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Anotace 

Bakalářská práce „Tanec a křesťanský středověk“ se zaměřuje na středověkou 

imaginaci v souvislosti s tancem především ve střední a západní Evropě. Cílem práce 

je popsat mentalitu středověkého člověka a trávení jeho volného času, zejména 

tancem. To vše na základě studia dobových tradic, literatury a výtvarných děl. Práce 

se zabývá proměnami tance v různých epochách středověku, od počátku nástupu 

křesťanství až do doby, kdy v Evropě propukly morové epidemie a ve známost přišel 

fenomén spojený s tanci smrti. 

 

 

Annotation 

Bachelor thesis „Dance and Christian Medieval“  deals with medieval imagination of 

dance predominantly in the parts of central and western Europe. The main task of the 

essay is to describe the mentality of medieval human and spending his free time, especially 

dancing. This all is based on the study of historical traditions, literature and visual arts. We 

can see the transformations of dance at different epochs of the middle ages, from early 

middle ages and beginning of Christianity until the time when Europe experienced a 

plague coupled with the dance of death. 
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Seznam zkratek 

 

      aj. = a jiné 

     n.l. = našeho letopočtu 
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p. n. l. = před naším letopočtem 
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  Ž 150, 1-6 = Žalm, podle: Bible: český ekumenický překlad. 21. Praha: Česká biblická 
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Úvod 

 

Svět a mentalita středověkého člověka se zcela lišila od světa dnešního člověka  nejen 

prostředím, ve kterém středověká společnost žila, ale i způsobem myšlení, kterým 

chápali a posuzovali okolní svět. Jak je popsáno v této práci, společnost se dříve 

dělila na přesně definované vrstvy, z nichž každá měla svůj specifický charakter. Do 

těchto vrstev spadá úzký okruh vzdělaných duchovních, šlechty a široký okruh 

povětšinou negramotné laické veřejnosti. To je důvodem, proč je často středověk 

označován jako období protikladů a paradoxů.  

Církevní představitelé projevovali snahu usměrňovat prostý lid, ten však v  mnoha 

případech na jejich přikázání a rady nedbal a díky své mizivé vzdělanosti je též zcela 

dobře nechápal. Tito lidé byli seznamováni s kulturou a mravy velmi zdánlivě a to byl 

důsledek toho, že tradice prostého lidu se od tradic ž ivota aristokratů poměrně 

odlišovala. 

Vzhledem k tomu, že nám většinu záznamů o životě středověké společnosti sdělují 

dobové knihy, víme toho o lidové kultuře a tanci velmi poskrovnu. Na rozdíl od 

malířství či jiných druhů umění je tanec pomíjivý. Dnes jsme jej samozřejmě díky 

mediím a různým technologiím schopni zaznamenat, bohužel v minulosti nic z toho 

nebylo k dispozici. Prostý lid neuměl ani číst ani psát, tudíž o svých zvycích a 

každodenním rytmu nemohl zanechat zprávy, avšak ten, kdo toto umění ovládal, se o 

tyto vrstvy zajímal pouze minimálně.  

Středověký člověk byl po celý svůj život odkázán jen na to, do jakého stavu a za 

jakých okolností se narodil, neboť nebyla možnost, aby si své místo v společnosti 

svobodně a z vlastní vůle zvolil. Smrt byla součástí všedního dne a nebyla přezírána 

tak, jak je tomu dnes. Díky životu v takové těžké době si lidé i přes mravokárné výtky 

duchovních a opovrhováním tělesnosti  dokázali najít příležitost k zábavě a uvolnění, 

například v podobě tance a hudby. Záznamy o tanci a hudbě nám zprostředkovává 

dobová literatura, kroniky a výtvarné umění, skrze ně dokážeme alespoň trochu 

nahlédnout na zvyky a tradice tehdejší společnosti.  

Proto se v této práci pokusím nastínit, jakým způsobem lidé ve středověku prožívali 

volný a sváteční čas, neboť se právě v takových chvílích mohli oddávat tanci. Jelikož 
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měla šlechta a prostý lid velmi odlišné životní podmínky, tak i způsob jejich trávení 

volného času probíhal rozdílně.  

Monografie zabývající se tematikou tance ve středověku bohužel není příliš rozsáhlá, 

avšak v souvislosti s dějinami středověku je zde k dispozici například Zíbrtovo Jak se 

kdy v Čechách tancovalo1 a několik zmínek o tanci najdeme i v Heersových Svátcích 

bláznů a karnevalu2. Co se týče kultury a mentality středověkého člověka, využila 

jsem Le Goffovu Kulturu středověké Evropy3 a Černou smrt v Evropě 4  Klause 

Bergdolta. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 ZÍBRT, Čeněk. Jak se kdy v Čechách tancovalo: dějiny tance v Čechách, na Moravě, ve Slezsku a na 

Slovensku od nejstarší doby až do konce 19. století se zvl. zřetelem k dějinám tance vůbec. Praha: Státní 

nakladatelství krásné literatury, hudby a umění, 1960. 
2 HEERS, Jacques. Svátky bláznů a karnevaly. Praha: Argo, 2006.  
3LE GOFF, Jacques. Kultura středověké Evropy. Praha: Vyšehrad, 2005. 
4BERGDOLT, Klaus. Černá smrt v Evropě: velký mor a konec středověku. Praha: Vyšehrad, 2002. 
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   1. Počátky křesťanského středověku a jeho kultury 

 

Středověk obvykle označujeme jako dějinnou epochu Evropy od konce antické 

civilizace po počátek novověku – renesance.5 Je to doba, kterou nelze zcela přesně 

vymezit. Počátek středověku se obvykle datuje od roku 476, kdy padla 

Západořímská říše, rok 529 kdy císař Justinián I. nechal zavřít v Athénách 

filosofické školy, či rok 800, kdy byl Karel Veliký korunován na císaře Říše 

římské. 

Je zřejmé, že přerod ze starověku do středověku a jeho počátek nebyla záležitost 

ze dne na den, ale byla to postupná  transformace ve společnosti a její kultuře, 

která pomalu  přejímala nové skutečnosti a hodnoty, byť se to často neobešlo bez 

nátlaku, válek a krveprolití, které bylo typické právě pro sklonek antického 

období. Byla to doba bojů, rozkladu politického systému a kulturního uspořádání. 

Právě středověká Evropa se zrodila na troskách těchto padlých systémů 

dramatickými změnami, kulturními, politickými a dalšími obměnami, završenými 

germánskými nájezdy. Tato situace v Římské říši, jež tyto nájezdy nezažívala 

poprvé, stejně tak jako krize, kterou říše zažívala už ve třetím století, společně 

způsobily narůstající výboje různých osamostatňujících se provincií a ztrátu 

stability v senátu: vstupovaly sem jiné kultury, např. Hispánci, Galové a 

Orientálci. Byl zde rozpor, zda podporovat „čistokrevnost“ či kulturní 

rozmanitost, tradici, či nově nastupující křesťanství. Právě tato skutečnost narušila 

ucelenou správu Říma. Říši též nikterak nepomohly zmíněné vpády germánských 

kmenů, které pustošily a ničily města i venkov. Když se roku 476 poslední římský 

císař Romulus Augustus vzdal moci a přenechal vládu barbarskému vůdci 

Odoakerovi, bylo téměř nevyhnutelné, že tím dojde k vyvrcholení několik desítek 

let trvající krize římského světa. Jednota v řízení země byla v nenávratnu a každá 

provincie přirozeně žila po svém. Hospodářství se tak uzavíralo před stykem 

s okolím, peníze byly nahrazovány směnou výrobků a vzpoury otroků 

podkopávaly stabilitu v říši. Stěhování barbarských kmenů, zejména na jih a 

západ, se již nedal zastavit. Toto stěhování národů trvající do 6. s toletí dokonale 

                                                 
5 LE GOFF, Jacques, Jean-Claude SCHMITT a Franco ALESSIO. Encyklopedie středověku. Praha: 

Vyšehrad, 2008. s. 741. 
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změnilo Evropu, která získala novou podobu – tj. spojení římského světa se 

světem barbarů. 

 

Od této doby, pravděpodobně až do 9. století se pod vlivem všech těchto 

dramatických zvratů tvoří nové myšlení a motivy, které utvářejí nastávající 

organizační složení a strukturu vyvstávajícího středověkého světa a především 

mentalitu a kulturu středověkého křesťanského člověka.  

Docházelo také především k prolínání dvou proudů: pohanů a jejich tradic a nově 

se utvářejícího obrazu vznikajícího křesťanského smýšlení a hodnot. Střet těchto 

dvou směrů se naneštěstí ne vždy nesl v míru a pokoji. Se stále šířícím se 

křesťanstvím a autoritou církve stále docházelo k nesvárům, a jak píše J. Le Goff, 

okolnosti přály střídavě jedněm nebo druhým.6 

Je zcela pochopitelné, že lidé si chtěli zachovat své pohanské zvyky, spisy a 

kulturu. Naopak většina církevních představitelů se snažila všechny tyto aspekty 

přetrvávajících hodnot zavrhnout,  což byla bohužel hanebná a krátkozraká neúcta 

k tradicím jejich předků. Obyčejný lid se zkrátka musel přizpůsobit nově 

přicházejícím hodnotám, avšak vzdělanci (tehdejší gramotnost a vzdělanost se 

vyskytovala přibližně u pouhých 10% populace, zbylých 90% bylo negramotných) 

se mohli (s velkou opatrností) odkazovat k moudrostem antického světa a čerpat 

různé vědomosti a teze starých antických filosofů. Knihovny klášterů a univerzit 

jsou pamětí středověku. Všechno, co císařové, králové, biskupové a mniši učinili 

či vymysleli, víme z knih této epochy. 

Nejčastěji užívané zdroje poznání pro křesťanské učence byly sáhodlouhé latinské 

a často nesrozumitelné texty omezující se na křesťanskou věrouku a traktáty proti 

pohanství či herezi. Skomíralo řečnické i gramatické umění. Vzhledem ke všem 

těmto událostem, včetně značného intelektuálního poklesu,  došlo k tomu, že 

středověk si vysloužil (alespoň pro většinu aspektů jež se ho týkaly) své přízvisko 

temný. Toto označení je ale pejorativní, neboť i přes tento pokles zde byl pokrok 

v průmyslu, stavebnictví, řemesla a rozkvětu měst. 

Již na konci 8. století nastala tzv. karolinská renesance. O Vánocích roku 800 se 

na Boží hod panovník franské říše Karel Veliký, nechal korunovat papežem Lvem 

III. na císaře. Tento čin tenkrát mimo jiné probudil příležitost k polemice, zda má 

větší moc papež nebo panovník, zda je církevní moc nadřazena moci světské či  

                                                 
6 Blíže viz LE GOFF, Jacques. Kultura středověké Evropy. Praha: Vyšehrad, 2005. s. 155. 
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naopak. Karel Veliký se stal prvním římským císařem ve středověku, byl to 

významný válečník, který si podrobil mnoho území, stejně tak vládce a 

zákonodárce který se na svém dvoře obklopoval vzdělanými rádci a úředníky. Za 

jeho vlády říše zažila rozmach a vzkvétala.  

Po pádu římské říše lidé zapomínali psát a číst a všeobecně vzdělávání a poznání 

upadalo v zapomnění. Středověk se zrodil jako zcela nové období. Smetl pryč 

starou civilizaci, vědu a politiku a ve všem začal znovu od začátku. Jednou z  mála 

věcí, co převzal ze starého světa, bylo křesťanství. To mělo za následek 

skutečnost, že monopolu intelektuálního vzdělání se zmocnili kněží a takto 

veškeré vzdělání dostalo primárně teologický ráz. Materiály ze starověku byly 

přístupné především této intelektuální hrstce tehdejší společnosti. Tito lidé 

sestávali především z duchovních. Ke vzdělání se dalo přijít pouze v církevních 

školách a klášterech vznikajících v 7. století, uznávaných jako střediska 

vzdělanosti. Zde se přepisovaly biblické texty a antické spisy.7 

S rozšiřováním křesťanství se již v 1. století rozvíjí nový vztah k umění a tematice 

uměleckých děl, která se zaměřovala především na Kristovo učení a biblické 

náměty. Významným mezníkem bylo také utváření románského slohu, jež 

dominuje Evropě (západní, jižní a střední) v 11.-13. století. Jde o architekturu, 

stavitelství a výtvarné umění v úzkém sepětí s dokončením christianizace Evropy. 

Stavěly se baziliky, rotundy a také světské stavby. Pro románskou architekturu se 

stal typický půlkruhový oblouk, který můžeme vidět v oknech a portálech. 

Novou estetiku představoval sloh gotický, vzniklý ve Francii a ovládající kulturu 

a umění po několik staletí. První katedrály se budovaly kolem 12. století 

z kamene, železa a dřeva. Na rozdíl od románského půlkruhového oblouku byl 

použit systém lomeného oblouku a žebrové klenby.  

Do celé Evropy se tento styl dostává pomocí mnišských řádů. Jestliže se nově 

vznikající stavby honosně tyčily k nebi a snažily se zdůrazňovat všudypřítomnost 

Boha, pak se s poněkud ostřejší kritikou setkalo malířství a ikonografie.  

Výtvarné umění se zaměřovalo na výjevy z  Bible a život svatých. Názory na 

výtvarnou tvorbu byly rozporuplné a setkávající se s nepřízní, ozývaly se názory, 

že umění je dílo satanovo. Tento odpor se posléze završil tzv. obrazoborectvím, tj. 

zatracováním a ničením obrazů a ikon. Naopak na sklonku středověku se 

k obrazům zaznamenává vřelejší postoj. Výjev na něm totiž může pomoci ke 

                                                 
7 Podrobněji viz RICHÉ, Pierre a Jacques VERGER. Učitelé a žáci ve středověku. V Praze: Vyšehrad, 2011. 

s. 22. 
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splynutí s Bohem a zdůraznit utrpení Krista a svatých. Co se týče estetiky a krásy 

umění, formovala je především Augustinova myšlenka že nejvyšší krásou je Bůh 

sám. 

,,Důsledky tohoto chápání umění se projevily v celém středověku. Protože tělo je 

jen dočasná smrtelná schránka nesmrtelné duše, jsou tělesné proporce zcela 

nepodstatné a vedlejší. Umělec je chápán jen jako anonymní tvůrce, protože jen 

formuje tvary, které svými kánony definuje církev.“8 

Města samotná byla obehnána hradbami a uvnitř žili měšťané, řemeslníci a 

obchodníci. Chudina obývala okraje hradeb nebo místa za nimi, kde se ponejvíce 

věnovala zemědělství. Životní prostředí jako takové bylo zamořeno lidskými a 

zvířecími výkaly a obydlí postavená ze dřeva byla často zachvacována požárem. I 

přes tyto mrzuté a nehostinné aspekty tehdejšího prostředí došlo k progresu ve 

společenském pořádku - městští řemeslníci a obchodníci si časem vydobyli pozici 

vedle duchovních a vládnoucích. Města poskytovala různá privilegia, ovšem 

město a jeho správa nebyla příliš demokratická. Chudina se svým vzhledem a 

chováním lišila od prosperujícího zbytku. Neměla žádná politická práva a den co 

den bojovala o přežití. V 11. století vznikají řemeslnické cechy usilující o podíl ve 

vládě města. 

 

1.1. Mentalita středověkého člověka  

 

Přeneseme-li pozornost na člověka samotného, okolo roku 1000 se začíná 

formovat fenomén trojího lidu. Tak se označovala struktura tehdejší společnosti. 

Poprvé se tato zmínka objevuje v díle Adalberona z Laonu (okolo 1030) kde se 

křesťanská společnost dělí na tři stavy: oratores, bellatores a laboratores.9 

 To znamená na ty, co se modlí (klérus), ty, kteří bojují a ty, kteří pracují.  Toto 

schéma odráží tehdejší společenskou realitu v níž každá z těchto složek disponuje 

svými prostředky, mocí a intelektem. Jak se dá očekávat, nejvyšší společenskou 

nadvládu vykazuje duchovenstvo, které by mělo být i příkladem kázně a zbožnosti 

a být vzorem pro ostatní. Je rovněž prostředníkem mezi lidmi a Bohem, 

zprostředkovává klasickou kulturu, ovládá písmo a díky němu působí 

v knihovnách kde opisuje křesťanské spisy. Co se týkalo bellatores, rytířstva, 

                                                 
8 Podrobněji viz BAUER, Alois. Dějiny výtvarného umění. Olomouc: Rubico, 1998. s. 263. 
9 LE GOFF, Jacques (ed.). Středověký člověk a jeho svět. Praha: Vyšehrad, 2003. s. 17. 
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mělo splňovat jak funkci vojenského charakteru, tak i charakteru společenského. 

Rytířem se nemohl stát každý kdo chtěl. Na to, kdo se jím stane, měli vliv 

králové, ostatní šlechta a církev. Rytíř měl splňovat ctnosti jako například čestnost 

a morálku, měl reprezentovat dvorskou kulturu a dodržovat uctívané hodnoty. Měl 

být ztělesněním zbožnosti, statečnosti, ochraňovat slabé, mimo jiné se věnovat i 

milostné poezii a konat hrdinské činy. 

Výchova rytířů se povětšinou uskutečňovala na hradech. Od 7 do 14 let byl 

chlapec pážetem, od 14 let do 21 zbrojnošem a v 21 letech byl pasován na rytíře.10 

Obsah této výchovy tvořil především tělesný rozvoj, např. jízda na koni, plavání, 

střelba z luku, zápas a lov. K osvojení dobrých mravů se učili hudbě, skládali 

básně a hráli šachy. Oproti tomu děti laboratores, rolníků, žádné vzdělání 

vykazovat nemuseli a pomáhali při práci rodičům, jejichž těla byla drcena těžkou 

lopotou. O rolnících se toho dozvídáme jen málo. Neuměli číst ani psát a kdo 

těmito schopnostmi vládl, ten se o ně nijak zvlášť nezajímal.  Rolníci byli němou 

většinou středověku. 

Každý jedinec musel respektovat hierarchii společnosti, danou z Boží vůle a 

vytvořenou na základě principu nebeského světa. Na konci středověku však tento 

princip ustupuje před vyobrazením tance smrti a jeho poselstvím – ať je člověk 

sedlák či biskup, smrt si dojde pro každého a každý takový bude souzen stejně ať 

už je stavu nízkého či vysokého - všem bude vyměřeno stejně. 

Je vidět, že středověká společnost byla velmi členitá, avšak přesuneme-li se od 

historických událostí, společenských schémat a významných postav, na něž 

obvykle historické knihy a dějinné spisy upínají svou pozornost, ráda bych 

zdůraznila věc všem společnou: schéma tělesné. Ať už šlo o tělo samotné, či jeho 

projevy, tato důležitá součást z hlediska pojetí těla ve středověké kultuře zůstává 

bohužel opomíjena. Avšak tělo a tělesnost své dějiny má.  

 

1.2. Tělo a tělesnost ve středověku  

 

Musím plně souhlasit s jedním z nejpřednějších historiků středověku - Jacquesem 

Le Goffem, jež tvrdí, že v historiografii dlouho panovala představa, že tělo je 

záležitostí přírody, a ne kultury. Tělo má však své dějiny.  

                                                 
10 Podrobněji viz JŮVA, Vladimír. Stručné dějiny pedagogiky. Brno: Paido, 2003. s. 17. 
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A samo je jejich součástí. Tělo dějiny vytváří, stejně jako je vytvářejí ekonomické 

a sociální struktury nebo mentální představy, jejichž je ono samo takříkajíc 

plodem i činitelem.11 

 Abychom pochopili dějinný sled událostí, historický vývoj lidstva a jeho kultury, 

měli bychom se zaměřit i na tělo a jeho vyjadřování, díky němuž jsme schopni 

pochopit stavy mysli a duše, jež jsou s tělem nerozlučně spjaté, prolínají se 

navzájem, a toto vše převést do konceptu dnešní doby. Neboť právě ze středověku 

pochází nemálo prvků našeho jednání a mentality. 

Křesťanský středověk, který už sám o sobě je plný paradoxů a protikladů na jednu 

stranu tělo glorifikuje a uctívá. Je tomu tak především díky činu Boha, jehož syn  

Kristus na sebe vzal lidské tělo, aby lidstvo spasil od hříchu a které bylo posléze 

vzkříšeno. Na druhou stranu pak tělo odmítá jako nástroj hanby a hříchu, jako 

pouhý fyzický obal pro duši, jež ve středověku nabývala mnohem větší hodnoty, 

díky upínání se k posmrtnému životu. Například papež Řehoř Veliký prohlásil, že 

tělo je odporný šat duše.12 Toto napětí mezi dvěma protiklady, mezi odmítnutím a 

přijetím, hanbou a uctíváním, prožívá  v souvislosti s pojetím těla středověký lid 

neustále. Jednota duše a těla je tudíž velmi rozporuplná.  

Církev v té době učila o tom, že člověk má žít v souladu duše a těla, ale každá 

pohnutka těla se dle kontextu tehdejší mentality a učení má odkazovat právě 

k duši. Pozemské bytí nemá nejvyšší podstatu, ale člověk se má upínat k životu po 

smrti a  návratu k Bohu, k Poslednímu soudu. 

Tělo je velmi úzce propojeno se středověkou mentalitou. Poukazuje na to, jak ho 

lidé v různých etapách středověku vnímali, jak o něj pečovali, šatili, či jak se  

skrze něj projevovali, ať už šlo o různá gesta či tanec.  Můžeme říci, že pokud jde 

čistě o věci křesťanského charakteru, má tělo ve středověku své místo. Jde-li však 

o charakter světský, ten, kde se projevují tělesné radosti, je tělo striktně 

tabuizováno. Někteří velice zbožní jedinci, zejména mniši v klášterech a asketové, 

chtějíc zdůraznit spjatost s Bohem, utrpení Krista a pohrdání vším světským a 

v neposlední řadě i svou tělesnou schránkou, dobrovolně zakoušeli půsty, 

odříkání, sebetrýznění a tělesné umrtvování. V tom jim dopomohlo sebemrskání, 

žíněné roucho, bičování, spaní na zemi, byť už tak žili ve velmi skromných 

podmínkách ve své vlhké a studené cele. 

                                                 
11 LE GOFF, Jacques a Nicolas TRUONG. Tělo ve středověké kultuře. Praha: Vyšehrad, 2006. s. 17. 
12 Tamtéž s. 31. 
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 Co se týkalo hygieny, mniši se obvykle mohli koupat dvakrát do roka a to při 

Vánocích a Velikonocích, aby se mnich dostal se svým tělem co nejméně do styku 

a nenapadaly jej hříšné myšlenky, které nebyly v souladu s jejich řeholí. 

Samozřejmě se i zde objevovaly protiklady. Ve známost přišli různí duchovní a 

papežové, kteří žili velice prostopášným životem.  I přes tuto „cudnost“ byli 

oratores považováni díky svému odříkání za nadřazené a za morální vzor , protože 

za takovéto odříkání byli hodni následování. 

Jak jsem již zmínila, po zániku antického světa a nástupem středověku zaniká i 

sport, hry a lázně. Tělo ustupuje do pozadí, stejně jeho sexuální stránka, která 

byla potlačena a pohlavní akt měl jediný účel, kterým bylo plození. Manželé sice 

nemohli odpírat druhému své tělo, ale pokud nešlo o cílené plození potomků, byl 

sexuální akt pokládán za hřích. V praxi to ovšem mnohdy bylo jinak, nejen světští 

ale i duchovní překročí nejednou práh nevěstince a radu jí se v rozkoších těla. 

Tělesné praktiky se liší opět podle stavovského rozvrstvení – manželství šlechticů 

a vyšších vrstev je plné mimomanželských radovánek, církví propagovaná 

monogamie se prolíná spíše do života chudiny.  

Toto potlačení těla a sexuality se odvíjí od křesťanství. Tabuizovalo je z důvodu 

prvotního hříchu Adama s Evy po tom, co snědli jablko ze stromu poznání, a byli 

vyhnáni z  ráje kvůli hříchu zvědavosti, který je dle teologů hříchem sexuálním.  

Dalším paradoxem je zde to, že Ježíš se svým tělem vykoupil a říká, že ti , kdo pijí 

jeho krev a jedí jeho tělo, budou žít věčně.  

Teprve Nový zákon uvádí pojem smilstvo a chlípnost, které se v seznamu 

nejhorších hříchů objevují v mezidobí 5. a 12. století, a které jsou rouháním proti 

Bohu a jeho systému. To, že se člověk musí dostat k milosti skrze své pokání a 

své srdce, nikoli životem v hříšnosti a smilstvu dokazuje text Nového zákona: „K 

jakým skutkům vede tělo, je všeobecně známo. Je to: smilstvo, nečistota, chlípnost, 

modloslužba, čarování, nepřátelství, sváry, žárlivost, hněvy, ctižádost, nesvornost, 

stranictví, závist, opilství, hýření a jiné takové věci. Řekl jsem vám to už dříve a říkám 

to ještě jednou: lidé, kteří takovéto věci dělají, nebudou mít podíl v Božím království.“ 

(Gal 5, 16-21).  

Ve 12. století se kontrola tělesná a sexuální ustanoví v  pevný řád a vztahuje se na 

většinu obyvatelstva. Po této stránce je na tom nejhůře žena, v  té době podřízený 

tvor chápaný jako panna, manželka nebo vdova. „Žena je slabá,“ píše ve 12. 

století Hildegarda z Bingen, ,,vidí v muži to, co jí může dodat sílu, tak jako měsíc 
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dostává svou sílu od slunce. Proto je muži poddaná a má být vždy připravená mu 

sloužit.13 

Žena ve středověku byla méněcenná a druhořadá, musela svému muži vykazovat 

úctu a naopak muž byl v postavení majetnickém a vlastnickém, což by se dalo 

považovat za jeden z nejmrzutějších aspektů historie středověku. Chování a 

respekt k ženám od mužů měl tehdy velmi nešťastnou podobu. 

 

 

1.2.1. Tělo a smrt 

 

Další neopomenutelnou stránkou týkající se pojetí těla je přirozeně proces stárnutí 

a smrti. Jak nakládali středověcí pozůstalí s ostatky svých blízkých a jak se 

k celému procesu stavěli? V prvé řadě se člověk tehdejší doby dožíval podstatněji 

nižšího věku než dnes – průměrnou délkou života tehdy bylo 40 let,  ani děti dnes 

neumírají tak často jako dříve, dále samozřejmě záleželo i na tom, za jakých 

podmínek a okolností kdo žil. 

V porovnání s dnešní dobou, kdy péči o nemocné a umírající převzaly různé 

instituce, nebyla vytyčena ostrá hranice a nemocní žili pospolu se zdravými. 

Stejně tak i smrt nebyla odsouvána do pozadí, ale přijímala se jako každodenní 

součást života a byla všudypřítomná. Hlad, války, nepokoje a mor, strach z konce 

světa způsobili zmatek a duševní otřes společnosti. Smrt byla lidem často 

připomínána při různých křesťanských svátcích a mších modlitbami za zemřelé, 

které měly utišit jejich duše a dostát tak pokoje, aby nebloudily a nestrašily 

pozůstalé, jak se v té době  přirozeně věřilo. 

Například slova pamatuj, člověče, že prach jsi a v prach se navrátíš, byla církví 

připomínána na Popeleční středu. Ve středověku umíraly tisíce lidí denně, mezi 

záhrobím a životem panoval úzký vztah a umírání samotné probíhalo v kruhu 

blízkých. Už jen při cestě do kostela šel člověk přes hřbitov, který nebyl pouze 

místem pro rozjímání a oplakávání mrtvých, ale konaly se zde různé světské 

záležitosti – shromáždění, kázání, dokonce i trhy a zábavy, jak píše ve své knize 

Ivo Možný, ,,v mrtvolném zápachu, mezi pozůstatky koster a nad otevřenými 

hromadnými hroby žila středověká obec svůj sociální život. Pobožní žebráci se 

                                                 
13 LE GOFF, Jacques a Nicolas TRUONG. Tělo ve středověké kultuře. Praha: Vyšehrad, 2006. s. 43. 
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usazovali v koutech kostnic a trávili tu dlouhá léta pod ochranou církve. Ochrany 

svaté půdy, třeba i méně ochotné, užívaly i prostitutky, které tu provozovaly svou 

živnost, a drobní obchodníci, kteří bydleli u svých krámků. Tím, že měl hřbitov 

zároveň povahu tržiště, přitahoval i řemeslníky s  jejich nenáročnými dílničkami a 

věci došly tak daleko, že na hřbitovech se běžně čepovalo pivo a víno a mezi ne 

ještě docela rozloženými mrtvolami také pekl a prodával chléb.“14 

Hřbitov byl zkrátka místem pro různé obchody, veselí, místem pro schůzky či 

procházky pro ty, co zrovna neměli co na práci, někteří se přišli modlit a doufat 

ve zjevení či jen obdivovat časté výtvarné zobrazení tance smrti.  

I přes skutečnost, že tělo bylo tabuizováno a kladl se důraz na duši a věčný život 

v ráji, péče o něj po smrti vyžadovala  zvláštní pozornost.  

,,Zatlačit oči a zavřít ústa – to byla pietní povinnost, která příslušela především 

příbuzným. Omývání mrtvého těla prováděly většinou ženy. Podobně jako křest 

chápaný jako „koupel znovuzrození“ a podobně jako opakované kropení svěcenou 

vodou a koupel poutníka před vstupem na posvátné místo mělo i omytí mrtvého 

těla zajistit, aby byl mrtvý kultovně čistý.“15 

Dalšími rituály bylo odění do rubáše, vykuřování, kropení svěcenou vodou a 

bdění u zesnulého. Teprve až k ránu byl mrtvý přenesen do kostela, kde obvykle 

setrval další tři dny a byl posléze pohřben při mši. 

,,V otevřeném hrobě byla tělesná schránka mrtvého naposledy pokropena 

svěcenou vodou a okuřována kadidlem. Kněz vhodil první lopaty prsti na mrtvého 

a k němu se posléze připojili ostatní hosté ze smutečního průvodu. Mrtvý měl 

dojít pokoje a ti živí si chtěli být před ním jisti.“16 

Velice úzkému propojení smrti a makabrózních témat s uměním ve středověku 

(pohybovým a výtvarným) se budu věnovat v další části po objasnění fenoménu 

tance a jeho stručné historii.  

 

 

 

 

 

   

                                                 
14 MOŽNÝ, Ivo. Moderní rodina: (mýty a skutečnosti). Brno: Blok, 1990. s. 41. 
15 OHLER, Norbert. Umírání a smrt ve středověku. Jinočany: H & H, 2001. s. 95, 96. 
16 OHLER, Norbert. Umírání a smrt ve středověku. Jinočany: H & H, 2001. s. 105. 
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  2. Fenomén tance a jeho počátky  

 

Tanec, umění pohybu, vnější projev lidského těla a jeho krása. Je to jeden 

z nejpřirozenějších pohybů pro člověka a slouží jako prostředek komunikace, 

vyjádření pocitů, fyzické uvolnění a je součástí lidské kultury již od pravěku. 

Estetické vnímání těla spočívá právě i v pohybu. Již staří Řekové vyznávali 

souvztažnost a harmonii mezi krásou těla i ducha. Tento princip se nazýval 

Kalokagathia (z řeckého kalos=krásný a agathos=dobrý). Taneční  umění se dá 

provozovat snad v každém věku a kromě zdokonalování se v pohybu a vnímání 

hudby obvykle nabízí i kultivované prostředí a smysluplné trávení času.  

V pravěku tanec neměl žádnou přesně danou formu, postrádal ladnost, specifické 

prvky a veskrze šlo spíše o intuitivní křepčení okolo ohně či ulovené kořisti  

doprovázeném napodobováním zvířecích zvuků, skřeků, tleskání a tlukotu. 

Můžeme jej dělit alespoň na tanec rituální, lovecký a bojový. Magické rituály a 

ceremonie souvisely s denním rytmem člověka, kdy jejich význam spočíval v 

zajištění si dostatečné obživy, plodnosti, odvrácení nepřízně či přípravě k boji. 

Toto počínání odpovídalo tehdejší mentalitě, kdy byl člověk v naprostém sepětí 

s přírodou a jednal především podle instinktu.17 

 

2.1. Antika 

 

S postupem času se mění vnímání a postoj k tanci, objevují se v něm různé styly a 

figury, dostává mu větší význam a prochází různými proměnami. V antice (tedy 

v období dějin starověkého Řecka a Říma), kterou pokládáme za kolébku 

evropské vzdělanosti, umění a kultury, si tanec získával své specifické postavení a 

rysy. Důraz se zde klade na projevení krásy těla. Jeho charakter byl zaměřený 

především na uctívání a oslavu božstva. V antickém Řecku patřil tanec dokonce 

do výchovy na gymnasiích a v movitějších rodinách působili učitelé tance znalí 

hudby a poezie. Oproti tomu ve Spartě se tanec propojoval s bojovým uměním a 

kázní. Ve starém Římě se proslavily slavnosti zvané bakchanálie, kterým vévodily 

tzv. bakchantky.  

 

                                                 

17 Dostupné z: https://moodle.amu.cz/mod/page/view.php?id=2755. . [online]. 27.6.2016 [cit. 2016-06-27]. 
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Tyto ženy vyznávaly kult boha vinné révy a plodnosti Dionýsa a na jeho počest 

pořádaly bujaré a nespoutané ceremonie , které vrcholily odhalením obřího falu 

ukrytém v koši s plody.  

Tyto orgie se postupem času staly velice nevítanými a roku 186. p.n.l. byly 

senátem zakázány. Téma tance bakchantek se promítalo i do výtvarného umění. 

Známá je například olejomalba, nazvaná „Tanec bakchantek“, nacházející se ve 

Ville dei Misteri.18 O něco později tanec podstoupil své místo gladiátorským 

zápasům. 

 

2.2. Středověké pojetí 

 

Je tedy zcela zřejmé, že po završení etapy starověku a jeho antických ideálů  

nastávající středověk pochopení pro tělesné aktivity neměl. Žádná evropská 

epocha nebyla tolik religiózní jako středověk. Život bez víry v Boha byl 

nemyslitelný. Mimo církev neexistovala žádná spása.  Doba se zaměřovala na duši, 

věčný život a spásu a “ohavný šat duše“ zůstával v pozadí. Pokud bylo tělo takto 

zavrhováno, můžeme předpokládat, že nezbylo místo pro různé tělesné aktivity, ať 

už šlo o sport či tanec. Antickou filosofii a vzdělanost nahradila středověká 

scholastika a dogmata, vznik sedmera svobodných umění, která se vyučovala na 

klášterních školách a patřila k nim i hudba, tanec však nikoli. 

Je jisté, že tehdejší doba upřednostňovala spíše kvality duchovního rázu zahrnující 

těžkou práci, pokoru a pohroužení v modlitbě než platónskou harmonii, která 

klade důraz stejně tak na péči o svou  duši jako i tělo a jeho kultivaci. V době, kdy 

byl i hlasitý neutuchající smích neslušností, jež byl proti vyžadované pokoře, si 

můžeme myslet, že se na tanec úplně zapomnělo. Středověký svět je ovšem svět 

plný paradoxů a stejně tak, jako bylo současně mnoho věcí zavrhováno i uctíváno 

(šlo o to, z jaké perspektivy na danou věc středověký člověk nahlížel a především 

způsob nahlížení, který mu byl tehdejšími institucemi dán), tanec zde měl své 

místo.  

 

 

 

                                                 
18 Více informací viz https://en.wikipedia.org/wiki/Villa_of_the_Mysteries. . [online]. 27.6.2016 [cit. 2016-

06-27].  
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Vzhledem ke křesťanské tradici se o něm píše i ve starozákonní knize Žalmů: 

 „Haleluja. Chvalte Boha v jeho svatyni, chvalte ho i na obloze, již sklenul svou 

mocí, chvalte ho za jeho bohatýrské činy, chvalte ho pro jeho nesmírnou 

velikost! Chvalte ho zvukem polnice, chvalte ho harfou a citarou,  chvalte ho 

bubnem a tancem, chvalte ho strunami a flétnou, chvalte ho zvučnými cimbály, 

chvalte ho cimbály dunivými! Všechno, co má dech, ať chválí Hospodina! 

Haleluja.“ (Ž 150, 1-6) 

Právě v dobách o něco temnějších než nespoutané doby antické oplývající  vínem 

a zpěvem, hodováním a slavnostmi, měli lidé ve středověku přirozeně touhu na 

chvíli spočinout, či se pobavit. Proto se mezi lidmi vítaly slavnosti jako například 

masopust, různé duchovní i světské oslavy, lidové svátky, pouliční představení aj. 

,,Slavnosti byly také příležitostí, aby si hosté vyslechli básně, zatancovali si, 

shlédli herce a akrobaty). “19 

 Pokud prozatím upustíme od formy a všeobecné charakteristiky tehdejšího tance 

a zábavy, stejně tak od různých „povolání“ jako například pěvec nebo kejklíř, jak 

na občasné propuknutí zábavy nahlížela církev?  

,,Soud církve byl rozporuplný. Vedle obecného odmítání her a podobných 

představení ovlivňovala její soud špatná pověst mnoha potulných pěvců. Ve 12. 

století byli pro papeže Honoria ioculatores sluhy ďáblovými bez naděje na spásu 

duše, pěvkyně a tanečnice byly přirovnávány k běhnám. Jestliže Abelárd 

v potulných pěvcích spatřoval nebezpečnou konkurenci křesťanské mše, pak mnozí 

křesťané zjevně raději naslouchali jim než kněžím. Církevní napomínání však 

zůstávalo neplodné, zejména když to na biskupských dvorech později v podstatě 

nechodilo jinak než na rytířských hradech. Brémský biskup Adalbert držel na svém 

dvoře vedle krasořečníků, vykladačů snů a astrologů i pěvce: ze svého okolí 

vykazoval jenom kejklíře s  jejich necudnými gesty).“20 

Samozřejmě, že z pohledu církve byly taneční projevy něčím naprosto 

nevhodným, a to zejména pro ženy. Docházelo tedy k jejich všemožnému 

potlačování.  

,,Jakub z Vitry tvrdil, že mladým dívkám mnohem víc škodí tanec než práce 

v neděli.“21 Dále se o vztahu tance a církve můžeme poučit z  tohoto textu: 

                                                 
19 GOETZ, Hans-Werner. Život ve středověku. Jinočany: H & H, 2005. s. 276. 
20 Tamtéž s. 278. 
21 VERDON, Jean. Volný čas ve středověku. Praha: Vyšehrad, 2003. s. 45. 
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„Protože církev tanec zcela zakázat nemohla, pokusila se ho využít. Podařilo se jí 

to zejména v případě církevních obřadů a folklóru. Církevní procesí se mnohdy 

podobala tancům. Ostatně, „poskakovat ze všech sil znamená těšit se přízni 

Boží“, napsal Hrabanus Maurus. Souvislost mezi středověkými tanci a pohanstvím 

se projevovala zejména v tom, že ve většině případů byl tanec součástí oslav 

zimního a letního slunovratu. Církev proti těmto pohanským zvykům s větší čí 

menší úspěšností bojovala. Jarní tance byly často propojovány s  kultem Panny 

Marie. Na její počest se například tančilo v květnu.“22 Mimo sváteční čas se tanec 

a pohyb objevoval v divadle, v městských a církevních slavnostech a v pouličních 

představeních, kde figurovali kejklíři. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
22 VERDON, Jean. Volný čas ve středověku. Praha: Vyšehrad, 2003. s. 45. 
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3. Tanec ve středověku 

 

3.1. Počátky a raný středověk 

 

I přes velký vliv církve vztahující se ke kultuře člověka a jeho každodennosti 

přirozeně každé kruhy měly své požitky ke kterým patří zvyky, tradice, umělecká 

tvorba a řemeslo. Mezi různé formy zábavy patřil tedy právě tanec, který měl 

obvykle podobu radosti a veselí a těšil se velké oblibě,  ať už pro běžný lid nebo  

šlechtu.  O lidových tancích, které se od těch, jež se provozovaly ve šlechtických 

palácích velmi odlišovaly, bohužel mnoho nevíme. Zmínky se nachází 

v písemnostech, freskách a zmínkách kněží, kteří tancem opovrhovali jako 

hříšným ďáblovým projevem a napomínali věřící, aby jej nepraktikovali. 

S ohledem na tehdejší vzdělanost, která byla velice zanedbatelná ve spojitosti 

s nepříliš vítanými tělesnými projevy, se o různých krocích a choreografiích 

dozvídáme až ze zápisů z 15. století. 

V raném středověku se prvky tance odvozovaly z  pohanských tradic a ze staré 

antiky, avšak s přibývající dobou a vzestupem křesťanství po Milánském ediktu 

(rok 313) svůj post postupně ztrácel. Ještě před tím byl totiž tanec dokonce 

součástí křesťanské bohoslužby, jakožto uctění splynutí s Bohem. Své místo 

zaujímaly kolové a řetězové tance, přičemž účastníci se drželi za ruce a tvořili 

kruh či řetěz, obvykle ve směru hodinových ručiček – od toho název kolový a 

řetězový tanec s původem v antice. 

Ještě před rozdělením církve, které vrcholilo tzv. Velkým schizmatem v roce 

1054, kdy se prvotní církev rozdělila na katolickou a pravoslavnou, se tanec stával 

nevítanou činností a ze mše byl vyhoštěn. Po dobu trvání středověku, zejména ve 

13. století, úřady a synody zakazovaly duchovním účast při světských tancích a 

dokonce jim i přihlížet. Kněží a faráři měli jít ostatním příkladem. Pokud se ale 

jednalo o liturgické tance, které doprovázely v kostele různé obřady, ,,Margit 

Salinová správně upozorňuje, že kanovníci, a zejména kantoři zmiňovali některé 

starší texty, které na náboženské tance pohlížely příznivě, a  uvádí, že Skutky 

apoštolů popisují jakýsi mystický tanec, na který Kristus pozval své žáky před 

svým zatčením.  
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U církevních otců nacházíme mnoho zmínek o posvátných tancích: Řehoř z  Nazianzu 

chtěl po císaři Juliánovi, aby před svatými ostatky napodobil krále Davida, který 

před archou tančil.“ 23 

Za zmínku stojí také gregoriánský chorál, nazvaný podle papeže Řehoře Velikého. 

Ustálil se v 8. století a jedná se o bohoslužebné zpěvy, které reformovala a uspořádal 

právě Řehoř Veliký. Tematika těchto liturgických zpěvů čerpá z Bible a má 

jednohlasý, monotónní, téměř krystalicky čistý , až meditativní charakter.  

 

3.2. Cechovní tance a masopust 

 

 S rozvojem měst a následného přílivu obyvatelstva se ve 12. století vytvářely 

řemeslnické cechy, z nichž každý měl svůj tradiční tanec se specifickými prvky a 

směli jej provozovat pouze členové daného cechu. Cechy se takto mohly 

reprezentovat při cechovních slavnostech, či při zvláštních příležitostech, jako byl 

příjezd panovníka do města a jeho vítání. Účastníci na sobě měli oděv se symboly 

svého řemesla a tanec prováděli s  náležitými rekvizitami – řezníci a mečíři tančili 

s meči, soukeníci s prapory.  

Tyto zvyklosti si řemeslníci zachovali po celý středověk. Roku 1350 dokonce Karel 

IV. mečířům udělil právo tančit s meči o masopustu, což v té době byl jeden 

z nejvýznamnějších a nejokázalejších svátku v roce, mající pohanský původ.24 Zima 

byla na odchodu a všichni se radovali z přicházejícího jara, probouzení přírody a 

chystání další zemědělské sezony. Lidé propukali  okázalému veselí, kdy se 

převlékali v masky, tančili a zpívali. Součástí svátků byly samozřejmě i různé hry. 

Podoby mečových tanců byly k vidění i při jiných slavnostních příležitostech, 

zejména na svatbách, kdy krom mečů byly nošeny i pochodně. 

 

3.3. Lidové a aristokratické tance 

 

S nastupujícím vrcholným středověkem se tanec vyšších vrstev pomalu začal 

odlišovat od tance lidového a nabýval košatějších forem. Nalezneme i zprávy o 

profesi učitele tance. 

                                                 
23 HEERS, Jacques. Svátky bláznů a karnevaly. Praha: Argo, 2006.  s. 69. 
24 Dostupné z: https://tanec.tillwoman.net/Cechovn%C3%AD+tance/. . [online]. 27.6.2016 [cit. 2016-06-27].  
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Lidový tanec vypadal spíše jako spontánní a bujará veselice bez daných pravidel, 

tradičně tančilo několik tanečníků v kole. Oproti pánům se prostý lid bavil tancem 

nevázanějším a skotačivějším. Tito chudáci, kteří běžně stěží měli co do úst, rádi 

vítali příležitosti k oslavám. Lidové veselí mohl doprovázet tanec s hudbou, pak bylo 

známé tzv. carole, což byl spíše pochod se slavnostními prvky. Tančilo se opět v  řadě 

nebo v kole, pochodovalo se po dvojicích nebo trojicích a zpívaly se zejména 

milostné písně. Obvykle se na výroční svátek svatých patronů konala procesí s tanci, 

kde se sešlo větší množství lidí.  

,,V Lutychu o svátku sv. Kříže z Viviers ve svatodušní úterý přicházely davy 

vesničanů, kteří tvořili průvody, poskakovali, tancovali kolem hlavního oltáře svatého 

Lamberta, dotančili na tržiště a tančili v kruhu kolem dřevěných křížů zapíchnutých 

do bečky obilí.“ 25 

 Dále byly velice známé tzv. májové tance, kde se spojuje křesťanská zbožnost a 

pohanské zvyky, dále se tančilo u posvátných pramenů  nebo stromů, nakonec i tance, 

které probíhaly ve zběsilém tempu známé jako tanec svatého Víta či svatého Jana 

okolo velkých ohňů.26 

Podoba dvorského tanečního stylu se formuje ve 12. století.  Aristokratické tance byly 

k vidění zejména na hradech a to v podání šlechty, či ve formě podívané – v těchto 

kruzích tanec býval podáván rovněž jako představení. Středověká elita se mimo jiné 

věnovala též četbě, umění a konverzaci. Tanec míval oproti lidové formě 

dramatičtější a decentnější charakter. Existovaly zde dva typy taneční choreografie – 

tanec ve dvojici (ballatio) a tanec ve skupině (chorea).  Tanec zvaný chorea byl 

způsob řetězového tance za doprovodu zpěvu. Mohl se tančit rychle i pomalu. 

Tanečníci byli vedeni předtanečníkem, kterým nejčastěji býval nejlepší tanečník, 

někdy i šlechtic. Dvořané na provedení tance kladli velký důraz, reprezentovali tak 

vlastní vznešenost a zvládnutí obtížné taneční choreografie. Na zábavách a turnajích 

Karla IV. zněla hudba a připojoval se tanec, jak je  známo z různých staropražských 

knih. Další záznam můžeme najít v kronice známého letopisce Petra Žitavského, 

který rozlišuje tanec skočný a kolový. Zdá se, že se mohl vyskytovat dokonce i při 

                                                 
25 HEERS, Jacques. Svátky bláznů a karnevaly. Praha: Argo, 2006. s. 54. 
26 Tamtéž s. 54. 
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uvítací slavnosti k poctě Jindřicha Korutanského a zpozorovat tanec řezníků a 

kožišníků. 27 

Významný tanec ve středověku představoval basse dance, který byl elegantní a 

vznešený, a jeho základem byl pár či trojice. Pár se drží za ruce, přičemž pán má 

druhou (levou) ruku zaklesnutou v opasek a nechá jí volně splývat podél těla. Dáma 

má též svou ruku (pravou) podél těla nebo si může přidržovat volně splývajíc í šat. 

Směr bývá jednotný, nejčastěji v kruhu, možno v obou směrech hodinových ručiček. 

Páry patrně vycházely vnitřní nohou. První krok byl zákrok (demarche) vzad vnitřní 

nohou, následovalo houpání (branle). Následovaly další dva kroky, jednoduchý (pas 

simple) a dvojitý (pas double). Fáze jednotlivých kroků se nazývaly mesures. K  celé 

sestavě patřily otočky a úklony dámě. Každý větší tanec začínal poklonou směrem 

k dámě.  

Tanec byl velmi oblíbený, reprezentativní a šlo o nejčastější formu umění na 

šlechtických sídlech. Takové taneční prvky, formace a choreografie můžeme najít 

v díle zvaném Bruselský rukopis, který byl sepsán kolem roku 1490 neznámým 

autorem. Je to nesmírně hodnotný dokument zaznamenávající představu o provedení 

tanců ve středověku. Obsahuje popis 59 tanců. Tento spis rozděluje basse danse na 

nízký tanec větší (basse danse majeur) a na nízký tanec menší (basse danse mineur).   

 

,,[Folio 1 recto]  

K provozování a vyučování umění nízkého tance je třeba vědět, že každý nízký tanec se v 

první řadě skláda ze tři částí: a to totiž z velké míry (grande mesure), střední míry(moienne 

mesure) a malé míry (petite mesure). Velkou míru (grande mesure), kterou se nízký tanec 

otevírá, je třeba tančit1 jedním zákrokem (desmarche), po něm provést bránl (branle), pak 

dva jednoduché kroky (pas simple), pak pět kroků dvojitých (pas double), pak jako před tím 

dva kroky jednoduché (pas simple), pak tři zákroky (desmarche) a pak je třeba provést 

bránl (branle). 

 

[Folio 1 verso]  

Střední míru (moienne mesure) je třeba tančit dvěma jednoduchými kroky (pas simple), 

pak třemi kroky dvojitými (pas double), pak dvěma kroky jednoduchými (pas simple), pak 

třemi zákroky (desmarche) a pak je třeba provést bránl (branle). 

                                                 
27 ZÍBRT, Čeněk. Jak se kdy v Čechách tancovalo: dějiny tance v Čechách, na Moravě, ve Slezsku a na 

Slovensku od nejstarší doby až do konce 19. století se zvl. zřetelem k dějinám tance vůbec. Praha: Státní 

nakladatelství krásné literatury, hudby a umění, 1960. s. 28. 

http://puovo.wz.cz/tanec/brussel2.html#1
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Malou míru (petite mesure) je třeba tančit dvěma kroky jednoduchými (pas simple), pak 

jedním krokem dvojitým (pas double), pak dvěma kroky jednoduchými, pak třemi 

zákroky (desmarche) a pak jedním bránlem (branle). 

A je třeba vědět, že dva jednoduché kroky (pas simple), jeden krok dvojitý (pas double), 

jmenovaný zákrok (desmarche) a bránl (branle) trvají jeden jako druhý stejně dlouhou 

dobu.“28 

 Rukopis dále poukazuje na samozřejmou přítomnost  hudby, která tanec přirozeně 

provází, hraje velkou roli na dvorech a uvádí i notový zápis. Mimo jiné je Bruselský 

rukopis29 i potěchou pro oko díky svému krásnému provedení. Rukopis je uložen 

v Bruselské královské knihovně. 

To, že se takový tanec tančil i na našem území, dokazuje obraz v Taneční síni hradu 

Zvíkov30, který zaznamenává taneční veselí s několika tanečními páry tančícími právě 

basse danse. Těmto druhům tance dříve předcházely párové tance procesionální, kdy 

páry důstojně kráčely v procesí kolem sálu.  

Protikladem k pomalému a noblesnímu basse danse bylo saltarello se složitějšími 

prvky, stejně tak jako bránl, který se převzal z prostších lidových tanců a tančí se 

v kruhu. Tanec v levotočivém kruhu je typický pro tanec zvaný carole.31 

 

3.4. Sváteční čas a taneční projevy v kostele 

 

Sváteční čas je především rozptýlení a vybočení z každodenní rutiny všedního 

dne. Takový čas zpestřoval život na vsi i ve městě, ať už se jednalo o církevní 

nebo lidové svátky. Nejčastěji se jednalo o oslavy slunovratu, májové slavnosti, 

vinobraní, narození dítěte, dožínky, svatby a pohřby.  

Kostel nebylo místo vyhrazené pouze k modlitbě, kázání a projevům zbožnosti, 

ale i k setkávání lidu a k představením, neboť jeho obvyklá poloha bývala ve 

středu celého města a dění, tudíž zde docházelo k vysoké návštěvnosti celé 

veřejnosti. Ta si zde mohla vyprávět různé aktuality či zážitky ze svého života. 

Protože oproti vyžadovaným mravům a stále upadající kázni zde často docházelo 

                                                 
28 Dostupné z: http://puovo.wz.cz/tanec/brussel.html. . [online]. 27.6.2016 [cit. 2016-06-27]. 
29 Dostupné z: http://memory.loc.gov/cgi-

bin/ampage?collId=musdi&fileName=112/musdi112.db&recNum=0. . [online]. 27.6.2016 [cit. 2016-06-27]. 
30 Dostupné z: http://www.hradzvikov.info/prohlidkovy-okruh. . [online]. 27.6.2016 [cit. 2016-06-27]. 
31 Uvádím cizojazyčný text z internetového zdroje poskytující více informací o tomto typu tance, dostupné z: 

https://books.google.cz/books?id=XXImqidJvnUC&pg=PA9&hl=cs&source=gbs_toc_r&cad=2#v=onepage

&q&f=false 
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k rozpustilé anarchii, církevní představitelé se snažili svým ovečkám podat obsah 

bohoslužby poutavější, příjemnější a zábavnější formou. S ohledem na tehdejší 

monotónnost a nevraživost k pohanské tradici, kdy divadlo nebylo nikterak 

omezováno, byla tato myšlenka úctyhodná. Snaha církve spočívala zejména 

v tom, aby se většinově nevzdělaná část obyvatel, která si těžko mohla číst 

náboženské texty, seznámila s postavami a příběhy z Bible.  

Příběhy o stvoření a mučení Krista a zázracích svatých mohli negramotní spatřit 

také v oknech katedrál. 

Kostel byl tedy tradičně středem jak věcí duchovních, tak i světských, kde se tyto 

dva světy mezi sebou prolínaly. Bez nadsázky můžeme říci, že i mimo některé 

důležité svátky liturgického roku mohly i bohoslužby často končit smíchem, 

hrami, skotačením, veselím a tanci. Tance byly velmi starého původu, zejména 

rituální a kolové. Doprovázely se jimi zpěvy a hymny, přičemž účastníci často 

ztráceli zábrany. Jak je zde vidět, liturgické tance provozované v kostelech a 

klášterech provázely významné dny v roce a pravděpodobně i všechny obřady. 

Proti takovým věcem zřejmě nevystupovali dokonce ani biskupové, s  oblibou o 

nich píší též kronikáři a postupně se z nich stala dlouho přetrvávající tradice. Dále 

jsou tu procesí v podání kanovníků, kteří vystupovali za zvuku nástrojů pomalu a 

velice slavnostně. Jiní duchovní se zdravili elegantními gesty a úklonami a z  toho 

zřejmě vychází tanec zvaný sarabanda, vyznačující se vážnými a pomalými 

kroky.32Tanec doprovázel významné chvíle v průběhu roku i života, někdy i nad 

rámec pouhé zábavy. Proto není překvapením, že jej úřady a moralisté zatracují a 

považují jej za nešvar oné doby, který zdaleka nevypadá jako příklad mravnosti,  

křesťanské skromnosti a umírněnosti. Jak v pozdější době píše Jean-Baptiste 

Thiers, ,,pohané byli v mravech mnohem spořádanější. Neznali ono uvolněné a 

zženštilé chování, jemuž propadáme my, v němž snadno vzplane oheň nečisté lásky 

a je provázeno doteky a necudnými polibky.“ Zcela jistě to úplně nebyla pravda, i 

když velmi důrazně připomíná varování a usnesení církevních otců a koncilů 

směřující proti tanci. Říká se, že křesťany neučil tančit svatý Petr ani svatý Jan, 

ale jakýsi starý a marnotratný had. 

Jan Zlatoústý zcela jednoznačně tvrdil, že ,,bůh nám nedal nohy proto, abychom 

tancovali, nýbrž abychom uměřeně kráčeli.“ 33 

                                                 
32 HEERS, Jacques. Svátky bláznů a karnevaly. Praha: Argo, 2006. s. 69-70. 
33 Tamtéž, s. 53. 
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Tančilo se na svátky svatých patronů. Velice známé byli i májové tance začínající  

příjezdem sličného muže na koni i s  májkou. Tančily se kolové tance kolem 

studánek a posvátných stromů, kde se snoubila křesťanská zbožnost s pohanskou 

tradicí. Církev se snažila pojmout tyto slavnosti zcela křesťansky. Na svátek 

Panny Marie si ale lidové tance svou tradici zachovaly, neboť byly projevem 

prosby o plodnost a růst. Jedním z největších důvodů k veselí byla samozřejmě 

svatba. Aby mohl mladý muž dobýt nějakou dívku, musel chodit tancovat a 

účastnit se všech vesnických oslav. Svatba byla velkou událostí pro celou vesnici 

a podílela se na ní celá farnost. Obvykle svatbu doprovázely velkolepé hostiny a 

zábava, přizvali se muzikanti a kejklíři. Po církevním obřadu se hosté odebrali na 

místo, kde se pořádala hostina, po níž následovala volná zábava. Většinou se 

jednalo o stodolu. Tam se jedlo a pilo, někdy i přes míru.34 

  

 

3.5. Kejklíři a pouliční představení  

 

Kromě svátků a oslav se lidé ve městech mohli bavit i na pouličních 

představeních. Ulice ve městě byly rušné, hemžili se na nich chodci, povozy 

tažené koňmi, majitelé obchodů a řemeslníci, jež lákali kolemjdoucí ke koupi 

zboží. 

Často bylo k vidění nějaké vystoupení potulných pěvců, hudebníků a akrobatů, 

kterým se říkalo kejklíři či žakéři. Tito pěvci kromě hudby, tance a akrobacie 

ovládali často i recitaci básní a herecká vystoupení. 

Zpívali světské písně a také písně, které opěvovaly činy různých hrdinů. Do jejich 

repertoáru skutečně patřilo mnoho dovedností, kejklíř cvičil psy, opice i medvědy, 

polykal oheň, předváděl se jako břichomluvec i provazochodec.  

Kejklíři rovněž  hráli a zpívali, obvykle interpretovali své vlastní básně a písně, 

hráli na hudební nástroje k tanci i k pohodu. Jejich dalším poznávacím znakem 

byly i pestrobarevné a nápadité kostýmy. Žakéř byl překlad z latinského ioculator, 

což znamenalo šprým, žert.  

Zmínky o žakéřích pochází už z raného středověku. Potulovali se od města 

k městu a jejich hlavním cílem bylo pobavit lid na různých slavnostech, svatbách, 

při vjezdech panovníků do měst aj. Ačkoli se na ně lidé rádi dívali, považovali je 

                                                 
34 VERDON, Jean. Volný čas ve středověku. Praha: Vyšehrad, 2003. s. 40. 
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za bezectnou spodinu z okraje společnosti. Objevovali se na průvodech, 

jarmarcích, někdy mohli působit i na šlechtických dvorech.   

Lidé milovali představení akrobatů, pěvců a vypravěčů a s oblibou se na ně 

chodili dívat. Obdivovali akrobaty a žakéře, kteří byli schopni provést i ta 

nejobtížnější cvičení a ovládali i kouzla, iluze, šprýmy a kejkle s  původem 

obvykle z Francie, Španělska a Itálie. Na představení nechyběl ani kejklíři, kteří 

tančili a zaklínali hady.35 

V 11. století po nich poptávka (zvláště ve Francii)  vzrostla a pěvci se sdružili do 

profesní skupiny. Pocházeli zčásti ze zchudlé nižší šlechty, zčásti však i 

z měšťanů, z nižšího kléru, později i z vlastního dorostu. Byli relativně bezprávní 

a nemajetní, a proto byli odkázáni na ochranu šlechty. Odměna pěvců se skládala 

z peněžních prostředků, stravy a ubytování, ošacení, nástrojů, koní nebo 

doporučujících listů, občas byla stanovena i pevně. 

Dalším odvětvím žaketů byl minnesang, který datujeme od 12. do 14. století. Toto 

období obohatilo tanec i zpěv o nové prvky, jejich díla byla  především vyjádřením 

galantních způsobů, obdivu a lásky k dámě. Ideály rytířství a dvorné lásky jsou 

v nich kodifikovány vskutku obřadnou formou.  

 

3.6. Taneční mistři 

 

První taneční mistři pocházeli pravděpodobně z  řad trubadůrů a minnesängrů. 

Skuteční taneční mistři začali v Evropě působit až ve 14. století. V Čechách je 

dokonce ve staropražských knihách uveden tzv. tanczmeister, mistr známý jako 

Henslinus, který v Praze vyučoval cizí tance. Kromě taneční profese se sem 

dostávají i nové hudební nástroje jako například lyra, kozice a niněra. 36 Hudba a 

hudební estetika zde hrají důležitou roli a jsou nepostradatelným prvkem a 

obohacením při tanci i v církevních ceremoniích.  

V 15. století již běžně tanec patří mezi zábavu při společenských a slavnostních 

příležitostech na šlechtických dvorech. Tak se postava profesionálního tanečního 

mistra dostává do popředí. Na nejvýznamnějších evropských sídlech působí 

umělci, kteří své dovednosti a znalosti čerpají z  především z Itálie a Francie. 

                                                 
35 VERDON, Jean. Volný čas ve středověku. Praha: Vyšehrad, 2003. s. 174. 
36 ZÍBRT, Čeněk. Jak se kdy v Čechách tancovalo: dějiny tance v Čechách, na Moravě, ve Slezsku a na 

Slovensku od nejstarší doby až do konce 19. století se zvl. zřetelem k dějinám tance vůbec. Praha: Státní 

nakladatelství krásné literatury, hudby a umění, 1960. s. 40. 
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    4. Tanec smrti 

 

Pod pojmem tanec smrti se nám obvykle vybaví středověk a černá smrt , neboli 

mor. Tyto dvě věci jsou spolu neodmyslitelně spjaty a odkazují na reakci 

středověkých lidí vůči epidemii, která se prohnala Evropou jako zhouba a její 

následky byly zničující, dalekosáhlé a katastrofální pro všechny obyvatele měst, 

které tato epidemie zasáhla. Roku 1348 vypukla na našem kontinentu a kosila 

ženy, muže, děti, ať už patřily k jakémukoli stavu. Říkalo se totiž ,,memento 

mori“, čili pamatuj na smrt a upozorňovalo se tak na pomíjivost a skutečnost, že 

smrt si jednou přijde pro každého, bez rozdílů postavení, ať už je to žebrák nebo 

král. Morové epidemie přivodily ukrutnou smrt jedné třetině obyvatelstva Evropy.  

Někteří vnímali tuto pohromu jako spravedlivý trest Boží, zatímco jiní pod tíhou 

strachu a krize nejistoty začali o jeho přízni a spravedlnosti pochybovat.  

 

4.1. Středověké morové epidemie a jejich vliv na mentalitu člověka 

 

Tato metla lidstva zasáhla poprvé evropskou společnost v roce 1347, díky bakterii 

známé jako Yersinia pestis. Stalo se ve městě Kaffa na Krymu, v tehdejší době 

obchodní tepně Janovanů, kteří zde směnovali zboží s  obchodníky z Asie. 

Roku 1346 obléhali Kaffu Tataři. Obyvatelé města se stáhli za hradby a doufali 

tak v bezpečí. Tataři je tak ale snadno mohli nechat vyhladovět hned po tom, co 

by obyvatelům došly zásoby potravy. Mezi Tatary ale náhle vypukl mor. Zatímco 

obléhaní již uvažovali o kapitulaci, byl jim osud zpečetěn něčím, co můžeme 

nazvat bakteriologickou válkou. Tataři si díky propukající nemoci a jejím rychlým 

následkům uvědomovali svou vlastní zhoubu a tak katapultovali mrtvá těla svých 

nakažených spolubojovníků za hradby města Kaffy, aby v něm všichni zahynuli 

na strašlivý mor. Nemoc se šířila hrůznou rychlostí a za krátký čas se ve městě 

kupily mrtvoly na hromady takovým způsobem, že je nebylo dále kam odklízet.37 

Dále se mor dostával do Itálie, do všech přímořských měst a s velkou rychlostí se 

šířil do celé západní Evropy. Nejrozumnější reakcí na hrozbu rychlé a bolestivé 

smrti byl samozřejmě útěk ze zamořených oblastí.  

                                                 
37 Podrobněji viz BERGDOLT, Klaus. Černá smrt v Evropě: velký mor a konec středověku. Praha: Vyšehrad, 

2002. s. 31. 
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Sociální struktury byly narušené, hospodářství bylo v krizi, lidé ze sebe měli 

navzájem strach, panovala nedůvěra a soucit k druhým se vytrácel v zájmu 

zachování vlastního života. Přenos této nemoci byl velice rychlý, stačilo se 

přiblížit k nemocnému a bylo jisté, že se do několika hodin dotyčný s  morem bude 

potýkat sám. K nákaze morem docházelo kousnutím infikované blechy, poté se 

dotyčnému vytvořily klinické projevy na kůži v podobě morových hlíz, zduřením 

žláz, trpěl horečkami, bolestmi hlavy, což na konci v drtivé většině případů 

způsobilo smrt. Obecně se předpokládalo, že mor je předzvěst Bož ího trestu. 

Všeobecně začala upadat morálka, tehdejší hodnoty ztrácely na vážnosti, 

duchovní svět zažíval krizi a pro mnoho lidí se stal terčem posměchu. Umírala 

spousta duchovních, kteří museli být rychle nahrazeni jinými kleriky, kteří často 

nedosahovali požadovaných schopností a vzdělání, čímž ještě víc stoupala  

nedůvěra vůči církvi. Následky byly katastrofální, neboť si nevěděl rady ani 

klérus, ani lékaři. 

Velmi trefný byl popis klasického morového dne v podání duchovního opatství 

San Vigilia: ,,Když jsem jednou časně z rána – jiní duchovní tu nebyli – stál u 

okna sakristie San Vigilia, spatřil jsem jednu ženu jít k hrobu muže, který zemřel 

předchozího dne. A viděl jsem, jak při modlitbě i ona padla mrtvá a jak byla 

(potom) pohřbena vedle svého muže a uložena do hrobu. Pohřbili ji bez rakve jako 

ovci. Nikdo ani nezpíval. A mohu říci, že podobné události vyvolaly v  lidech 

takové zděšení, že mnozí zámožní opustili s rodinami své domy a uprchli na 

venkov. A křesťan křesťanu se vyhýbal jako zajíc lvu nebo zdravý 

malomocnému.“38 Mor si žádal stále více obětí a lidé byli naprosto bezmocní. Do 

jejich života vstoupila beznaděj a nikdo nevěděl dne ani hodiny, kdy si pro ně 

černá smrt přijde také. Mor řádil zejména v Itálii, zachovalo se zde mnoho líčení o 

jeho průběhu. Lorenzo de Monacis pečlivě popsal situaci v Benátkách 

připomínající další den v zajetí moru: ,,Mor hned zpočátku během několika málo 

dnů zachvátil vedoucí osobnosti, soudce a úředníky, kteří byli zvoleni do Velké 

rady, potom i ty, kdo zaujali jejich místa. V měsíci květnu se natolik rozmohl a byl 

tak nakažlivý, že náměstí, dvory, hrobky a hřbitovy byly přeplněny mrtvolami. 

Mnoho jich pohřbili na veřejných cestách, některé pod půdou jejich domů. 

Bezpočet jich zemřelo, aniž kdo u toho byl, a jejich mrtvoly  páchly z opuštěných 

                                                 
38 Podle BERGDOLT, Klaus. Černá smrt v Evropě: velký mor a konec středověku. Praha: Vyšehrad, 2002. s. 

40. 
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domů. Žádný přirozený plamen by nedokázal mastné věci, jež se nacházejí blízko 

sebe, tak zachvátit a spálit, jako mor ničil a napadal vše, co bylo v  jeho blízkosti. 

Smrti neunikl nikdo, kdo se zdržoval u umírajících. Když totiž někdo vydechl 

naposledy, bylo všude plno smrtící nakažlivé látky, jíž se nedalo uniknout. A tak 

rodiče, děti, sourozence, sousedy a přátele ponechávali svému osudu. Lékaři už 

pacienty nenavštěvovali, nýbrž utekli.“39 

Je zjevné, že 14. století bylo epochou krize mentality, všeobecná nejistota v lidech 

působila nesváry, atmosféra byla velmi ponurá. Nikdo na sebe nechtěl uvalit Boží 

hněv. Výsledkem lidského strachu byly například průvody hnutí flagelantů. Tato 

procesí táhla městy od 13. století, zpívala kajícné písně, prosila o Boží slitování a 

bez milosti se mrskala důtkami za hříchy, ve kterých spatřovala důvod příchodu 

morové epidemie a hrozila příchodem Antikrista. Skrze takové trestání, které tito 

lidé shledávali v utrpení Krista, doufali v odvrácení Božího hněvu a návratu klidu 

a  starých pořádků. Za krátký čas lidé začali ve flagelantech spatřovat posly smrti 

varující před zkázou, jelikož flagelanti mířili se svým průvodem především do 

měst, kam se mor ještě nedostal. Upadali do extáze, poblouznění, prosili o milost 

s velkou pokorou a na těle měli krvavé šrámy po ranách důtkami. Následky 

mrskání důtkami popisuje v kronice z roku 1355 Heinrich von Herford: ,,Každé 

důtky byly jakási hůl se třemi provazy s  velkými uzly. Z těchto uzlů trčela dvě 

zkřížená ostrá železa, jež vyčnívala v délce pšeničného zrna anebo o trochu víc. 

Jimi si bičovali obnažený trup, až zmodral a napuchl, a krev jim stékala po těle a 

stříkala na zdi chrámu, v němž se mrskali. Někdy si železné ostny zaráželi tak 

hluboko do masa, že je vytrhli až na několikerý pokus.“40 

Pohled na takové kajícné procesí lidí oděných do čepic s červenými kříži, 

zpívajících písně a zohavujících si své tělo musel být přinejmenším výstražný a 

děsivý. 

V procesí pochodovali rytmicky, rukama spílali k nebi, klekali a usilovně se 

modlili. I když zpočátku flagelanti budili respekt a hrůzu, postupem času se začali 

označovat za kacíře a za šiřitele moru, poněvadž se jejich snaha evidentně míjela 

účinkem a po jejich výstupech se nedělo nic zvláštního, rozhodně nedošlo k 

odvrácení či zmírnění moru. Samozřejmě jeho příčinu tehdy nikdo neznal. Ve 

                                                 
39 Podle BERGDOLT, Klaus. Černá smrt v Evropě: velký mor a konec středověku. Praha: Vyšehrad, 2002. s. 

42. 
40 Tamtéž s. 91. 
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snaze všemožně  najít viníka, lidé obviňovali flagelanty a také židy, kteří díky 

svému vyznání udržovali lepší hygienické návyky a byli více izolováni ve svých  

ghettech, byli morem zasaženi méně a díky tomu budili podezření, že mor 

způsobují i oni. V důsledku tohoto podezření byli krutě pronásledování a 

nesmyslně obviňováni.  

Dalším projevem bylo šílené taneční běsnění, známé jako tanec svatého Víta, kdy 

lidé tančili tak zběsile, až se dostali do extáze a nezřídka padli vyčerpáním. 

Pravděpodobně se jednalo o davovou psychózu způsobenou mnoha stresovými 

faktory, které tehdy na středověký lid díky špatným životním podmínkám 

působily. Lidé také věřili, že skrze tanec dojde k vyléčení choroby. Všichni se 

zmítali ve  zběsilém tanci provázeného křečovitými pohyby, který často trval až 

do úplného vyčerpání, někdy i smrti. Zmínky o tomto tanci pocházejí z  11. století 

a nazývá se Choreománie nebo tanec svatého Víta. Tento jev se vyskytuje různě 

v Evropě (nejčastější zmínky se týkají Německa, Francie a Belgie) a trvá až do 16. 

století. 41 

 Církevní představitelé takové výjevy hodnotili jako posedlost ďáblem a nebáli se 

účastníky za tyto projevy potrestat. Kromě tance svatého Víta se v této skličující 

době objevuje nový prvek v podobě tanců smrti. 

 

4.2. Původ a charakteristika tance smrti  

 

Je zjevné, že s příchodem křesťanství a především v souvislosti s obdobím 

morových epidemií smrt dostávala jiný rozměr. Pro křesťany bylo velmi důležité 

být na ni řádně připravený, neboť byla trestem za pozemský hřích.  Po pozemském 

životě křesťan očekával buď věčný život v Boží milosti, nebo zatracení 

v pekelných plamenech. Takové vnímání dávalo příležitost církvi, aby vyobrazila 

smrt tak, aby v lidech vyvolala obavy a důraz na pokání. Stejně jako církev 

muselo téma smrti fascinovat i umělce. Smrt tak byla všední záležitostí pro 

každého člověka a byla útěchou pro lidi žijící v nouzi a bídě, že si nepřijde pouze 

pro ně, ale stejně tak pro bohaté a urozené, pro které měla být varováním před 

marnotratností a nedostatečnou pokorou.  

 

                                                 
41 Dostupné z: https://moodle.amu.cz/mod/page/view.php?id=2808&inpopup=1. . [online]. 27.6.2016 [cit. 

2016-06-27].  
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Tématu smrti se nedalo vyhnout, neboť s ohledem na dlouhé hladomory, přírodní 

katastrofy, války a mor byla smrt všudypřítomná. Lidé si byli vědomi skutečnosti, 

že kdokoli, i bez nejmenšího náznaku nemoci nebo neduhu, by měl svou duši 

připravovat na věčnost. To dávalo příležitost ještě více vyniknout pojmu memento 

mori než kdykoli předtím a zaznamenat jej v psané formě i v umění.42 Z hlediska 

výtvarného umění se ale téma smrti nevyskytovalo poprvé. Lidé si již v dřívějších 

dobách vyprávěli o tančících mrtvých na hřbitovech, což vyšší úmrtnost a příchod 

strašlivé černé smrti ještě umocňovaly. Původ tance  smrti přesně neznáme, za 

místo jeho vzniku ale můžeme považovat Francii.  

Tanec smrti byl příležitost pro církev ke kritice tehdejší společnosti, všem se 

připomínaly dané sliby a povinnosti, ať už jich měli dosáhnout duchovní, králové, 

movití občané, nebo obyčejný lid. 

,,hye ligendt tebain gross vnnd klain 

Wellichs seyen man frawen oder knecht 

hye hat sich yederman zuo ligen recht 

Der arme bey dem reychen 

Allso werden wir alle nachhin schleychen 

der knecht bey dem herren 

(…) 

wir müssen allesampt in die erde gar 

Vnd überheb sich nyemant seins adels oder gewallt 

seins reychtumbs oder Steiner schön gestallt. 

(Tady leží kosti velkých i malých/ ať je to muž, žena či poddaný/ tady se musí 

každý uložit/ chudý vedle bohatého/ a tak sem všichni potom vlezeme/ poddaný 

vedle pána/ 

(…) 

všichni musíme do země/ a nikdo se tu nevyvyšuje svou urozeností či mocí/ svým  

bohatstvím či pěkným vzhledem.)“43 

 

Tance smrti, ve Francii známé jako danse macabre, byli tedy v té době rozšířenou 

a důraznou formou připomenutí onoho světa. Název je pravděpodobně odvozen 

z latinského výrazu ,,chorea Macchabaeorum“, což dříve bylo divadlo 

s duchovním rázem, jež představovalo mravokárné hry o bratrech Makabejských.  

                                                 
42 BERGDOLT, Klaus. Černá smrt v Evropě: velký mor a konec středověku. Praha: Vyšehrad, 2002. s. 174. 
43 Blíže k tématu viz OHLER, Norbert. Umírání a smrt ve středověku. Jinočany: H & H, 2001. s. 322. 
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Další alternativou je pověst o prapodivném Maccaberovi, který roku 1424 v Paříži 

pořádal  na hřbitově pantomimu. Převlečen za kostlivce lákal přítomné diváky 

k tanci. Posléze se tento tanec na hřbitově stal oblíbeným a nějakou dobu se  

pořádal v pravidelných intervalech. Francouzský název představuje zlověstný 

tanec kostlivců, vyvolávající představu hrobu a tlejících lidských těl . Podstatou 

byla imaginace choreografie. ,,Zdá se, že poema byla tančena v Caudebecu v roce 

1393. Je jisté, že se tanec smrti tančil před vévodou burgundským v  Bruggách 

v roce 1449 a potom na uvítanou besansonských kanovníků v roce 1453. Byla to 

poema zpívaná?  

Vzhledem k přítomnosti hudebníků na freskách, a to zejména německých a 

italských, je to velmi pravděpodobné. Hudebníkem je buď smrt samotná, nebo 

jeden z mrtvých, nebo je to malé hudební těleso složené ze čtyř mrtvých v  čele 

průvodu.“ Zlověstnost a hrůznost jsou společným prvkem tanců smrti, kdy smrt 

nabádá mrtvé k pohybu a vyděšené živé k tanci. „Původně měl sice tanec podobu 

průvodu, později ale nabývá podobu kruhu, je z něj brantle – starý francouzský 

houpavý tanec.“44 

Za velice populární dílo považujeme ilustraci nejasného původu  s názvem Dit des 

trois morts et des trois vifs. Jde o skupiny tří živých a třech mrtvých. Tyto 

francouzské ilustrace zřejmě  pocházejí již z  roku 1285. V tomto století jsou mrtví 

i živí ilustrováni v letargickém a tuhém vzezření, občas zde figuruje i žena. Dílo 

O třech živých a třech mrtvých se stalo inspirací pro mnoho umělců, kteří se touto 

symbolikou později zabývali. Roku 1490 vzniklo dílo ,,tanec smrti“ v Basileji. 

Mezi nejznámější díla patří Holbeinovy dřevorytiny z  16. století, obsahující i 

mravokárné verše, které se záhy staly velmi oblíbené. 45 

Další významnou reakcí výtvarného umění na působení černé smrti se stala  freska 

s Triumfem smrti na pisánském hřbitově Campo Santo. Jde pravděpodobně o její 

první výtvarné ztvárnění. Toto dílo zobrazovalo smrt opravdu velkolepě, neboť 

kromě výjevu Triumfu smrti zde bylo možno spatřit motiv Posledního soudu i 

Pekla. Toto ztvárnění mementa mori poskytovalo lidem pohled na starou babiznu, 

jež přichází ke skupině mladých lidí, kteří se mezitím oddávají zpěvu a hrám. Tím 

je myšlenka pomíjivosti života zcela jasná. Dále zde zápasí anděl s  ďáblem o duše 

                                                 
44 CORVISIER, André. Tance smrti. Praha: Volvox Globator, 2002. s.  23-24. 
45 ZÍBRT, Čeněk. Jak se kdy v Čechách tancovalo: dějiny tance v Čechách, na Moravě, ve Slezsku a na 

Slovensku od nejstarší doby až do konce 19. století se zvl. zřetelem k dějinám tance vůbec. Praha: Státní 

nakladatelství krásné literatury, hudby a umění, 1960. s. 73. 
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zemřelých, kteří leží pod skálou a duše jim vycházejí z úst, na levé části fresky 

spatříme loveckou skupinu jezdců blížící se ke třem otevřeným rakvím v  nichž 

jsou mrtví s plazícími se hady. Autorství je připisováno italskému malíři 

Buffalmaccovi, který svým dílem podal kolemjdoucím jasné varování, které pro 

dobu poloviny 14. století bylo více než aktuální.46 

Vyobrazování tanců smrti v kostelech a na hřbitovech se stalo účinným 

prostředkem pro poučení široké vrstvy lidí. Do povědomí se kromě fresek dostaly 

i kresby na plátno a sochy. Podobizny tance smrti se šíří celou Evropou a k lidem 

promlouvají velmi přesvědčivou formou. Pohled na mrtvoly a kostlivce byl jistě 

znepokojivý. Mrtvoly jsou nahé a na kostech mají zbytky vaziva. 

S výhružným výrazem v rukou třímají šíp, kterým jsou připraveny zasáhnout 

slabiny živých, na nichž se obvykle vyskytují příznaky propuknutí moru.  Kromě 

šípu se objevují další rekvizity, jako například přesýpací hodiny, srp nebo kosa. 

Téma alegorizace smrti bylo dlouhodobou záležitostí, ve Francii má  trvání až do 

16. století a v jiných zemích, zejména v germánských oblastech trvá až do období 

renesance a humanismu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
46 BERGDOLT, Klaus. Černá smrt v Evropě: velký mor a konec středověku. Praha: Vyšehrad, 2002. s. 172. 
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    5. Tanec v českých zemích 

 

Tanec má svou tradici i v českých dějinách. Tu podrobně a zajímavě zachytil 

český kulturní historik Čeněk Zíbrt ve své knize Jak se kdy v Čechách 

tancovalo.47 

 Pojednává o nejstarších způsobech tančení  u nás, jakým způsobem tančili 

duchovní, šlechta i obyčejný lid, dále popisuje známé letopisce, kteří o tanci 

zanechali zprávy, stejně tak se zabývá českými mravokárci, kteří tanci 

nepřikládali velké pozitivní hodnoty a neopomíjí ani dobové hudební nástroje. 

Z epochy před nástupem křesťanství na naše území bohužel žádné dochované 

zdroje se zmínkami o tanci nemáme, avšak s přicházejícím středověkem již 

nacházíme rozličné popisy, jak se dá předpokládat - nejčastěji v kronikách a 

zápisech kleriků. Za první zmínku týkající se tance v Čechách můžeme považovat 

Kosmovu kroniku, ve které můžeme nalézt zmínku o tom, že i naši slovanští 

předci se rádi bavili a tančili.  

„Často i Martův voják, jenž v bojích pachtí se v zbroji, s chutí se účastní tance, jímž 

družina dívek se baví, aneb ve sboru hochů si vesele s kotoučem zahrá.“48 

Se záporným stanoviskem vůči tanci přicházejí i známé osobnosti české historie, 

patří k nim např. Jan Milíč z Kroměříže, Konrád Waldhauser, Jan Hus a Tomáš 

Štítný ze Štítného, kterého tance rozhořčují natolik, že podává zprávu o své 

nelibosti k tancům dokonce několikrát. Štítný horlivě usiluje o to, aby se lidé více 

zajímali o bohoslužbu a modlitby. Vůči ženám, jež praktikují taneční veselí, je 

velmi skeptický. 

Většina záznamů, která se zabývá tanci v Čechách, bohužel neobsahuje příliš 

přesných údajů o choreografiích a přesných krocích, ale spíše se věnuje tancům 

v kontextu s různými svátky a příležitostmi. 

 

 

 

                                                 
47 ZÍBRT, Čeněk. Jak se kdy v Čechách tancovalo: dějiny tance v Čechách, na Moravě, ve Slezsku a na 

Slovensku od nejstarší doby až do konce 19. století se zvl. zřetelem k dějinám tance vůbec. Praha: Státní 

nakladatelství krásné literatury, hudby a umění, 1960. 
48 KOSMAS. Kosmova kronika česká. V Praze: Československý spisovatel, 2012. s. 85. 
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5.1. Tance lidové a panské 

 

Příležitosti k tanci udával způsob života a denní rytmus člověka. O tanci se 

nejvíce dozvídáme z doby vlády posledních Přemyslovců, Lucemburků a 

Jagellonců. Lidová taneční kultura byla často zesměšňována a zmínky o ní jsou 

přehnané a je nutné je brát s rezervou. Původci spisů o lidových tancích škodolibě 

hovoří o nízké úrovni, tuposti a omezenosti selského lidu a sami sebe vyvyšují 

jako vznešené a mravů znalé. Tanec sedláků tedy popisují jako bezuzdné a 

nemotorné poskoky, při nichž selský lid ztrácí veškerou nesmělost a zdrženlivost.  

Venkovský lid měl volného času o mnoho méně než šlechta a měšťané, a tak není 

divu, že charakter jejich tanců vypovídal o jejich radosti ze stráveného času při  

různých kratochvílích. Způsob tance prostšího lidu je tedy znám jako bujarý a 

rozjařený, avšak o konkrétních typech tanců záznamy chybí.  

Oproti tomu byly tance aristokratické společnosti, stejně tak jako ve zbytku 

západní Evropy, elegantní a spořádané. Tradičně jimi byly zakončovány slavnosti , 

turnaje a setkání, kde se mohla projevit jedinečnost šlechtice a zapojení do tance 

symbolizovalo jeho postavení ve společnosti. Česká taneční kultura nacházela 

inspiraci zejména v Itálii a později i ve Francii. 

Podrobnější informace o dvorské taneční kultuře poskytuje malba nacházející se 

na již zmíněném hradě Zvíkově.49 Tato malba znázorňuje dvorský tanec několika 

párů při neznámé příležitosti. S největší pravděpodobností se zde jedná o svatební 

veselí. Najdeme na ní také pištce, bubeníka a šaška, podrobně je zde znázorněn i 

šat tanečníků. Významným dílem je také dřevoryt z Kutnohorské bible, kde 

spatříme lid vítající hudbou a tancem vítěze.50 

Tato díla nám mohou poskytnout alespoň malou představu, jak se dříve v našich 

končinách bavili měšťané a šlechta.  Mezi další zpestření volných chvil 

aristokracie patřila vystoupení kejklířů, žakéřů, hudebníků, tanečníků aj. Měšťané 

měli příležitost k zábavě na jarmarcích, trzích a cechovních slavnostech. 

 

 

 

                                                 
49Dostupné z: http://www.hradzvikov.info/prohlidkovy-okruh. . [online]. 27.6.2016 [cit. 2016-06-27]. 
50 ZÍBRT, Čeněk. Jak se kdy v Čechách tancovalo: dějiny tance v Čechách, na Moravě, ve Slezsku a na 

Slovensku od nejstarší doby až do konce 19. století se zvl. zřetelem k dějinám tance vůbec. Praha: Státní 

nakladatelství krásné literatury, hudby a umění, 1960. s. 80-82. 
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    6. Tanec smrti v Čechách 

 

Stejně tak jako celou západní Evropu postihla černá smrt i České země. Do nich 

se ze západních zemí šířily zmínky o tancích smrti. Černá smrt sem  vstoupila roku 

1349 na jižní Moravu společně s tematikou tanců smrti. Figuroval zde i tanec sv. 

Víta, jež se zaznamenal roku 1374 v Kolíně. Detailně tanec sv. Víta popisuje kněz 

Štelcar Želetavský: ,,Léta 1552 v též vsi Lysojedích užíval (satan) za nástroj svuoj 

nejakého Jiříka krčmáře, syna sedláka, kterýž měl příjmí Kněz, jehož také 

vynaučil čarovati, aby mnoho hostí míval, jakož u něho velmi mnoho lidí bejvalo, 

a to nejvíce bezbožných… Ten když v nemoc upadl, ztřeštil se a vyběhnuv na ves 

s dcerou svou tancoval. Potom jsa od sousedův svých vzat, do trůk svázán byl, 

v tom konaje život svůj k hodině smrti, strhlo se veliké povětří, v kterémž se 

ďáblové proletovali, vypouštějíce ze sebe vohnivé jiskry, jako by je z  kovářské 

výhně sypal. On pak mezi tím tak dlouho na těle černal, až duši z něho vypustil, již 

ďáblové přijavše, hned se ztratili.“51 

Název tance sv. Víta má svůj původ v tradici starých Slovanů, kteří v období 

letního slunovratu tančili a zpívali kolem ohně. 

 

 

6.1. Tanec smrti v Čechách a jeho odraz ve výtvarném umění 

 

Umrlčí tematika se objevuje i na našem území, ovšem ne v takové míře jako 

v okolních zemích. Důvodem byl nižší výskyt pandemie černé smrti než 

v ostatních zasažených oblastech Evropy. V poměru s ostatními městy se Praha 

jeví jako místo s absencí uměleckých děl zabývajících se touto tematikou.  

Mezi nejpůsobivější literární dílo se řadí Oráč a smrt, které napsal literát Jan ze 

Žatce okolo roku 1400.52 Kniha obsahuje dialog na téma smysl života mezi 

Oráčem a smrtí, ospravedlňující se z vraždy jeho milované ženy. 

                                                 
51 ZÍBRT, Čeněk. Jak se kdy v Čechách tancovalo: dějiny tance v Čechách, na Moravě, ve Slezsku a na 

Slovensku od nejstarší doby až do konce 19. století se zvl. zřetelem k dějinám tance vůbec. Praha: Státní 

nakladatelství krásné literatury, hudby a umění, 1960. s. 66. 
52 Podrobnější rozbor díla nalezneme na internetu, dostupné z: 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Or%C3%A1%C4%8D_z_%C4%8Cech. . [online]. 27.6.2016 [cit. 2016-06-27].  
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Výjev tance smrti můžeme spatřit v Kníze Erasma Rotterodámského, která se na 

poslední stránce pyšní slovy: „Vytištěno v Starém Městě pražském u Jiříka 

Melantricha z Aventyna.“ 53 

Toto české vydání představující původně Holbeinovy tance smrti je věnované 

Janu z Lobkovic, který sám přeložil z latiny jednu z Erasmových skladeb. Výtisk 

obsahuje obrázky přiložené k textu vystihující tehdejší zvyk dokládat mravokárné 

verše k dřevorytům, týkajících se tance smrti. České dílo bylo v textu srovnatelné 

s latinskými a německými originály. 

 Co se však týče dřevorytin, nedosahují kvalit Holbeinových mistrovských děl. 

Jejich účel je však splněn. Jak v celkovém textu, tak i na obrázcích je kladen 

důraz na to, aby neobsahovaly potupné podrobnosti mířené především proti 

duchovním. Jsou zde znázorněny motivy přesýpacích hodin, opata ve spárech 

smrti, či scéna s malým dítětem vlečeným pryč od své rodiny.54  

Roku 1357 se mor dostal do Prahy. K rozkvětu tematiky černé smrti na našem 

území dochází až v období baroka, které jako charakteristický prvek umění 

představuje tzv. morové sloupy, známé i pod názvem mariánské.  Obvykle se jedná 

o sousoší, na jehož vrcholu se nachází socha Panny Marie představující patronku 

proti moru nebo Nejsvětější trojice, znázorňující křesťanské dogma. Tyto 

památníky byly stavěny na základě morových ran, které České země nejvíce 

postihly v 17. století. 

V jiných výtvarných zpracováních shledáme, že se uskupení tanečníků, tedy 

živých i mrtvých, staví do formace řetězového tance. Živí jsou zpravidla seřazeni 

podle svého postavení ve společnosti. První místo zaujímá papež, který má vedle 

sebe kostlivce, za ním je císař, po císaři následuje další kostlivec a tato řada 

pokračuje až k žebrákovi.  

Opět jde o varování, že si smrt může vzít kohokoliv a kdykoliv za všech okolností 

a tanec smrti se nabízí jako její alegorie interpretovaná do rozličných forem 

výtvarného umění. 

 

 

 

                                                 
53 ZÍBRT, Čeněk. Jak se kdy v Čechách tancovalo: dějiny tance v Čechách, na Moravě, ve Slezsku a na 

Slovensku od nejstarší doby až do konce 19. století se zvl. zřetelem k dějinám tance vůbec. Praha: Státní 

nakladatelství krásné literatury, hudby a umění, 1960. s. 72. 
54 Tamtéž s. 73. 
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Závěr 

 

Na předchozích stránkách jsme sledovali vývoj středověké mentality v různých 

etapách tohoto období, se zaměřením na takový projev lidské mentality, jakým je 

tanec. Chronologicky postupujeme od samého začátku příchodu křesťanství až po 

období vrcholné gotiky. Protože způsob myšlení společnosti závisel na tom, zda se 

v dané době schylovalo k válce, propukala morová epidemie nebo hladomor, a tyto 

aspekty dokázaly zacloumat s lidskou psychikou, odkazuji zde na fakt, že v 

období počáteční křesťanské společnosti se kladl velký důraz na posmrtný život a 

péči o duši a fakt, v němž byla především díky tehdejší církvi tělesnost odsouvána do 

pozadí. Tanec, jakožto tělesný projev člověka ve středověku takto nabírá zcela jiný 

rozměr než dnes. Právě díky smýšlení středověkého člověka a jeho rozporem mezi 

tělesnou a duchovní schránkou se stává fenomén tance o to více zajímavějším, ať už 

šlo o tance tradičního charakteru nebo jen o vyjádření vnitřních pocitů na tehdy 

všudypřítomnou smrt. Lidé, kteří tehdy prožívali velmi tvrdý život, si mohli jen 

málokdy dopřát příjemné chvíle strávené zábavou. Tanec se v  té době obvykle 

považoval za hřích a nástroj ďábla a lidé se mu oddávali velmi poskrovnu. 

V počátečních dobách křesťanství  se přejímaly pohanské tradice, ve kterých mě l 

tanec své místo a byl spojen také s různými rituály a ceremoniemi. Ve starověku byl 

totiž oblíbenou činností, které se všichni oddávali často a rádi. Postupem času byl 

tanec hlavním nepřítelem církve a mravokárců, ale i přes tuto skutečnost zůstal 

součástí společnosti, i když v omezené míře. Ve druhé polovině 14. století začala 

Evropu kosit černá smrt, a tak se téma tance vyskytlo ve výtvarné podobě, či jako 

vnější interpretace pocitů lidí, děsících se této nemoci oddávajících se zběsilému 

tanci svatého Víta.  Cílem práce bylo  poukázat nejen na hodnotu tance, který v dávné 

i současné době zastává formu určitého sdělení našich emocí skrze tělo, ale též jako 

na fenomén, který se v různých dobách emočně  střetává, či naopak oddaluje naší 

současné moderní době.  
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Ars Moriendi (Mistr E. S., kol. 1450) 

 

 

Triumf smrti (Pieter Brueghel starší, asi 1562) 
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Selský tanec (Pieter Brueghel, 1568) 

 

 

Freska z Taneční síně hradu Zvíkov (autor neznámý, konec 15. století) 
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The Dance of Death (Vincent Kastav, 1471) 

 

 

The Dance of Death (Michael Wolgemut, 1493) 
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Summary 

Tanec a křesťanský středověk 

 

This bachelor’s thesis traces the development of human perception of dance from ancient 

times to the middle ages. First chapter deals with medieval history and mentality of the 

middle ages. Second chapter is about dance history since early times until late period. 

Next chapter describes dance choreography, religious dance and dance speeches in 

churches, jugglers and dance masters. The next section describes Dance of Death, 

also called Danse Macabre in Europe and Czech lands and their influence on art.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


