologie se může přesahovat a využívat vědecké metody.136

Fenomenologická  analýza  znamená  pro  Sheets-Johnstonovou  možnost  přistupovat

k tanci  jako  k  totalitě  či  „neviditelné  jednotě“.137 Tímto  se  pokouší  přivést  důraz

na procesuálnost  ve  smyslu  postupné  proměnlivosti,  přelévavosti  a  především  fundace

pohybů. Přístup k takovému celostnímu uchopení performance je závislý na druhu postoje

neboli  na stavech a kvalitách vědomí.  Autorka má zde na mysli  odlišné nastavení našeho

vědomí při  recepci tance, než je to racionálně-analytické. To pohyb rozděluje na jednotlivé

komponenty.  V tomto dobře ilustruje  své  přesvědčení  o  nejdůležitější  a  základní  součásti

tance,  kterým je pohyb vytvářený lidským tělem. Rozborem jednotlivých pohybů a jejich

vyjmutí z celého kontextu tance zmaříme šanci zakusit tanec v jeho estetickém rozměru, čímž

135 REZEK, Petr. Jan Patočka a věc fenomenologie. Praha: Institut pro středoevropskou kulturu a politiku, 
1993, str. 69.

136 Například se o to zdařile pokouší periodikum Phenomenology and Cognitive Science. Fenomenologie se 
například konfrontuje s vědeckými objevy z oblasti neurologie a přesto, že jsou to „tvrdé“ vědy, tak je 
symbioticky zpracovává. Začátek této spolupráce potvrzuje i Merleau-Pontyho Fenomenologie vnímání.  
Autorka tu měla pravděpodobně na mysli kritiku vědeckého pozitivismu, tak jak ji Husserl představil v textu 
Krize evropských věd a transcendentální fenomenologie, viz HUSSERL, Edmund. Krize evropských věd a 
transcendentální fenomenologie: úvod do fenomenologické filosofie. Praha: Academia, 1972. 

137 SHEETS-JOHNSTONE, Maxine. Op. cit., str. 8.
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naznačuje  důležitost  opuštění  analytického  postoje  za  účelem  nástupu  intuitivního  typu

uchopení tance, které by v jejím systému odpovídalo estetickému postoji. V něm jsou taneční

pohyby součástí oné totality tance. Vrstvením a kupením přispívají k smyslu konstituujícího

výrazu neseparovatelného od aktuálně přítomné tělesnosti.

Autorka tematizací jednoty pohybu nepoukazuje pouze na tanec ve smyslu estetického

objektu,  ale  i  na  obecnou  funkční  provázanost  jednotlivých  pohybů  v  celku  naší  tělesné

dynamiky. Tanec zůstává celkem, i když je tvořený menšími součástmi, které jsou propojené:

„Popisné zkoumání tance se musí zabývat  jevením, fenomén,  který přestože se pohybuje,

zůstává celkem.“138 Pohyb lidské těla je v tanci i v té nejdetailnější podobě součástí vyššího

celku, který ho přesahuje. Každý prvek ukazuje a konstituuje smysl celého představení. Právě

neuzavřenost pohybu v procesu performance tanečního představení a jeho měnící se tvář je

definována  jako  rodící-se-forma (form-in-the-making).139 Menší  důležitost  panuje  ve

vyzdvihnutí role těla a tělesnosti v tanečním pohybu, to se hlavně děje ve vztahu k přejaté

explikaci  pohybu  jako  formy  virtuální síly.  Struktura  pohybujícího  se  těla  je  základní

konstituční předpoklad pro otevření estetické zkušenosti tanečního umění. Při tanci se tělo

tanečníka otevírá za hranice mechanického instrumentu: „pohyb lidského těla transformuje

a je zakoušen jako transformující svou vlastní materiální realitu.“140 Tělo tanečníka existuje

jako síla – určitá energie ztělesněná na scéně. Závěry této „iluzivnosti“ tance je možné také

vidět v souvislostech myšlení tančícího těla v intencích lehkosti a beztíže. Takové představy

jsou dalším pojmenováním této tělesné transformace a nemusí nutně odkazovat na výsledný

dojem ze vzdušného těla baletního představení. 

Analýzou  tance  jako  kinetického  fenoménu  se  autorka  dostává  k  problematice

základních struktur,  ve kterých se nám fenomény dávají.  Ve  Phenomenology of  Dance to

138 SHEETS-JOHNSTONE, Maxine. Op. cit.,  str. 13.
139 Ibid, str. 36.
140 Ibid., str. 33–34.
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znamená  přihlédnout  k  časovým  a  prostorovým  okolnostem  naší  zkušenosti  s  tancem.

Kategorie času i prostoru se dle textu principiálně podílí na efektu virtuální síly, i když by spíš

bylo  vhodné  předpokládat  jejich  vzájemnou  součinnost  a  ne  kauzální  podmíněnost.  Toto

přesvědčení je podloženo argumentem, že i když lidský pohyb a tělo v něm přesahují rozměry

res extensa, tak přesto se nějakým konstitutivním důvodem podílejí na strukturaci výsledného

tanečního efektu,  který již  nemá hmotnou podobu.141 Proto Sheets-Johnstonová metodicky

postupuje k stanovením obecných pravidel, které se vážou k jakémukoliv fenoménu pohybu

(či jakékoliv zkušenosti vůbec). Rozdíl, který je zde podstatný, se týká odlišného „žití“ času

a prostoru  v odlišných modech vědomí.142 Pohyb v rámci  tanečního představení  musí  být

výsostně dáván v rámci typu zkušenosti, která je přirozená a prvotní. Od této primární vrstvy

existence,  se  odvozují  ony nástavbové  objektivní  danosti  pohybu.  Cílem tohoto  rozboru,

kterému Sheets-Johnstonová věnuje podle mého názoru málo prostoru, je stručně ukázat, jak

koreluje  vnímání  času a  prostoru  s  našimi  možnostmi  nastavení  ve světě.  To je  základní

konstituční krok, který musí ve své teorii udělat, pro dovršení svých závěrů ohledně pohybu

jako primárního odhalení síly.

3.4. Vědomí a postojová problematika

Autorka odlišuje ve svém zkoumání dva základní způsoby, ve kterých se nám dávají

časové a prostorové souvislosti. Jednu popisuje v kategoriích přirozeného a autentického. Tím

je odkazováno na rovinu žití ve smyslu jeho fundamentálního základu. Je to naše existence

v primordiálním  významu,  způsobu  původnějšího  přístupu  ke  světu.143 Druhý  způsob

vztahování ke světu, který je odvozený od prvotně daného způsobu, je již uměle vytvořenou

strukturou.  Ta  vznikla  nástavbou  skrze  dělení  a  objektivizaci  času  a  prostoru.  Přirozené

141 SHEETS-JOHNSTONE, Maxine. Op. cit., str. 34.
142 Ibid., str. 13.
143 PATOČKA, Jan a POLÍVKA, Jiří, ed. Op. cit., str. 77.
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vnímání  kategorií  času a prostoru se odehrává ve formě jednoty.  Podle autorky je takové

vnímání  času  znakem  autentičtějšího  způsobu  prožívání  skutečnosti,  ve  kterém  se

neoddělujeme od působící situace. Opět se tu dostáváme  vymezení dvojího způsobu žití na

protikladech ponoru a odstupu; v oné nejhlubší vrstvě naší existence jsme absorbováni do

skutečnosti a pohybu života.

Původní časovost je základem, na němž se rozvíjí naše další chápání času. Ten nejprve

linearizujeme a poté strukturujeme; elementy času pak skládáme či rozkládáme do různých

celků.  Tento  odvozený  čas  řídí  náš  běžný  a  praktický  život,  orientujeme  se  díky  němu

v činnostech a úkonech každodenního života a v rámci intersubjektivního žití ve světě. Umělé

dělení na minulost, přítomnost a budoucnost nás distancuje vůči této fundamentální časovosti,

která znamená pro Sheets-Johnstonovou prožívat čas bezprostředně jako plnou přítomnost,

která je vývodem minulosti a zároveň projekcí budoucnosti: „Původní temporalita je založena

na  ekstatické struktuře  lidského  vědomí-těla.“144 Autentická  časovost  je  prožívaná  jako

sjednocený bod, který je ale vlastně bodem kongruence tří časových určení. Ekstasis je termín

z  Bytí  a  času,145 který  Heidegger  používá  při  popisu  typu  časovosti,  která  předchází

chronologickému času a primárně v souvislosti stanovení časovosti jako hlavního východiska

tázání  po  smyslu  existence.  Ekstasis se  objevuje  i  v  Sartrově Bytí  a  nicotě. Právě  toto

pojednání fungovalo v případě Phenomenology of Dance jako jeden z hlavních deklarovaných

inspiračních zdrojů a to prokazatelně i v přejímání tohoto konceptu. Zároveň koncept ekstasis

dokazuje výše zmíněné citační nedostatky textu, protože autorka na Heideggera ani na Sartra

v souvislosti s pojmem ekstasis neodkazuje.146 

144 Ibid., str. 16.
145  „Budoucnost, bývalost, přítomnost ukazují fenomenální rysy „přicházet k sobě“, „zpět do“, „setkat se s 

čím“....Uvedené fenomény budoucnosti, bývalosti a přítomnosti nazýváme tedy ekstase časovosti. Časovost 
není napřed nějaké jsoucno, které teprve ze sebe vystupuje, nýbrž její bytnost je časení v jednotě ekstasí.“ Viz
HEIDEGGER, Martin. Op. cit., str. 360, (§ 65, str., 328–329).

146 SHEETS-JOHNSTONE, Maxine. Op. cit., str. 16–18. Před tímto rozborem zmiňuje autorka Jean-Paul Sartra
a Maurice Merleau-Pontyho jako filosofy, kterými se nechala inspirovat. Martin Heidegger tu není zmiňován 
ve vztahu k pojmu ekstasis, ale z hlediska vlivu na Sartrovu filosofii.
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Pro  naše  účely  je  hlavní  stručně  ukázat  na  pojem  autentické  časovosti  jako  na

strukturu totality a na její rozdílné pojetí zmiňovaných autorů. Ústředním rozdílem v přístupu

Sartra a Heideggera je odlišné kladení  ekstasis jako časového fenoménu spadající více do

přítomnosti  či  do  budoucnosti.147 To  je  možná  jedna  z  převzatých  myšlenek,  která  je

z Phenomenology of Dance vystopovatelná. Podle autorky se původní časovost dává ve formě

totality jako náš existenciální základ:

„Člověk neguje sebe sama jako minulý, přítomný, nebo budoucí,

zatímco chápe sebe sama jako kompletní časovou totalitu....Lidské rozumění

sobě samotnému jako časové totalitě je pre-reflektivní vědomí sebe sama 

uprostřed světa. “148 

Původní  časovost  taká  autorka  charakterizuje  jako  diasporickou:149 ekstatická  dimenze

lidského vědomí je jednotou multiplicity a multiplicitou jednoty, protože se zakládá na dvou

vzájemně propletených strukturách – a to časovosti dynamické a statické.150 K této časovosti

se ale dostaneme pouze implicitně dokud nenastoupí akt naší reflexe ve smyslu objektivizace.

Reflexivní postoj je tu synonymem určitého odstupu, který klademe mezi nás a skutečnost; od

bezprostředního  prožívání  se  distancujeme  a  čas  před  námi  necháme  otevřený  jako

přehlednou lineární výseč. Ovšem ve Phenomenology of Dance najdeme i jiné shrnutí reflexe

jako sebereflexe,  které  by se  blížilo  tradici  estetického  postoje  jako  rozštěpu  sebe  sama.

Autorka na začátku knihy charakterizuje uchopení dynamické nebo statické časovosti jako

aktu  čisté  reflexe,  ve  které  dochází  k  rozštěpu  mezi  reflektujícím  vědomím  a  vědomím

147 „Bytí pro sebe, jež je zároveň přítomností, minulostí a budoucností v disperzi svého bytí do tří rozměrů, již v
důsledku toho, že se nicuje, je časové. Žádný z těchto tří rozměrů nemá ontologickou přednost před druhými 
dvěma a žádný z nich nemůže existovat bez obou dvou. Navzdory tomu je však nezbytné položit důraz na 
přítomnou ek-stázi – a ne na ek-stázi budoucí, jak činí Heidegger-...“. Srov. SARTRE, Jean-Paul. Bytí a 
nicota: pokus o fenomenologickou ontologii. Praha: OIKOYMENH, 2006, str. 190. 

148 SHEETS-JOHNSTONE, Maxine. Op. cit., str. 17.
149 V anglickém originále používá termín „diasporatic“.Tento termín najdeme u Sartra. Viz SARTRE, Jean-

Paul. Op. cit., str. 184.
150 SHEETS-JOHNSTONE, Maxine.Op. cit., str. 18. Sartre podobně mluví o „strukturovaných momentech 

původní syntézy“. Srov. SARTRE, Jean-Paul. Op. cit., str.  152.
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reflektovaným.151 Tyto zvláštně rozdílné definice ve Phenomenology of Dance jsou dle mého

přesvědčení matoucí a jednotný přístup by výrazně přispěl ke konzistentnosti textu. Pokud by

před-reflexivní  stav,  tak  jak  je  v  textu  představován,  zahrnoval  možnost  pojmout  sebe-

prožívání, byla by teorie více konzistentní co do tradice fenomenologické estetiky a zároveň

by se nabízela jasná paralela mezi před-reflexivním stavem a estetickým postojem. 

Podobně jako u času autorka vyvozuje i stejné mody vnímání prostoru a odvozené

typy prostorovosti.  Vnímání  prostoru v původním autentickém smyslu,  který se přibližuje

ekstasis, souvisí s možností zakoušení vlastní tělesnosti. Tělo v tomto případě není izolováno

od našeho vědomí,  ale právě naopak v autentickém zakoušení prostoru vnímáme okolí  za

pomocí  „ztěleného“  vědomí,  ve  kterém se  vylučuje  zacházení  s  tělem jako  s  nástrojem.

Původní a autentická prostorovost dovoluje návazně tematizovat odvozenou prostorovost jako

objektivní uspořádání předmětů: „Člověk zasazen do světa je schopný obdařit svět objektivní

prostorovou strukturou, protože si je implicitně vědom sebe sama jako jednoty vědomí-těla,

která  je  prostorově  přítomná.“152 Tělo  tedy  tímto  způsobem  nezakoušíme  jako  úhrn

kinestetických (propriorecepčních) a prostorových informací – jako souhrn informací zevnitř

například v podobě svalových stahů, nezakoušíme ho ani zvenku v podobě informací o jeho

vztazích  s  ostatními  předměty  ve  sdíleném  prostoru.  Pre-reflektivní  vědomí  tělesné

prostorovosti můžeme charakterizovat jako tělesné schéma.153 V případě popisu prostorovosti

jako další struktury v konstituci tance jako pohybu lidského těla se autorka nechala inspirovat

filosofií  Merelau-Pontyho. K tomu se vrátím společně s představením dalších autorčiných

závěrů k tématu tělesnosti v dalším oddíle této kapitoly.  

Vyřazení aktů reflexe a zároveň i našich předsudků vůči prožívané skutečnosti skrze

naši  vlastní  zkušenost  je  autorčina  základní  charakteristika  „předreflexivního  postoje“.

151 SHEETS-JOHNSTONE, Maxine. Op. cit., str. 19.
152 Ibid., str. 22. 
153 Ibid., str. 23. Pojem tělesného schématu přebírá Merleau-Ponty od Henryho Heada. Viz CARMAN, Taylor. 

The Body in Husserl and Merlau-Ponty. Philosophical Topics, Vol. 27, No. 2 (Fall 1999), str. 218.
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Takový postoj je charakterizován intuitivním přístupem, ve kterém jsme plně účastní a plně

přítomní.154 Originální  časovost  a  originální  prostorovost  jsou  okolnostmi  bezprostředního

prožívání skutečnosti. To signalizuje, že je před-reflexivní vědomí druhem ponoru. Jakmile

nastupuje akt reflexe ve smyslu psychické objektivace či fyzické objektivace, je to impuls pro

vyloučení před-reflexivnosti a ztráty naléhavé a udeřující přítomnosti.155 

3.5. Tělo v tanci

V úvodu této práce, kde jsem se snažili ukázat možnosti taneční estetiky a  východiska

diferenciace  dvou  typů  postojů  v  tanci,  Sparshott,  Levin  a  Cohenová  spatřovali  ve

fenomenologii  příslib  budoucího  zkoumání.  Zdálo  se,  jako  by  fenomenologické  metoda

mohla dokázat  to,  co předchozí  filosofické proudy nedokázaly – proniknout  do tanečního

umění a osvětlit jeho specifické rysy prostřednictvím problému tělesnosti a těla. 

Možnost  odhalení  nových  vztahů  v  tanečním  umění  prostřednictvím  explikace

tělesnosti  tkvěla  v překročením perspektivy dualistického a mechanistického chápání  těla.

Právě fenomenologie přišla s tematizací subjektivního těla jako něčeho, co se nedá nikdy plně

objektivizovat.156 Phenomenology of Dance je v tomto knihou, která fenomenologii tělesnosti

v  základu využívá,  ale  plně  ji  nerozvíjí,  jak by se to  při  tematizaci  tance  nabízelo.  Vliv

a specifika těla jako uměleckého média, jak s ním pracuje tanec by stálo za to lépe artikulovat.

V  předchozích  odstavcích  jsem  se  pokusila  představit  myšlenkový  podklad

Phenomenology of dance, na němž nám lépe vynikne koncepce tělesnosti.   V rámci celého

textu je téma těla jako takového zastíněno kladením většího důrazu a důležitosti na pohyb

jako takový.157 Proto deklarovaný fenomenologický přístup  zůstává  v otázce  tělesnosti  ne

154 SHEETS-JOHNSTONE, Maxine. Op. cit., str. 12. 
155 Ibid., str. 20. Sartre používá také dělení na původní časovost a psychickou časovost. Viz SARTRE, Jean-

Paul. Op. cit., str. 198.
156 PATOČKA, Jan a POLÍVKA, Jiří, ed. Op. cit., str. 25. 
157 Tím mám na mysli obsah kapitol o tanci, které si berou za cíl otázku abstrakce pohybu a dynamičnost 

pohybu.
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zcela dostatečně využitý a málo rozpracovaný, přestože se na něm zakládá.  Opět v tomto

směru autorka přejímá myšlenky ze Sartrova Bytí a nicoty a také z fenomenologie tělesnosti

Merleau-Pontyho. Ty dále rozvíjí vzhledem k  živé zkušenosti tance jako specifického stavu

vědomí, které tvoří průsečík rovin estetické zkušenosti umělce a diváka.  

Tělu se Sheets-Johnstonová explicitně věnuje v těch fázích zkoumání, kdy se dostává

k  rozboru  prostorovosti.  Koncept  tělesnosti,  jak  již  jsem  v  předcházejících  oddílech

naznačovala, se pak naplno osvětluje ve spojení s problematikou stavů vědomí na protikladu

reflexe a před-reflexivního stavu. Autorka v celé knize pracuje s konceptem, který se snaží

vyjadřovat základní neoddělitelné propojení naší tělesné a duševní stránky. Nevím, zda je toto

slovní spojení pro tento účel vhodné, protože zároveň upozorňuje na vnitřní dualitu složek.

Sheets-Johnstonová  zavádí  svůj  vlastní  výraz  vědomí-tělo  (consciousness-body),158 kterým

jakoby ustavuje propojení a také určitou přirozenou působnost mezi naší hmotnou-tělesnou

a nehmotnou-duševní stránkou. 

3.5.1. Tělo vzhledem k před-reflexivnímu a reflexivnímu stavu

Jednoduše  formulovaný  požadavek  Sheets-Johnstonové  na  vztah  tanečníka  a  jeho

prožívání  vlastního  těla  v  procesu  vytváření  představení  se  dotýkal  specifického způsobu

„nezabývání se“ tělem. Před-reflexivní stav vnímá pohyb těla pouze implicitně, ale zároveň

značí nějaký způsob prožívání tělesnosti. Díky tomu tak estetická působnost tance závisí na

živé zkušenosti  tělesnosti  v  tanci.  Jakmile  by  do  tohoto  bezprostředního  prožívání  těla

(a zároveň vědomí), které nese živoucí zkušenost, vstoupil akt reflexe, tak by rozbil základní

jednotu  vědomí-těla.  Ztráta  bezprostředního  prožívání  –  tzn.  před-reflexivního  stavu,

se zároveň  odehrává  v  kontextu  změny  vnímání  na  úrovni  času  a  prostoru,  ve  kterém

se kinetický fenomén projevuje. 

158 SHEETS-JOHNSTONE, Maxine. Op. cit., str. 11–12. 
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Je však otázkou, zda z hlediska tance a různých tanečních technik je tento požadavek

udržitelný a zda jeho působnosti  nejsou kladena omezení v některých tanečních situacích.

Podíváme-li se na proces výuky tance, a to bez ohledu na to, zda se jedná o klasickou baletní

či  moderní  taneční  techniku,159 většinou  se  pedagogicky  postupuje  nejprve  od  naučení

určitého   souboru  základních  pohybů  a  teprve  později  k  jejich  komplexnímu  spojování

a uspořádávání.  Tělo  si  tedy musí  postupně osvojit  nový  habitus lokomoce.  Tento postup

učení se novým tanečním pohybům musí zahrnovat akt reflexe,  protože se tanečník snaží

provádět  dané  úkony  těla  tak,  aby  jeho  pohyb  odpovídal  předepsanému  pohybu.

V převládajícím  přístupu  různých  tanečních  technik  je  kladen  důraz  na  vzhled  pohybu.

Například  tanečníci  při  studiu  klasické  baletní  techniky  napodobují  určitou  ideu  pohybu

vzhledem k jejímu vizuálnímu efektu. V tanečních začátcích, ale jistě i v případech zkušených

a technicky vyspělých tanečníků, se tanečník ke svému tělu může stavět jako k nástroji. Je

vůči svému tělu v reflexivním stavu hlavně v takových situacích, které to vyžadují jako je

nastudování  choreografie.160 V  tomto  procesu   tanečník  pojímá  své  tělo  jako  objekt  –

reflektuje  na  jeho  pohyb  a  tvoří  si  určitý  vnější  vizuální  obraz  svého  těla  v  prostoru.

Mechanické osvojení pohybu je nutné právě proto, aby později při vystoupení nemusel na

dané  pohyby a  jejich  provedení  myslet  a  mohl  se  soustředit  více  na  jiný  aspekt  tance  –

vnitřnímu poddání  se tančení.  To můžeme chápat  jako určitou nástavbu ve smyslu onoho

zvláštního druhu prožívání těla, které leží na vrstvě mechanicky zvládnutého pohybu. Proces

učení je brán ve  Phenomenology of Dance na zřetel.161 Sama autorka uvádí, že si tělo musí

v procesu učení nové dovednosti osvojit neznámé pohyby a jejich celkovou koordinaci. To je

platné jak v případě tance, tak i v situacích učení se jakýchkoliv nových pohybů.

Za příhodné v této souvislosti považuji zmínit Merleau-Pontyho rozdělení dvou vrstev

159 Moderními tanečními technikami jsou myšleny taneční techniky, které vznikaly na počátku 20. století a 
kterým dala vznik taneční revoluce Isadory Duncanové. 

160 Tomuto principu samozřejmě odpovídají takové poměry, kdy tanečníci a tvůrci přistupují k choreografii a 
pohybům jako k vnějším entitám, jež se podaří pohybem naplnit. 

161 Ibid., str. 27.
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naší tělesnosti na habituální a aktuální. Habituální tělo označuje tělo pohybující se nezávisle

na našich volních pokynech, v jistém smyslu odpovídá reflexivním reakcím a pohybům, ale je

také výsledkem nahromaděných pohybových zvyklostí těla. S habituálním tělem se propojuje

obecnost ve smyslu stejnosti vůči rozmanitým situacím; na rozdíl od toho je aktuální vrstva

tělesnosti  okamžitou, jedinečnou a plnou zkušeností.162 Ve  Phenomenology of Dance se toto

rozdělení  nevyskytuje,  avšak  je  patrné,  že  by  autorčina  před-reflexivní  zkušenost  těla

odpovídala aktuálnímu-osobnímu tělu. V tanci se tělo stává aktuálním v tom smyslu, že jeho

pohyby  a  reakce  nejsou  pouze  typizované,  ale  v  pohybu  je  nesen  rozměr  jedinečnosti

a zvláštnosti.

Popis ideální taneční situace, při které tanečník nedělá v procesu učení ze svého těla

objekt,  ale  je  již  schopný  tanec  prožívat  bezprostředně  celkem  svého  vědomí-těla,  ve

zkoumaném  textu  převažuje.  Takové  prožívání  může  teprve  zakládat  estetický  rozměr

zkušenosti pro diváka. Prožívat bezprostředně v kontextu Phenomenology of Dance znamená

zakoušet danou situaci v rámci před-reflexivního stavu vědomí. Je však otázkou, jak tento

stav  bezprostředního  prožívání  trvá  a  zda  není  v  průběhu  vnímání  tanečního  představení

nahrazován  objektivací  tělesnosti  v  případech,  kdy tanečník  reflektuje  provedené  pohyby

z hlediska  jejich  správného  vizuálního  provedení  či  požadovaného  pohybového  efektu.

Sheets-Johnstonová  tuto  souvislost  přímo  nerozebírá,  avšak  je  patrné,  že  celkem

nekompromisně  hodnotí  jako  účinný  a  esteticky  efektivní  pouze  stav  bezprostředního

prožívání své tělesnosti.163 Pokud bychom přijali skutečnost, že kromě reflexivního uchopení

těla existuje další rozměr v aktu tančení založený na před-reflexivnosti, tak bychom mohli

danou úvahu zasadit do širšího kontextu otázky uměleckého talentu v tanci. Možná spočívá ve

stavu nastiňovaném autorkou, který odkazuje k onomu pohlcení  – taneční  mánii či k určité

162 MERLEAU-PONTY, Maurice. Op. cit., str. 118 (97-98). Dále k rozlišení habituálního a aktuálního těla viz 
ČAPEK, Jakub. Maurice Merleau-Ponty: myslet podle vnímání. Praha: Filosofia, 2012, str. 93–94.

163 SHEETS-JOHNSTONE, Maxine. Op. cit., str. 29. 
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iracionálnosti a entuziasmu v tvorbě. Umění tančit by pak v sobě spojovalo technickou složku

reprezentovanou  souborem znalostí  a  dovedností  v  podobě vytrénovaného těla,  pohybové

paměti, krokových variací a smyslu pro rytmus a na druhé straně by tanečník měl být schopný

nechat vyvstat typ nevědomé schopnosti oddat se tanci v druhu extáze.164

3.5.2. Tělo a tělesnost ve vztahu k prostoru 

Fenomenologickým podkladem rozpracování  problematiky tělesnosti  do  souvislostí

s vnímáním prostoru byla  Fenomenologie vnímání od Merleau-Pontyho.165 Konkrétní odkaz

na Fenomenologii vnímání, který autorka uvádí, je svým rozsahem značně nad-dimenzovaný,

jelikož  odkazuje  na  celou  její  první  kapitolu,  kde  se  Merleau-Ponty  věnuje  projednávání

tělesnosti.166 Stejně tak je uveden odkaz na Sartrovo knihu Bytí a nicota. Jako v předchozím

případě  úvádí  celé  pasáže  knihy,  místo  toho  aby  odkrývala  konkrétní  myšlenky,  které

inspirovaly Phenomenology of Dance. 

Jak  jsme  už  zmínili  výše,  rozlišuje  autorka  dva  typy  prostorovosti.  Primární

prostorovost  je  nám přirozeně  vlastní,  je  spojená  s  naší  existencí  jako  s  tělem.  V rámci

rozboru prostorovosti právě dochází k zajímavému odhalení vztahů mezi vědomím a tělem,

které nám pomůže osvětlit autorkou využívaný pojem vědomí-těla. V původní prostorovosti,

která je založená na před-reflexivním stavu, se vědomí a tělo neoddělují: „Jednota vědomí-

těla,  nikdy  ne  objektové  já,  ale  žité  já,  není  nikde  více  zřejmé  než  v  bezprostřednosti

a přímočarosti,  se  kterou  vědomí  „existuje“  své  tělo  jako  jeho  prostorová  přítomnost.“167

Stejně tak bychom mohli i naopak charakterizovat tělo jako přímé a bezprostřední zrcadlení

164 Tradičně stála mánia v protikladu k techné. Viz PLATÓN.Ión. Praha: OIKOYMENH, 2003. Platónovy 
spisy; sv. 3, str. 441–442 (533d–534e).

165 SHEETS-JOHNSTONE, Maxine. Op. cit., str. 16.
166 Ibid., str. 15. Autorka odkazuje na celou pasáž Fenomenologie vnímání, která vysvětluje problematiku těla. 

V českém překladu Jakuba Čapka (OIKOYMENH, 2014) najdeme tuto pasáž pod stránkami 101–197. 
Autorka odkazuje na originál Phénoménologie de la Perception, který byl vydaný v Paříži v roce 1945. 
Odkazovaná pasáž je k nalezení v rozsahu stránek 81–179. 

167 SHEETS-JOHNSTONE, Maxine. Op. cit., str. 22. 
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nás samých v rámci  před-reflexivního stavu.  Souvislostí  s  před-reflexivním a reflexivním

stavem k naší tělesnosti by se dal vyjádřit v termínech klasického protikladu být tělem a mít

tělo.  Žití tělem jako primordiální rovina naší existence teprve zakládá rozměr „disponování

tělem“.168 Ve  filosofii  Merleau-Pontyho  můžeme  s  před-reflexivním stavem najít  paralelu

v předobjektivním pohledu jako bytí  ke světu.169 Ve výsledku se autorka celou teorií  před-

reflexivnímu vědomí přibližuje pojetí Merleau-Pontyho alespoň v takovém rozsahu, v jakém

nastiňuje živou zkušenost jako vrstvu žití před objektivním světem. V takovém předvědomém

způsobu života je to běžná zkušenost,  která vyjevuje souvislosti  ve světě – gesto,  mluva,

intonace,  tělo  jako  vnější  projev  bytí  ke  světu  –  to  vše  již  dává  smysl. 170 Tento  druh

samozřejmého  rozumění  daný  naší  tělesností  a  pohybem  můžeme  dále  podle  Merleau-

Pontyho interpretovat jako intencionalitu, jež je tělesná.171

Vyjádřeno  jazykem  Phenomenology  of  Dance:  vědomí  má  přístup  ke  světu  pouze

skrze své tělo, vědomí bez těla nemůže existovat, a proto je naše tělo primárním nositelem

konceptu  prostorovosti  v  tom  smyslu,  že  jej  automaticky  konstituuje.  Jak  tvrdí  Sheets-

Johnstonová: „Vědomí zakouší jeho svět a sebe sama skrz své tělo. Pokud máme vědomé

zkušenosti,  je  to  proto,  že  se  naše  tělo  pohybuje  v  prostředí  jako  prostorová  přítomnost

a intuitivně  zná  význam  své  prostorovosti.“172 Tělo  existuje  ve  světě  ponořené  do  ryzí

přítomnosti. V rámci tohoto ponoření má jeho jednání a aktivita jasný význam. Tělo v tomto

ponoru,  kdy například  vykonáváme určité  nám známé pohyby s  tělem,  existuje  ve  stavu

ekstasis. Prostorová přítomnost těla, pokud není podrobeno aktům reflexe, je vyjádřena jako

zde-ost těla.173 

168 Tento rozdíl se objevuje již u Husserla. Viz HUSSERL, Edmund. Ideje k čisté fenomenologii a 
fenomenologické filosofii II, str. 97 (§21, str. 94).

169 MERLEAU-PONTY, Maurice. Op. cit., str. 115 (94–95).
170 Ibid., str. 87 (67).
171 Ibid, str. 181 (160). V úvodu Fenomenologie vnímání najdeme odkaz na Husserlovo rozdělení aktové 

intencionality a fungující intencionality. Fungující intencionalita je intencionalitou žití – vztahem ke světu – 
než volním vztahem vědomí, viz Ibid., str. 22 (XIII). 

172 SHEETS-JOHNSTONE, Maxine. Op. cit., str. 25.
173 Ibid. V anglickém originále je použit pojem „hereness“.
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Zdá  se,  že  toto  prvotní  vztahování  se  ke  světu,  kdy  jsme  plně  naším  tělem,

nepodporuje zcela možnosti reflexe sebe sama. Vědomí-tělo je tedy formou existence, ze které

není  možné  uniknout.  Je  to  základní  ontologická  struktura  existence  člověka.  „Na  před-

reflexivní  úrovni  není  žádná  možnost  být  sebe-vědomí  ve  smyslu  uchopení  těla  jako

objektu.“174 Objektivizace  na  úrovni  prostorovosti  se  vyznačuje  zároveň  objektivizací

vlastního těla jako objektu, který je rozdělen na jednotlivé části anebo jako objekt existující ve

světě vedle ostatních fyzických objektů ve smyslu jeho rozprostraněnosti. Akt objektivizace

odděluje původní symbiotickou jednotu propojeného vědomí-těla na separované části. 

Podobně  můžeme  na  danou  situaci  využít  popis  v  protikladech  dynamického

a statického, který autorka také využívá. Tělo je v živoucí zkušenosti dynamickým místem

naší  orientace;  bodem,  který  se  neustále  proměňuje  vzhledem  k  němu  samému

a k okolnostem, které ho obklopují.175 Merleau-Ponty obdobně vyjadřuje tělesnou aktualitu,

ono tělesné „zde“176 s odkazem na dynamičnost těla: „Psychologové často říkají, že tělesné

schéma je dynamické. Dáme-li tomuto pojmu přesný smysl, vyjadřuje to, že mé tělo se mi

jeví jako postoj vzhledem k určité aktuální či možné úloze.“177 Proti tomu pak stojí tělo v aktu

sebe-zakoušení čili  tělo jako předmět reflexivního postoje,  jež je „relativním prostorovým

bodem  v  objektivním  světě.“178 Dynamičnost  zde  charakterizuje  prožívané  tělo,  které  se

neustále  mění.  Takové  prožívání  tělesnosti  je  spojené  s  jeho  celistvým  uchopením  jako

jednoty.  Statické  a  dynamické  tu  vyjadřuje  protiklad  reflexivního  a  před-reflexivního

zakoušení  tělesnosti.  Tělo,  jež  je  reflektováno,  ale  jež  se  nikdy  nemůže  stát  předmětem

v celém jeho obsahu, protože je zároveň základem našeho žití. Jako instrument zůstane tělo

vždy  jen  odkryto  naší  mysli  partikulárně,  ve  formě  objektivního  systému  jednotlivých

174 Ibid., str. 35.
175 Ibid., str. 26.
176 ČAPEK, Jakub. Op. cit., str. 99.
177 MERLEAU-PONTY, Maurice. Op. cit., str. 136 (129).
178 SHEETS-JOHNSTONE, Maxine. Op. cit., str. 27.

56



segmentů.179

 Další rys tělesnosti, také nahlížený optikou jednoty či  onoho autentického prožívání

vědomí-těla,totality,  popisuje  autorka  termínem  diasporický:  „...pohybující  se  prostorová

přítomnost těla je jak sjednocenou multiplicitou, tak multiplicitní jednotou.“180 Toto označení

vyjadřuje sjednocenost veškerých pohybů našeho těla v aktu jednotlivého pohybu. Pokud chci

dosáhnout na nějaký předmět v okolí  – pokud bychom užili  autorčin příklad parafrázující

Merleau-Pontyho,  tak  každý  jednotlivý  pohyb,  který  tělo  musí  za  účelem  dosáhnutí  na

předmět učinit, je podřízen právě tomuto vyššímu celku, tj. pohybu s významem sáhnout na

předmět.  Každý jednotlivý pohyb, který moje tělo vykoná, když se natahujeme pro tužku

ležící na opačném konci stolu  (od pohybu v kloubů v prstech a dlaních po pohyb v ramenním

kloubu),  hraje  roli  ve  vykonávání  úkolu  jako  celku.  Každý  samostatný  pohyb  tělesného

segmentu přispívá k celkovému pohybu,  jehož význam je „dosahování“.

 

3.5.3. Tělesné schéma

Autorka v souvislosti  s  tázáním po vztazích prostoru a  tělesnosti  zavádí  používání

pojmu tělesné schéma. Tento termín je z hlediska fenomenologie těla tradiční a najdeme ho

v pracích  Merleau-Pontyho.181 Jak  je  vidět  z  textu,  Sheets-Johnstonová  se  primárně  snaží

přebrat  ideu  tělesného  schématu  jako  druhu  intencionality,  čemuž  odpovídá  i  parafráze

Merleau-Pontyho příkladů z Fenomenologie vnímání.182

Tělesné schéma je podle Sheets-Johnstonové možné definovat jako: „...základ před-

reflexivního poznání tělesné prostorovosti;  slučuje všechny prostorové přítomnosti  těla.“183

Autorka zároveň vylučuje fakt, že by tělesné schéma bylo vizuálním odrazem či projekcí,

179 Ibid., str. 27.
180 Ibid., str. 26.  
181 Ibid., str. 22. K Merleau-Pontyho schéma corporel viz MERLEAU-PONTY, Maurice. Op. cit. str. 134–135 

(114–115).
182 SHEETS-JOHNSTONE, Maxine. Op. cit., str. 24. 
183 Ibid., str. 23.
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kterou bychom si vyvolávali.184 Nejedná se o představu těla ve smyslu mentálního obrazu naší

tělesné schránky, který by nám zprostředkovala projekci pohybu těla v prostoru. Autorka dává

přednost pojetí tělesného schématu jako „znalosti tělesných pohybů a gest a jejich smyslu .“185

To vypovídá o snaze držet se tradice a pojímat tělesné schéma jako odlišné od obrazu těla ve

smyslu reprezentace.  Tělesné schéma ukazuje spíše na funkci  pohybu v jeho motorickém

i percepčním rozpětí.  Kdybychom měli  popsat  tělesné  schéma  v  pojmech  explicitního  či

implicitního vnímání těla a jeho umístění v prostoru – spadalo by do implicitního vnímání těla

či ještě lépe bychom mohli označit jako implicitního uvědomění těla a prostorovosti vzhledem

k okolí, které nás obklopuje. Explicitní uvědomění našeho těla by již znamenalo oddělit se od

tohoto  bezprostředního  žití  tělem.  Tělesné  schéma  popisuje  vlastně  schopnost  těla

automaticky zakoušet významy těla a jeho gest.186 Tento závěr ale shrnuje představu Sheets-

Johnstonové ohledně možné analogie tělesného schématu mezi mým tělem a cizím tělem. Pro

Merleau-Pontyho slouží tělesné schéma především k vyjádření nepředmětnosti vlastního těla

ve významu „postoje vzhledem k určité aktuální či možné úloze.“187

Samozřejmost pohybu lidského těla je založena onou před-reflexivní rovinou našeho

vědomí-těla. Explicitní uvědomění těla a jeho pohybů znamená již porušení či vyřazení tohoto

implicitního  rozměru  naší  tělesnosti,  ale  jak  Sheets-Johnstonová  poznamenává  i  reflexe

našeho těla má jisté hranice. Objektivizace našeho těla nikdy nemůže být absolutní a plně

dokonána:  „Tělo  nemůže  být  nikdy  kompletně  zakoušeno  jako  objekt  na  pozadí  jiných

objektů, protože vědomí je schopno obhlédnout všechny věci ve světě, vyjma svého vlastního

těla, kterým můžeme pouze žít.“188 Naše tělo je pak zvláštním obojetníkem, na jedné straně

184 Ibid. 
185 Ibid. 
186 Ibid., str. 24. 
187 MERLEAU-PONTY, Maurice. Op. cit., str. 136 (116). K systematizovaný přehled „definic“ tělesného 

schématu viz ČAPEK, Jakub. Op. cit., str. 97.
188 SHEETS-JOHNSTONE, Maxine. Op. cit., str. 26. Tělo jako „věc“, kterou nemohu nikdy plně konstituovat, 

tematizoval Husserl. Viz HUSSERL, Edmund. Ideje k čisté fenomenologii a fenomenologické filosofii II, 
str. 151 (§ 41, 159).
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vedle ostatních objektů ve světě je vždy nekompletním objektem. Na straně druhé je tělo vždy

implicitně žité jako totalita. Ve Phenomenology of Dance nenajdeme nějaké další upřesnění,

jak se tyto dvě polohy vztahují  vůči sobě navzájem. Ztrácí se při  pojímání vlastního těla

původní  bezprostřední  prožívání  vlastního  těla  a  mysli  či  vědomí-těla?  Podle  Sheets-

Johnstonové  dochází  spíše  k  přepínání:  „Pouze  když  vidíme  kinetický  fenomén  jako

pohybující  se  objekt,  když  tento  objekt  reflektujeme,  separujeme  se  nebo  se  od  něj

vydělujeme, a tak je jeho vnitřní prostorovost a časovost zrušena.“189 

 

3.6. Estetický rozměr Phenomenology of Dance v souvislostech zkušenosti těla

Phenomenology of Dance řeší témata, která jsou esteticky relevantní ať už se týkají

rozlišení stavů vědomí,  anebo požadovaného estetického efektu tance.  Stejně tak můžeme

najít  vhodné pole pro estetickou analýzu i  v dalších tématech knihy, která se orientují  na

rozbor  tance z  hlediska pohybu jako virtuální  síly,  abstrakce pohybu anebo úlohy rytmu.

Avšak autorka estetice přisuzuje primární zájem, jenž je orientovaný na oblast vztahu diváka

a performera tanečního představení. Text se alespoň z počátku drží elementární diferenciace

tance dle perspektiv: ty dělíme na oblast vnitřního prožívání těla v aktivním tanečním stavu

umělce vůči sledujícímu publiku, které pojímá tělo tanečníka „zvnějšku“. Dle terminologie

Phenomenology  of  Dance toto  rozmezí  definuje  tanec  jako  formované a  performované

umění.190 

Společný vznik a paralelní běh těchto dvou situací znamená, že v tanci je podstatný

moment  přítomnosti,  aktuálnosti  a  bezprostřednosti,  tak  jako  v  ostatních  performativních

uměleckých druzích. Souběh mezi těmito dvěma momenty je ve  Phenomenology of Dance

veden v několika bodech skrze sdílený požadavek na postoj vůči tanci jak ze strany kreace,

tak recepce. Autorka tuto univerzální vlastnost prožívané zkušenosti v tanci charakterizuje

189 Ibid., str. 28.
190 Ibid., str. 3.
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jako „živoucí“.191 Kvantitativně v knize převládá reflexe situace tvorby tance a pokus o popis

tance z hlediska subjektu tančící osoby, nikdy ne však výslovně v otázce rozboru estetické

zkušenosti  dané  vlastním  pohybem.  Obecně  ale  můžeme  tvrdit,  že  živá  zkušenost je

pravděpodobně  nejdůležitější  estetický  koncept  v  celé  Phenomenology  of  Dance,  který

spojuje oba póly diváka a tvůrce. Dle mého názoru je tak položen zajímavý návrh a současně

předpoklad na odlišný způsob prožívání tělesnosti diváka i tanečníka v tanečním umění. Je to

způsob,  jenž  v  jistém smyslu  překonává  vztah  subjektu  a  objektu.  V knize  je  explicitně

vyjádřena na rovině zkušenosti  tanečníka.  V širším pohledu se nabízí  tuto charakteristiku

vztáhnout na překročení rolí reflektovaného a reflektujícího. 

Přijmutím této teze by se následně otevírala možnost vrhnout na tanec nový pohled.

Vedle převažujícího důrazu na vizuální kvality a z toho vyplývajícího oceňování tance jako

umění  pohybujících  se  krásných  a  libých  obrazů  a  ornamentů,  by  mohlo  vyvstat  uznání

tanečního  umění  jako  entuziastického  ponoru  skrze  tělesnou  performativitu  do  holé

přítomnosti.192 Je  to  „jiný“ postoj,  který je  nám antropologicky vlastní,  protože se dotýká

hlubších  vrstev  naší  vtělené  existence.   V tanci  je  toto  překročení  vyhraněného  subjekt-

objektového  modelu  estetické  zkušenosti  možné  za  pomocí  těla,  jež  může  hrát  úlohu

materiálu,  ze  kterého  komponujeme,  ale  měnící  se  materiál  je  především  subjektem  –

člověkem.193 Tělesný aspekt v jeho zvýraznění a zpřítomnění v tanci odemyká komunikací na

hlubší úrovni.

Zajímavý je také přesun váhy tvůrčí důležitosti z choreografa na tanečníka, který je

„pouze“ interpretem choreografie a ne jejím tvůrcem.194 Tento krok, který autorka činní bez

191 „Lived“ v originále, viz Ibid., str. 4. 
192 Tento pojem jsem si „vypůjčila“ od Petra Rezka, který ho používá k charakterizaci soch Gerga Segala .Viz 

REZEK, Petr. Holá přítomnost (prolegomena k performanci). Tělo, věc a skutečnost v umění šedesátých a 
sedmdesátých let. Praha: Jan Placák – Ztichlá klika, 2010, str. 49–50.

193 GREBENÍČKOVÁ, Růžena. Op. cit., str. 98. Toto téma nastiňuje Růžena Grebeníčková v rámci úvah v 
závěru své knihy. 

194 Odpovědnost za vznik patřičné zkušenosti s estetickým faktorem nese tanečník, viz SHEETS-
JOHNSTONE, Maxine. Op. cit., str. , 37. 
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dalšího rozpracování,  může odrážet několik faktů speciálních pro prostředí taneční tvorby.

Tanečník nabývá téměř rovnocenné postavení s choreografem. Ale musíme brát v potaz, že

choreograf jako takový není nikdy cizím elementem, protože choreografové jsou téměř vždy

bývalými tanečníky a jejich práce je ve věší či menší míře založená na jejich vlastní aktivní

taneční  zkušenosti.  Choreografická  tvorba  tance  tak  vykazuje  větší  přiblížení  k  oblasti

interpretace  a  režie,  protože  cenná  choreografická  práce  spočívá  ve  správném  vedení

tanečníků  a  k  otevírání  a  prohlubování  jejich  tělesné  citlivosti  i  mimo  pole  vizuálního

působení.  Stejně  by  tuto  myšlenku  doplňujícího  se  vztahu  choreografa  a  tanečníka

podporovala paralelní  existence vlastní  tvorby choreografií  jednotlivých tanečníků  a  také

jejich nepopiratelný vliv formovat taneční představení při jeho tvorbě. Důraz na interpretační

část  tanečního  představení  můžeme  vidět  v  kritickém  výběru  a  „technické“  kultivaci

tanečníků v rámci jednotlivých souborů.195 Krom toho orientace na živou zkušenost v tanci

tak trochu pozměňuje představu o úloze choreografa a tanečního souboru.   

Na prvních stránkách  Phenomenology of Dance autorka popisuje živoucí zkušenost

následovně: „Soudy, přesvědčení a interpretace jsou suspendovány: naše zkušenost tance je

prostá jakékoli reflexe. Jsme spontánně a plně upření na kontinuálně vynořující  se formu,

která se před námi zjevuje, skrz naskrz ponoření v jejím rozvinutí.“196 Tento postoj a jeho

charakteristiku  se  Sheet-Johnstonová  se  snažila  fenomenologicky  vysvětlit  rozvojem

konceptu  před-reflexivního  stavu  vědomí.  Požadavek  na  publikum  ohledně  pozdržení

předsudků a soudů velice vzdáleně připomíná první krok fenomenologické  epoché.  Avšak

suspenze názorů je v případě Phenomenology of Dance předstupněm pro bezprostřední ponor

195 Jako příklad můžeme uvést fungování jednoho z nejoriginálnějších a nejprogresivnějších tanečních souborů 
dnešní doby: izraelský taneční soubor Batsheva Dance Company pod vedením choreografa a tanečníka 
Ohada Naharina je známý specifickým „výcvikem“, kdy se tanečníci učí své tělo poslouchat a na základě 
toho se pohybovat. Naharin svojí techniku částečně systematizoval do systému gaga, součástí těchto 
tanečních lekcí je rozvíjet vnitřní představu pohybu a pohybovat se svobodně dle svého těla a ne dle nějakých
žádoucích forem. V těchto souvislostech není ani překvapivé, že taneční soubor nepoužívá při trénincích a 
zkouškách zrcadla.

196 SHEETS-JOHNSTONE, Maxine. Op. cit., str. 4. 
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do zakoušeného stavu, a to jak ze strany tvůrců, tak ze strany publika. Tanečník reflektující

svůj  pohyb  explicitně,  zároveň  tímto  aktem  upírá  tanci  na  živosti.  Jeho  úkolem  je  nic

neintendovat. 

Tanec se stane živoucím v té chvíli, ve které jsou si tanečníci nepřímo – implicitně –

vědomi svých pohybů. Odstup, který by měli tanečníci v případě reflexe a posuzování právě

vykonaného  pohybu,  by  znamenal  podle  Sheets-Johnstonové  objektivizaci  svého  těla:

„Tanečnice  si  není  vědoma  rodící-se-formy,  tance  jako  objektu,  a  ani  si  není  explicitně

vědoma sebe sama jak tuto formu vytváří.... kontinuálně překračuje (tanečnice) sebe sama do

dalšího  prostoru a  budoucího času každým vlastním pohybem.“197 Jako forma,  která  není

nikdy uzavřená  a  kompletní,  se  proměňuje  a  přelévá,  proto  Sheets-Johnstonová  rozšiřuje

aplikaci pojmu ekstasis na vhodnou formulaci zkušenosti tance: „To, co se před námi zjevuje,

není  z  vnějšku  působící  sled  časovo-prostorových  před,  teď  a  pak,  ale  forma,  která  je

extatická,  za  letu,  v  procesu  stávání  se  tancem,  jenž  nebude  nikdy  kompletním  tancem

v jakémkoliv momentu.“198 Neoddělitelnost tance a tančící osoby je zde opět základem pro

tanec ve formě  ekstasis, která je charakterizována stejnými pojmy jako časovost původního

vědomí.  Sheet-Johnstonová se v knize nezaobírá technickým nástupem nebo přepnutím do

pre-reflektivního vědomí, ani jeho koncem. Její popis estetického rozměru tance jako ekstasis

není ale neomezeně platný, vztahuje se na aktuální proces relevantního estetického zažívání

tance  v  situaci  divácké  i  tvůrčí.  Naopak  nezbytné  reflexivní  uchopení  svého  těla  jako

instrumentu se týká procesu učení se krokům a pohybům nějakého tanečního stylu či systému

vyžaduje naopak reflexi tanečního pohybu a těla.

Mé závěry ohledně Phenomenology of Dance mohou být podpořeny výzkumem, který

uskutečnily  autorky  zabývající  se  tělesnem  a  tancem,  Dorothée  Legrandová  a  Susanne

197 I přestože autorka sama přiznává inspiraci Sartrovo pojetím ekstasis, tak překračování směrem do budoucna 
se více naplňuje ekstasis heideggerovská. Text v závorce v citaci vepsala V. Š., viz Ibid., str. 37. 

198 Ibid., str. 29. 
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Ravnová. Jejich článek Perceiving subjectivity in bodily movement: The case of dancers199 se

snaží  odkazovat  na  onu  dimenzi  před-reflexivního  pojímání  tělesnosti  jako  zakládající

nejenom taneční talent, ale také i estetickou zkušenost tance (či její příhodný rozměr) diváka.

Autorky se dotazovaly několika tanečníků a tanečnic různých tanečních technik – jednalo se

o balet, současný tanec a tanec butó.200 Otázky se týkaly jednak přístupu, který mají tanečníci

ke svému tělu,  dále uvědomění svého těla či  jeho částí při pohybu a v posledku rozměru

a zacílení  smyslové  a  pocitové  pozornosti  při  tančení.201 Hlavní  motivací  autorek  nebylo

posílit přesvědčení ohledně ne-dualistického rozměru těla a vědomí v procesu tance, jejich

úvaha nejde zcela v tradici Phenomenology of Dance.202 Přes deklarovanou rozdílnost se obě

úvahy spojují v základní tezi nepředmětného uchopení tělesnosti tanečníků. Za hlavní přínos

výzkumu považuji důkaz ohledně odlišného kladení důrazu na tělo v rámci různých tanečních

technik.  Autorky rozdělují  tělesné  zkušenosti  do  třech  hlavních  okruhů,  podle  kterých se

tanečníci orientují při vytváření pohybu. Baletní tanečníci primárně tančí pro vnější dojem

formy těla, pro pozorovatele, ať již jím je taneční mistr, choreograf, divák či zrcadlo.203 Balet

je  umění  kontroly  těla  za  účelem  vzniku  představy  „jiného“  těla,  které  není  podřízeno

fyzikálním zákonům.204 

Dalším okruhem, který dominoval v případě současného tance, byla propriocepce. Ta

je v tanci zapojena jako funkční kontrolní prvek, podle nějž se tanečník řídí, protože přináší

informace  „zevnitř“  těla.  Tanečníci  současného  tance  hledají  plynulost  pohybu  bez

zbytečného  úsilí,  pohyb  je  podřízen  tomu,  jak  jejich  tělo  funguje  a  na  tom  staví  svoje

199 LEGRAND, Dorothée a RAVN, Susanne. Perceiving subjectivity in bodily movement: The case of dancers. 
Phenomenology and the Coginitive Science, Vol. 8, No. 3. (September 2009), str. 389–408.  

200 Všichni tanečníci byli profesionály. Dotazovaní baletní tanečníci byli sólisté Královského dánského baletu a 
ostatní tanečníci byli bez stálého angažmá. Otázky se týkaly především jejich vlastního prožitku pohybu než 
zkušeností s jejich konkrétní taneční technikou. Viz Ibid., str. 394. 

201 Ibid., str. 395. 
202 Ibid., str. 397. Mezi autorkami výzkumu a Sheets-Johnstonovou existuje rozdíl, který je dle mého názoru 

založený na odlišné terminologii. Legradová a Ravnová užívají pojem reflexe v tanci ve smyslu „vtělené“ 
reflexe vyjadřující spojení těla a mysli, viz Ibid., str. 404–405.

203 To, že se při výuce baletu používají zrcadla, v nichž mohou tanečníci kontrolovat svůj pohyb, není banálním 
faktem, jak by se mohlo zdát. Pohyb je v baletu důrazně podřízen vizuálnímu účinku. Viz Ibid., str. 398. 

204 Ibid., str. 403.
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prociťování  pohybu  a  těla  tak,  jak  se  vždy  nabízí.205 Význačným  rysem  současných

(i moderních) tanečních technik se stává práce s vlastním těžištěm a gravitací.206 Gravitace

v tomto  případě  nefiguruje  jako  něco,  co  se  musí  popřít  tvrdou  a  důsledně  vypilovanou

technikou  jako  v  případě  baletu.  Tělo  ji  naopak  ve  svých  pohybech  aktivně  využívá

a „přiznává“ tak svoji tělesnost jako tíhu. Jistě by se tu dalo namítnout, že propriocepce by

mohla  být  stejně  jako  vizuální  dojem  v  případě  baletu  objektivací  těla  ve  smyslu

intendovaného objektu. Ale Sheets-Johnstonová přisuzovala před-reflexivnosti ono implicitní

pojímání své tělesnosti, které by se dalo vyjádřit jako způsob prvotní motorické intencionality.

Tělo se v tanci projevuje jako celek a tanečník ho vnímá jako doširoka otevřenou krajinu.

Tanec  není  akt  spojený s  přemýšlením,  protože  se  mysl  „rozpouští“  do  těla.  Popis  před-

reflexivnosti  také  využíval  koncepci  tělesného  schématu,207 který  by  potvrzoval  celkovou

propriocepci  tanečníků současného tance.  Tělesné schéma pak potvrzuje fenomenologické

přesvědčení  ohledně celku předcházejícímu části  – vždy se ve výsledku musíme dívat  na

záměr těla jako na celek. I v případě izolace propriocepce (například v pravé horní končetině)

„prostorovost těla sestupuje od celku k částem.“208

Specifickou kategorii  pak ve výzkumu představovali  umělci věnující  se tanci  butó.

Autorky  použili  termín  interocepce209 k   vyjádření  tělesné  zkušenosti,  která  ještě  dále

experimentálně rozvíjí stavy těla (ve smyslu propriocepce) směrem k tělesnému skupenství

nejenom na úrovni svalové a kosterní, ale i na úrovni orgánů a tekutin těla.  Butó se snaží

205 Ibid., str. 398.
206 Ibid., str. 403.
207 U Merleau-Pontyho je tělesné schéma pojímáno v několika souvislostech jako celková poloha těla, poloha 

jednotlivých částí vůči celku a jako pohybové vztahy. Viz MERLEAU-PONTY, Maurice. Op. cit., str. 134–
139 (§10, str. 114–119). Jako problematický bod je „překlad“ kinestetických informací do vizuálního jazyka. 
Jakub Čapek je kupříkladu toho názoru, že o tělesném schématu lze mluvit i v případě, že se učíme určitému 
držení těla prostřednictvím obrazu v zrcadle, srov. ČAPEK, Jakub. Op. cit., str. 97. Z textu Fenomenologie 
vnímání, ale dle mého názoru vyplývá, že je to pojetí, které Merleau-Ponty překonává: „Máme-li například 
na základě tělesného schématu lépe porozumět alochirii, pak nestačí předpokládat, že se každý počitek levé 
ruky vkládá a umisťuje mezi rodové obrazy všech částí těla, které se asociovaly, aby okolo této ruky 
vytvořily či promítly takříkajíc náčrtek těla.“, viz Viz MERLEAU-PONTY, Maurice. Op. cit., str. 135 (§10, 
str. 115).

208 Ibid., str. 135 (§10, str. 115).
209 Interocepce společně s propriocepcí tvoří jednu z definic tělesného schématu u Merleau-Pontyho. Viz Ibid.
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nechat promluvit tělo samo, dostat do popředí tělesné skupenství, a na této bázi pak nechat

vyvstat  pohyb.210 V tomto  smyslu  je  butó radikálnější  technikou  vycházející  ze  stejného

základu  jako  technika  současného  tance,  ale  pohyb  je  založený  na  „cítění  energie

a transformační síle tryskající z tělesných hloubek a imaginace.“211 Avšak musíme brát tyto

různé kvality tělesné zkušenosti jako komplementární. Vnitřní zkušenost těla – ona schopnost

„pociťovat  zevnitř“212 –  je  důležitá  i  v  baletním  tanci,  který  nelze  redukovat  pouze  na

idealistickou  snahu  vizuální  reprezentace.  Stejně  tak  současný  tanec  i  tanec  butó je

neodmyslitelně  působivý  svojí  vizualitou.  Rozdíl  mezi  technikami  a  přístupy  spočívá

v hierarchickém uspořádání  jednotlivých kvalit  tělesných zkušeností  a  jejich  vyzdvižení  v

rámci různých tanečních technik. 

Otázka  vnímání  tance  publikem  je  v  knize  otevřena  pouze  na  několika  místech,

a upřednostěno  je,  jakým  způsobem  pojímá  tanečnice  svůj  pohyb  a  tělo:  „Jakmile  si  je

tanečnice vědoma sebe sama, tak si publikum uvědomuje oddělení tanečnice od tance. To, co

se  pak  jeví,  není  jednotný  fenomén,  iluze  síly,  ale  fyzické  tělo  a  pohyb,  který  emanuje

z tohoto  těla.“213 To  je  jistě  celkem  silná  podmínka,  kterou  autorka  podmiňuje  ustavení

patřičné  konstituce  estetické  zkušenosti  tance  u  publika.  Začátek  konstituce  adekvátního

postoje a uchopení tance v případě publika nastupuje spolu se splněním podmínky na straně

tanečníka. Tento požadavek spočívá v před-reflexivním stavu tanečníka a z něho vyplývající

zakoušení vlastní tělesnosti.  Estetické kvality tance se mohou naplno projevit pouze za těchto

okolností.  Pokud se tanečnici nepodaří dosáhnout onoho důležitého ponoru na vlastního těla,

je publikum schopno oceňovat taneční pohyb z jeho objektové stránky. To znamená, že bude

například žasnout  nad lehkostí  skoků či  nad  ohebností  páteře,  když se tanečnice  zakloní.

Takovéto  smýšlení  o  tanci  je  celkem  podobné  sportovnímu  oceňování  výkonů  těla.  Pro

210 Ibid, str. 399. 
211 Ibid, str. 404. 
212 Ibid, str. 400. 
213 Ibid., str. 39. 
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Sheets-Johnstonovou to znamená setrvávat na povrchu fenoménu a oceňovat tak „předvádění

pohybů“.214 Základem pro plné rozvinutí estetického objektu v případě tanečního umění je

ono před-reflektivní propojení tanečníka se svým tělem a následně jeho pohyby. 

Tímto základním určením zkušenosti tance jako živoucí se osvětluje i vhodnost přejaté

definice tance od Susanne Langerové z  Feeling and Form, kde se připisuje umění připisuje

speciální schopnost symbolizace a z té pramenící iluzivní působnost. Sheets-Johnstonová na

tuto  charakterizaci  navazuje  a  přetváří  ji  do  kontextu  živé  zkušenosti  tance,  která  je:

„zkušeností čirého dynamického plynutí síly.“215 Tanec má vyvolat iluzi síly skrz formu, jež

má symbolickou funkci. Umění skutečnost napodobuje tím, že ji symbolizuje. Symbolická

funkce umění dovoluje odtržení od praktické hodnoty,  kterou daná situace anebo předmět

rovněž nabízí.  Specificky u tance vzniká symbolizace virtuální  síly.216 Sheets-Johnstonová

tento  základ  přebírá  od  Langerové  a  dále  ho  rozvíjí  s  důrazem kladeným na  úlohu  těla:

„Fenomenologická báze udržující virtuální sílu jako primární iluzi tance spočívá v tom, že

samotný pohyb je primárně odhalením síly. V tanci pohyb lidského těla transformuje, a je

zakoušen jako transformující, svojí vlastní materiální skutečnost... “217 V tanci tedy nejde o to

oceňovat pouze rozsahy a výkony lidského těla.  Specifickým postojem se pohroužíme do

zvláštní zkušenosti těla, které není již více běžným tělem, tak jak běžně zakoušíme vlastní tělo

či vnímáme těla druhých. Je ale škoda, že tato invenčně započatá koncepce se zcela nikdy

neosamostatní od původní inspirace Feeling and Form a dále se nerozvine. Před-reflexivní

postoj  a  ekstasis nabízí  možnost  proniknout  do  tanečního  umění  skrze  „jinou“  tělesnost

a odlišnou zkušenost těla, která je v textu naznačena, ale ne konzistentně rozpracována. 

214 Ibid., str. 38. 
215 Ibid., str. 32. 
216 Ibid., str. 33. LANGER, K. K. Susanne. Op. cit., 175.
217 SHEETS-JOHNSTONE, Maxine. Op. cit., str. 33–34. 
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4. ZÁVĚR  

Ve  své  práci  jsem  se  snažila  nejprve  sledovat  možné  východisko  pro  estetické

a filosofické  uchopení  tance  za  pomocí  sblížení  jevištních  tanců  s  tanci  rituálními

a náboženskými, které spojuje specifický způsob tělesného zakoušení. Tento sbližující krok

umožňuje vrátit  se  k  pojetí  zkušenosti  tance jako určitého ponoru,  vytržení  a  extatického

stavu.  Podkladem  pro  vykázání  existence  tohoto  postoje  fascinace  nám  byly  analogické

závěry především Francise Sparshotta a Micheala Levina. Podobný úsudek se ukázal v menší

míře také u Susanne Langerové. Klíčovou souvislostí extatického efektu v těchto teoriích je

zkušenost  těla,  jako určitý  druh zintenzivněného prožívání  sebe  sama v celistvosti.  Tímto

uvedením  jsem  položila  základy  pro  dvojí  tematizaci  taneční  zkušenosti.  Díky  tomu  se

odlišila  zkušenost  tance  jako  určitý  způsob  separace  od  tělesnosti,  která  se  projevuje  ve

smyslu vizuální podívané na ornamentální lehkost těla. Takový tanec je apollinský  –  plný

umírněného a kultivovaného pohybu. V jeho protikladném typu dionýsského zakoušení těla

není separace vůči sobě sama jako tělesné subjektivity vůbec možná. Tento typ tance nezapře

svůj magicko-náboženský původ. Jeho podoby nepatří jenom do historie, projevuje se také

v představeních současného tance především díky změně taneční  techniky prostřednictvím

jiné orientace na samotné zakoušení své tělesnosti. 

Ukázalo  se,  že  dualismus  nedokázal  tomuto  propojení  těla  a  vědomí  v  novou

subjektivitu dobře porozumět. I estetický dualismus subjektu a objektu, ve smyslu distance

a sebe-reflexivity byl zproblematizován umístěním estetické zkušenosti do před-reflexivnosti

tělesné  subjektivity,  tak  jak  to  učinila  Sheets-Johnstonová  ve Phenomenology  of  Dance.

S tímto  pojetím  se  navrátila  do  možného  pochopení  estetické  zkušenosti  tance  idea
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participace. Divák se účastní v jistém smyslu osobní taneční zkušenosti. Přestože má kniha

z formálního filosofického hlediska několik nedostatků, s přihlédnutím ke kontextu, ve kterém

práce  vznikala,  je  naopak  předznamenáním  budoucího  důležitého  okruhu  zkoumání  pro

taneční  estetiku  a  filosofii.  Představila  také  vhodnost  fenomenologické  metody,  zejména

v odkazech na podnětné myšlenky Maurice Merleau-Pontyho. Nelze ale zastřít fakt, že celá

oblast postrádá hlubší rozbor problematiky taneční extáze jako druhu odtržení od skutečnosti

v jejich praktických a analytických konotacích. Teorie ve  Phenomenology of Dance tíhne k

popisu extatické zkušenosti jako „průniku“ do skutečnosti zintenzivněním zažíváním těla. 

Myslím si, že Sheets-Johnstonová ne zcela vědomě „předpověděla“ vývoj a tendence

tanečního  umění  ve  smyslu  nahrazování  pomalu  překonaného  přístupu  k  tanci  jako

k pouhému souboru pohybových gest. Pokusila se nově a systematicky upozornit na aspekt

tanečního  umění  v jeho  estetické  zkušenosti,  kterým  je  pohyb  lidského  těla  vedoucí

k extatickému zážitku na straně tvůrců i diváků. Netvrdím, že jsem v této práci vyčerpala

všechna témata, o kterých se Sheets-Johnstonová zmiňuje, ani to nebylo cílem mého rozboru.

Snažila  jsem se  ukázat,  že  důležitější  byl  pro  autorku  pojem pohybu.  Právě  ale  koncept

kladoucí  důležitost  do  pohybu  tance  jako  virtuální  síly,  jenž  autorka  přejala  od  Susanne

Langerové,  nedovolil plně rozvinout úvahy ohledně tělesnosti. 

Taková představa tance osvobozeného od mimésis a od jazykové gestikulativnosti míří

do neprobádané oblasti estetické zkušenosti. Tančící tělo je v tomto neoddělitelné od svého

výrazu, svojí opravdovostí  vyzývá diváka k prožívání situace. Divák je vtažen do situace,

participuje na ni ve smyslu  choreického tance bez nutnosti přímo pohyb vykonávat. Před-

reflexivnosti v tanci a jeho následná esteticko-extatická dimenze vede do roviny subjektivního

prožívání tance. To se stává i podmínkou vyvstání estetického zážitku u publika. 

Tento  aspekt  tělesnosti  v  tanci  může  vyjadřovat  jednak  dílčí  orientaci  a  důraz  na

tělesnou zkušenost  v tanci  moderních a  současných tanečních  technik,  jednak v obecnější
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aplikaci by mohl být i vyšším principem tanečního umění vůbec – princip, jenž je přítomný ve

výjimečných tanečních představeních (tedy aktuálních performancí jednotlivých souborů) své

doby.  Estetická  a  filosofická  reflexe  tělesnosti  v  tanci  může  být  organickým  uchopením

změny v oblasti novátorských technik a choreografické práce s tanečníky. Včleňuje do svých

metod  vhodnější  prostředky  pro  interpretaci  aktuálních  podob  tanečního  umění.  Princip

tělesnosti  jde  vidět  dále  v  technice  moderního  a  současného  tance  jako  vymezení  vůči

působivosti  klasického  baletního  tance.  Ten  překonává  změnou  začínající  u odlišné  práce

s tělem. Tanec je ve své historii rozkročen mezi mezi svým orcheickým výrazem jako obrazné

podívané a  choreickou podobou vtáhnutí a úžasu. Tělesnost by také vysvětlovala uměleckou

ztrátu fascinace nad lehkostí a poslušností baletního těla v rozvíjení autentičtějšího aspektu

tance jako umění. Přes odlišnost baletního a současného tance by tělesnost mohla být zároveň

spojovacím bodem v otázce talentu v tanečním uměním, které jak jsme viděli vždy obsahuje

nezbytnost onoho rozměru vnitřního prožívání těla. 

Závěrem jenom poznamenám, že jakákoliv tvůrčí umělecká činnost leží ve výsledku

v tělesnosti. Tělo dává výraz i malbě či básnické řeči. V současné digitální době založené na

obrazu  prožitku,  ne  na  prožitku  samém,  je  tato  forma  živé  tělesnosti  v  tanci  více  než

aktuálním a potřebným rysem tance.  Doufám, že zájem o estetiku tanečního umění poroste,

a že se v budoucnu ujmou tohoto tématu myslitelé nejenom s hlubokými znalostmi, ale také

s patřičnou citlivostí, která je pro otevřenost vůči tanci potřebná. 
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