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Ze seminá!" Ke studiu psychosomatick!ch disciplín (30. 10. 2006)
a V!chova pohybem k osobnostnímu projevu (16. 11. 2007), které
v Divadle Na zábradlí uspo!ádal Ústav pro v#zkum a studium autorského
herectví ve spolupráci s Katedrou autorské tvorby a pedagogiky DAMU.
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Psycho-
somatika

Psychosomatika dopl'uje do t(etice sborníky, které vy%ly v rámci t(í-
letého grantu GA)R 408/04/1186 – „Laborato( Ústavu pro v&zkum
a studium autorského herectví“.





Prof. Ivan Vysko"il ÚVODEM

P!ed t!emi roky jsme od GA&R dostali t!ílet# grant na vybavení labo-
rato!e pro v#zkum a studium autorského herectví. Ná% dne%ní semi-
ná! je tedy na záv'r toho grantu. Má b#t rekapitulací i p!ísp'vkem
k diskusi.
Laborato! jsme dle dan#ch mo(ností základními prost!edky (apa-

ráty) vybavili, u$ili a dle mo(ností nau$ili se s nimi pracovat. Jak a na
$em, to ukazují i n'které p!ísp'vky.
Základní pracovní prost!edky (hlavn' elektroniku), to, co se dalo

z daného grantu koupit, tedy máme. &ím víc se pokou%íme zkoumat
a studovat, tím citeln'ji se st!etáváme s mizern#mi pracovními pod-
mínkami, s tím, (e nemáme kde pracovat, (e nemáme vhodné pro-
story a prost!edí. St!etáváme se ov%em také s tím, (e nemáme a nutn'
pot!ebujeme „na lidi“, na personální zaji%t'ní na%eho v#zkumu.
Jsme na um'lecké, na divadelní vysoké %kole tzv. universitního ty-

pu. Z vlastní zku%enosti mohu !íct a op't !íkám, (e dobré um'ní, dob-
ré divadlo se dá d'lat, kdy( na to p!ijde, tém'! z ni$eho, z vlastních
zdroj", na koleni, chud'. I dost dlouho, kdy( na to p!ijde. Dobr# v'-
deck# v#zkum, dobré zkoumání a studium ne. To je nákladné.
Vy(aduje dobré standardní podmínky, má-li b#t p!ínosné a v#nosné.

)kolu a fakultu musíme (ádat o odpovídající pracovní prostory
a prost!edí. Ministerstvo, které vyhla%uje podporu v'dy a v#zkumu na vy-
sok#ch %kolách, musíme (ádat o podporu na%eho dlouhodobého v#-
zkumného zám'ru. *e jde o originální v#zkumn# zám'r, t#kající se z!ejm'
v%ech obor" AMU a mající velk# a v#znamn# p!esah, to snad dosv'd$uje
na%e víc jak desetiletá snaha o v'decké zkoumání v daném ohledu.
Sotva bychom se cítili povinováni (ádat, 1) kdyby za námi ne-

stála tato snaha a zku%enost. Jak známo iniciativní a autentická.
2) Kdyby posléze nebyla ministerstvem vyhlá%ena – v souladu
s trendem EU – a poskytována podpora v'd' a v#zkumu na vysok#ch
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%kolách. 3) Kdybychom dnes – lépe !e$eno teprve dnes – neskládali
po$ty z t!íletého grantu GA&R.
Pro zajímavost anebo dokumentaci: (ádost o grant podobného

charakteru a smyslu jsme GA&R podali krátce po jejím vzniku. V%emi
(t!emi) oponenty byla jednozna$n' doporu$ena. Interním vy!izovate-
lem (jedním) nekompetentn' a lajdácky zamítnuta. (Mám to dob!e
schované, mohu p!edvést.) Pr# také chyb'lo doporu$ení %koly.
Dal%í (ádost podobného charakteru a smyslu nebyla v$as podá-

na, nebo+ se údajn' zatoulala a pak jaksi ztratila u( kdesi na d'kan-
ství DAMU.

*ádost na ministerstvo o podporu na%eho v#zkumného zám'ru
jsem nemohl podat, t!eba(e jsem v$as projevil zájem, nebo+ zatím sa-
ma AMU podala (ádost a dostala podporu fyzikálního v#zkumu tón".
Problematika základní, ale hodn' úzká, zajímavá spí% pro techniku
a v#robu hudebních nástroj" ne( pro vysokou um'leckou %kolu.
To, (e jsme po víc jak deseti letech grant takového charakteru

a smyslu od GA&R dostali, se jeví jako v#znamn# posun, kter# zava-
zuje a vybízí pokra$ovat v (ádostech a snahách k zjednání plného zda-
ru na%eho zám'ru. Také proto, ne-li zejména proto, (e jde o trend EU
a o na%i presti( v n'm.
Empirické zkoumání a studium herectví vy(aduje souhrající pro-

stor a prost!edí. Víc jak deset let, prakticky od samého za$átku poku-
s" a zkoumání, jsem (ádal fakultu o vhodné prostorové podmínky.
V podstat' z principu, jeliko( celou dobu s v'domím, (e (ádáme mar-
n'. Dosud netransformovan# systém, dosud netransformovaná stará
a hlavn' zastaralá koncepce a struktura %koly (ádné místo a (ádné
prost!edky pro v'du a v#zkum nezná a nemá. Docela zb'(né porov-
nání budov, areál" a vybaveností filmové, divadelní a hudební fakulty
AMU, ale i divadelní fakulty JAMU, samo o sob' dost jasn' mluví
o tom, jak mizern' a nouzov' je na tom DAMU. Dle v%eho i se sebe-
v'domím a v'domím, jak !íká psychologie.
Ale i tak a navzdory argumentu, (e „%kola není nafukovací“,

o vyhovující prostory a v"bec podmínky s ve%kerou naléhavostí %kolu
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musíme (ádat. Nebo+ v areálu takové prostory jsou, lépe !e$eno b#t
mohou. Jen je t!eba se rozhodnout, jestli do areálu a celku DAMU ja-
ko vysoké %koly universitního typu pat!í spí%e divadelní dílny anebo
v'da a v#zkum a vhodn' adaptované prostory pro n'.
Nemáme pot!ebné personální vybavení a zaji%t'ní, nemáme na n'

a na to od %koly lze sotva (ádat a o$ekávat. Musíme proto (ádat mi-
nisterstvo.
Nemalé prost!edky na v#zkumné zám'ry vyvolaly také nemal# zá-

jem. O co vlastn'? Jeliko( za komunistického re(imu v'da a v#zkum
na vysok#ch %kolách vzaly za své, kontinuita a rozvoj byly p!eru%eny,
namnoze nejsou dostate$n' známá a jasná pravidla, formy, kritéria v#-
zkumu v"bec, pro jednotlivé obory a %koly zvlá%t'. Celkem snadno te-
dy m"(e dojít, hlavn' zpo$átku, k nejasnostem, neznalostem, omy-
l"m, k p!ípad"m problematick#m a diskutabilním. To se nejspí% t#ká
%kol a obor", kde v'deck# v#zkum je $ímsi nov#m, neobvykl#m
a mo(ná tím spí% pot!ebn#m, jako je tomu u obor" um'leck#ch a také
v p!ípadech AMU.
P!íkladem takového problematického, diskutabilního pochopení

v#zkumu a uchopení prost!edk" na v#zkum je Centrum základního v#-
zkumu AMU a MU, rozumí se z!ejm' Masarykovy university v Brn'. Pro
nás, pro na%e dílo a sm'!ování je to bohu(el matoucí a %kodlivé. Vypadá
to, (e Centrum si osobuje, ne-li p!ivlast,uje ve%ker# základní v#zkum na
AMU. P!i tom na celé AMU existují dosud toliko dva p!ípady $inností,
které snad mohou b#t naz#vány v#zkumem, p!ípadn' i základním v#-
zkumem ve vlastním slova smyslu. Je to onen fyzikální, akustick#, ob-
da!en# co v#zkumn# zám'r ministerskou p'tiletou podporou, posléze
prodlou(enou o dal%ích p't, co( zakládá vznik Centra základního v#-
zkumu AMU a MU, a ten ná% psychologick# a pedagogick#, pracující
a publikující prokazateln' deset let. První v'decká konference a vydan#
sborník díky grantu FRV) z roku 1997.
Po dosavadních zku%enostech pova(uji za nutné p!i obhajob'

grantu GA&R, ur$eného na vybavení laborato!e pro v#zkum a studium
autorského herectví, zve!ejnit také toto, nebo+ je nutné (ádat GA&R
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o dal%í grant a ministerstvo (ádat o uznání a podporu na%í snahy co
v#zkumného zám'ru. Tím spí%e, (e v intencích EU a s p!esahem na EU.
I kdy( toho sám u( tolik nevyzkoumám, p!ece jen bych rád je%t' n'-
$eho dosáhl. Po padesáti letech v#zkumn#ch snah snad kone$n'.
V rámci akce NNB – Ne( Natáhnu Ba$kory.
Tolik tedy úvodem.

Autor je spisovatel, divadelník a pedagog. Od roku 1992 do roku 2003 ve-
doucí Katedry autorské tvorby a pedagogiky na pra#ské DAMU, nyní (edi-
tel Ústavu pro v&zkum a studium autorského herectví tamté#. Autor dialo-
gického jednání s vnit(ním partnerem.



MUDr. Eva Slavíková ZKOUMÁNÍ
DIALOGICKÉHO JEDNÁNÍ
S VNIT!NÍM PARTNEREM

Pokusila jsem se o kvantitativní prozkoumání dialogického jednání
s vnit!ním partnerem (DJ). Vymyslela jsem speciální experimentální
situaci i zp"sob jejího vyhodnocení. Jak se nám vedlo, uvádím
v následujícím textu. Neznalí dialogického jednání nech+ pokra$ují
v $etb' bez p!eru%ení, ti, kdo jsou s touto disciplínou obeznámeni,
mohou snahy o její p!iblí(ení (body 1-3) p!esko$it.

1. ÚVOD
Dialogické jednání s vnit!ním partnerem je speciální zp"sob hledání
a zkou%ení, které probíhá jako studijní disciplína na Kated!e autorské
tvorby a pedagogiky DAMU v Praze. Jedná se o p"vodní p!ístup pro-
fesora herectví Ivana Vysko$ila. Zajímalo m', je-li mo(né experimen-
tálním zásahem respektujícím principy tohoto p!ístupu ovlivnit jed-
nání studenta ve smyslu v't%ího soust!ed'ní a tím spí%e objevení
a vyjád!ení tzv. vnit!ního partnera.

2. DIALOGICKÉ JEDNÁNÍ
Dialogické jednání je praktická disciplína probíhající v prázdném pro-
storu. P!ítomni jsou studenti (8–10) a asistent. Sedí v !ad' na jedné
stran' u$ebny, prostor u prot'j%í st'ny (tzv. „plac“) je ur$en ke zkou-
%ení. Dialogické jednání s vnit!ním partnerem je p!ibli(ováno jako sa-
momluva, samohra, schopnost jednat sám se sebou. Je to stav, kter#
$lov'k v't%inou zakou%í ve vypjat#ch chvílích p!evá(n' v soukromí.
Jde o to, tuto zku%enost p!evést do situace ve!ejné samoty. Projevovat
se jak t'lov', tak hlasem, zv#raz,ovat jednotlivé polohy, odli%it je, dávat
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do vztahu. Nikoli jako úkol, ale jako schopnost vnímat, co se d'je, p!i-
jímat vn'j%í i vnit!ní impulsy, vyjád!it je.
Dialogické jednání s vnit!ním partnerem (vnit!ních partner") ji-

nak také naz#váme „nep!edm'tn#m herectvím“. Jde o nalezení na%ich
v#razn#ch v#razov#ch poloh, p!itom p!irozen#ch, pravdiv#ch, jako zá-
kladu nap!. ve!ejného vystupování, komunikace, herecké praxe aj.
Sv'dkem pokusu je asistent, kter# o n'm podává zprávu. Jde

o speciální p!ipomínky adresované tomu, kdo si zkou%el, zdali si v%i-
ml nabídek vybízejících k jednání. V#vojov#m prvkem, domnívám se,
je nar"stající schopnost uv'domovat si své jednání, ale p!itom ho ne-
hlídat, neorganizovat. P!ijímat, vyu(ít to, co p!ichází, nevym#%let, ale
tzv. „nechat se b#t“. Soust!edit se, b#t n'jak#, n'jak v#razn#, p!itom
sv"j.
Studenti se zpo$átku domnívají, (e d"le(ité je mluvení. Vstupují

pak do prostoru a odehrávají rozhovor. Podstatou v%ak je vstoupit do
prostoru a zji%+ovat, kdo jsme, k#m jsme. Kdy( se soust!edíme na to-
hoto jednoho, zárove, si k n'mu (k sob') vytvá!íme vztah. Zm'na po-
stoje m'ní charakter jednajícího. Do hry vstupuje ná% vnit!ní partner.
Jsme to my s jin#m v#razem jak t'lov#m, tak hlasov#m.
Asistenti dialogického jednání v klasické podob' dbají na to, aby

do jednání studenta nezasahovali, aby %lo skute$n' o individuální hle-
dání a nacházení. P!ípadn' tak, aby p!ipomn'li, (e jde o svobodu re-
spektující jisté sledované, sledovatelné principy, $i nabádají k projevu,
kter# provokuje v#razn'j%í jednání. Podstatn#m je prop"j$it se poka(-
dé dané chvíli, b#t inspirován p!ítomností. To je základ, kterému ja-
kákoli snaha (snahovost) neprospívá. Dialogické jednání je poka(dé ja-
ko poprvé. Vzniká te- a tady z aktuálního rozpolo(ení.

3. PRAKTICKÉ PODMÍNKY DIALOGICKÉHO JEDNÁNÍ
Skupiny se d'lí na za$áte$níky a pokro$ilé. Pokro$il#m je ka(d# po p"l
a( jednom roce základního zkou%ení. Studenti chodí do r"zn#ch sku-
pin, k r"zn#m asistent"m i víckrát t#dn'. Aktivními ú$astníky jsou
i zájemci mimo katedru, cizinci, kte!í se s vlastními studenty potkávají.
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Jednající jsou srozum'ni s po!izováním videozáznam", hosty, p!íle(i-
tostn#mi p!ihlí(ejícími zvenku. Nejedná se v pravém slova smyslu
o skupinové d'ní, ale p!esn'ji o jedince ve skupin'. V prostoru je v(dy
pouze jeden, druzí jsou d"le(ití jako sv'dci pokusu, jako ti, kte!í
umo(,ují zkou%ení, podporují je sv#m zájmem, pozorností, aby vzá-
p'tí sami byli aktéry. Asistenti procházejí tímté( zkou%ením pod ve-
dením Ivana Vysko$ila. Vysko$il do jednání zasv'cuje v%echny za$á-
te$níky, rozhodn' prvního p"l roku. Skupiny pokro$il#ch vedou
asistenti za jeho supervize.
Studenti se v optimálním p!ípad' vyst!ídají dvakrát t!ikrát za ho-

dinu a p"l. Po!adí je libovolné, po$áte$ní instrukce vícemén' taková,
(e jde o zkou%ení, o hledání. Posléze jsou vyjevovány ur$ité principy,
které jsou jist#mi mantinely. S nar"stající zku%eností mnohá omeze-
ní padají. Nejde o uniformitu, ka(d# je jedine$n#. Aby se nám „da!i-
lo“, zkou%íme se naladit, provokovat. D"le(itou roli hraje nap!. gra-
matika, to, jak se oslovíme, jestli k sob' mluvíme jako k ty, nebo
v mno(ném $ísle, zkou%íme „ono se“, n'kdo atd. Hledáme nejr"zn'j-
%í, nejlépe vlastní cesty k tomu, aby se mohl objevit a projevit vnit!-
ní partner.

4. HYPOTÉZA
V dialogickém jednání jde p!edev%ím o soust!ed'ní, ve kterém stu-
dent"m $asto brání fale%ná p!edstava, (e jde o v#m'nu replik $i he-
reckou etudu. Nabídla jsem experimentální situaci, která by je tzv.
„ukotvila“. Soust!edí se student lépe, kdy( pou(ije tzv. ich-formu (prv-
ní osobu jednotného $ísla v p!ítomném $ase)? Posílením Já se spí%e
vyjeví odpovídající Ty.

5. METODA
Dialogické jednání probíhá formou jednotliv#ch pokus" trvajících 2-3
minuty. Po ka(dém následuje reflexe asistenta, prob'hnou dv' t!i ko-
la, vyst!ídají se v%ichni studenti. Nyní tent#( student z"stal „na pla-
ce“, po prvním kole ihned následovalo druhé a t!etí. Jednotlivá kola

15



nebyla rozebírána, v p!ípad' pot!eby byly p!ipomenuty podmínky.
Studenti poté písemn' zaznamenali, jak se jim vedlo, vyplnili dotaz-
ník, vyhodnotili své zkou%ení na %kálách, byl po!ízen videozáznam.
Pokus byl nastaven takto:
a) jedná se o zji!t"ní vztahu mezi podn"tovou a odpov"dnou

prom"nnou R = f (S)
S (podn't) = NP (nezávislá prom'nná) – zm'na gramatického jevu
R (reakce na podn't) = ZP (závislá prom'nná) – zm'na jednání,

soust!ed'ní, souvislost s DJ

b) vnitrosubjektov# plán, (dvouvaria$ní)
NP má dv' úrovn', X1 – rekapitulace, X2 – ich-forma
ZP = Y – zm'na jednání, soust!ed'ní, vliv na DJ

c) v#b"r respondent$ – pokusn#ch osob (PO)
Jako vzorek jsem vybrala 22 respondent", kte!í byli ve t!ech sku-

pinách. Nejednalo se o srovnávání skupin, ale jednotlivc". Okolnosti
dialogického jednání dle mého umo(,ují pova(ovat pokusné osoby za
srovnatelné vzhledem k jejich pokro$ilosti, zku%enostem v r"zn' m'-
nících se skupinách, s jin#mi asistenty, nov#mi p!íchozími, v pou(ívá-
ní kamery atd.
V%ichni se podrobili pokusu dobrovoln'.

d) zp$sob m"%ení závislé prom"nné (Y)
ZP jsem vyhodnocovala pomocí dotazník", %kálování. Studenti

krom' toho napsali reflexi, byl po!ízen videozáznam umo(,ující dal%í
roz%í!ené zkoumání.

e) návrh pokusu
1. kolo: Klasické dialogické jednání trvající 3 minuty.
2. kolo: Po prvním kole ihned následuje druhé. Tent#( student

z"stává „na place“ a zkou%í p!evypráv't, zrekapitulovat p!ede%lé jed-
nání. V't%inou pou(ívá minul# $as. Kdykoli dojde ke spontánnímu
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dialogickému jednání – objeví se vnit!ní partner – student by se m'l
vydat za tímto impulsem, sledovat ho. Vzniklé dialogické jednání má
p!ednost p!ed rekapitulací. Nejde o spln'ní úkolu, ale o inspiraci.
3. kolo: T!etí kolo navazuje na druhé. Ten sam# student si p!ipo-

míná první kolo, kdy dialogicky jednal, pokou%í se „zopakovat“ toto
jednání pomocí ich-formy. Hovo!í v první osob' jednotného $ísla p!í-
tomného $asu. Op't jde p!edev%ím o inspiraci. Kdy( dojde ke spon-
tánnímu dialogickému jednání, sleduje to, co vzniká, p!estává kontro-
lovat gramatiku. Pokud se tak ned'je, p!ipomínáním ich-formy je
udr(ován v p!ítomné situaci.

6. PROVEDENÍ
Pokus jsem provedla celkem s 22 respondenty ve t!ech skupinách (8-7-7).
Studenti pat!ili mezi pokro$ilé s odpovídající zku%eností. Ve skupinách by-
li z toho d"vodu, (e optimální dialogické jednání se provádí hodinu a p"l
v p!im'!eném po$tu lidí. Více frekventant" by nebylo mo(né najednou
prozkoumat. Jak jsem uvedla v#%e, nejde o srovnání skupin, ale o zá(itek
ka(dého jednotlivce. Skupiny jsem nevytvo!ila um'le, ale nav%tívila jsem
kursy, které na kated!e b'(í. V%echny studenty znám z hodin dialogické-
ho jednání, v%echny jsem n'kdy vedla, oni znají m'.

7. VYHODNOCENÍ (viz p!ilo(ené zpracování dotazníku)
Jako ur$ující pro vyhodnocení zm'ny v dialogickém jednání (ZP) vy-
volané zm'nou gramatického jevu (NP) jsem pou(ila dotazník, ve kte-
rém jsem se ptala:
1) Jak dlouho d'láte DJ?
2) Jste interní, nebo externí poslucha$?
3) Ve kterém kole pokusu Vám bylo „nejlépe“ a pro$; „nejh"!e“

a pro$; které kolo bylo pro Vás „nejzajímav'j%í“ a pro$?
4) Zkuste vyjád!it, jak Vám v tom kterém kole bylo na následují-

cích %kálách od nejh"!e po nejlépe: – – / – / 0 / + / + + .
5) Ve kterém kole pokusu, myslíte, jste byli nejblí(e DJ, kdy se

Vám „zda!ile“ dialogicky jednalo a pro$?
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8. ZÁV#R
Z ohlas" student" vyplynulo, (e pokus byl pro n' velmi zajímav#.
N'kte!í m'li za to, (e jim p!iblí(il principy dialogického jednání.
Kdybych cht'la tímto experimentem skute$n' prokázat, (e pou(ití do-
poru$eného gramatického jevu – ich-formy – vede ke zdárn'j%ímu dia-
logickému jednání, muselo by platit z hlediska kvantitativního zkou-
mání, (e zm'nou po!adí jednotliv#ch kol – logick#m se jeví pouze
ich-forma na za$átku ji( bez následn#ch kol – by m'l nastat stejn#
efekt. Neprovedla jsem ji( pln' srovnateln# pokus s odpovídajícím
zpracováním a vyhodnocením, nicmén' jsem tomuto jevu v'novala
pozornost. V jiné skupin' jsem to i cílen' zadala. Zaujalo m', (e pou-
(ití této gramatické formy na za$átku zkou%ení vede k v't%ímu zatí-
(ení úkolem, men%ímu soust!ed'ní a otázkám, k $emu je to dobré.
V tomto ohledu nebylo u$in'no podmínkám kvantitativního ex-

perimentu zadost. Ten musí b#t velmi dob!e a p!esn' rozmy%len, p!i-
praven a pln'n. Kdyby tedy m'la existovat tato jednoduchá závislost,
musela bych uskute$nit tzv. mezisubjektov# plán se dv'ma skupina-
mi, z nich( první by jednala v podob' dialogické jednání a poté ich-
formou, druhá by za$ala ich-formou a pak by bylo dialogické jednání.
Srovnávací pokus by musel b#t proveden se dv'ma jin#mi, nicmén'
srovnateln#mi skupinami. V p!ípad' opakování u jedné a té(e skupi-
ny mizí „aha“ efekt, nastupuje efekt u$ení.
P!iznávám, (e m' zajímalo to uspo!ádání pokusu, v jakém byl

proveden. Domnívám se, (e práv' v tom tkv'la jeho síla a zajímavost.
Myslím, (e d"le(it# byl p!edev%ím moment srovnání a p!echod z jedné
formy do druhé, v$etn' prost!ední rekapitulace, která byla p"vodn'
zam#%lena pouze jako p!ed'l mezi prvním a druh#m kolem. Teprve
v pr"b'hu zkou%ení jsem si uv'domila i její v#znam. Mám za to, (e po-
kus v tomto uspo!ádání podporuje principy dialogického jednání a dá
se vyu(ít k jejich uv'dom'ní. Vzhledem k mno(ství materiálu, kter#
jsem sesbírala, bych mohla dále porovnávat v#pov'di student" s m#m
hodnocením jak (iv#ch pokus", tak videozáznamu, eventuáln' s jeho
hodnocením ostatními kolegy. Zajímalo by m' také nap!. porovnat
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pravideln' nahrávané videozáznamy úpln#ch za$áte$ník" a t'ch nej-
pokro$ilej%ích práv' z hlediska gramatiky atd.
D"le(ité je je%t' p!ipomenout, (e nejzákladn'j%ím principem dia-

logického jednání je jeho svoboda a to, (e nepou(ívá (ádné navád'ní,
(ádné techniky. Dialogické jednání samo o sob' je experimentem, ex-
perimentální situací. P!i svém zkoumání jsem se setkávala nap!.
s ned"v'rou a snahou mi dokázat, (e to takhle není mo(né, hlavn' ze
strany nás slu(ebn' star%ích, asistent", vyznávajících „$istotu“ p!ístu-
pu. Na druhou stranu m' oslovilo, kdy( student, kterému se dlouho
neda!ilo, najednou poprvé opravdu dialogicky jednal. Nebo jin#, jen(
po po$áte$ní nep!ehlédnutelné ned"v'!e poctiv' procházel jednotli-
v#mi fázemi s nehran#m zaujetím. U dal%ího jednajícího se první
a t!etí kolo v#znamn' tématicky li%ilo, co( bylo zp"sobeno skute$n'
v't%ím soust!ed'ním a setrváním v dané situaci.
Po$ítám se k t'm, kte!í necht'jí druh#mi manipulovat. P!eji si

um't nabídnout bezpe$n#, inspirující prostor ke zkou%ení v p"vodních
podmínkách. Stejn' tak si !íkám, pro$ si nezkusit n'co dal%ího, nava-
zujícího? A je%t' n'co. Jako pozorovatel i aktivní ú$astník dialogického
jednání jsem zaznamenala, (e pokro$ilí adepti sami od sebe $ast'ji
a svobodn'ji pou(ívají první osobu jednotného $ísla p!ítomného $asu.
Je mo(né, (e kondice, ke které studenti dospívají, se projevuje
i v pou(ívání tohoto gramatického jevu jako v#razu soust!ed'ní? Nebo
jde o v'dom# krok práv' k navození v't%ího soust!ed'ní?

Zpracování dotazníku
Celkem zkou%elo 22 poslucha$", 19 z nich dotazník vyplnilo. Jednalo

se o t!i skupiny po 8-7-7 studentech. V pr"b'hu pokusu se studenti pí-
semn' vyjad!ovali k sob' i k druh#m, pokus byl nato$en na video. Psala
jsem si vlastní poznámky. Studenti vyplnili dotazník v$etn' %kálování.
N'kte!í zakrou(kovali více odpov'dí, n'kdy kolonku nevyplnili.

Zú$astnilo se 14 interních, 5 externích poslucha$".
Délka docházky: 1x1,5 roku; 2x2; 3x3; 1x3,5; 4x4; 2x5; 4x6; 1x7;
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V pr"m'ru 4 roky praxe, nejmén' 1,5 roku, nejvíce 7 let.

Dotazník:
Nejlépe: 1x neuvedeno, 4x 1. kolo, 6x 2. kolo; 8x 3. kolo
Nejh"!e: 1x neuvedeno, 8x 1. kolo, 6x 2. kolo; 5x 3. kolo
Nejzajímav'j%í: 2x 1. kolo, 5x 2. kolo, 13x 3. kolo
Nejblí(e DJ: 2x neuvedeno, 6x 1. kolo, 3x 2. kolo, 8x 3. kolo

$kálování:
1. kolo: 2x (--); 2x (-); 5x (0); 6x (+); 1x (++)
2. kolo: 1x (--); (/) ; 8x (0); 5x (+); 2x (++)
3. kolo: (/) ; 5x (-); 2x (0); 5x (+); 5x (++)

Jednotlivá vyjád%ení:
1. kolo
Nejlépe a pro&:
» proto(e to u( znám a taky jsem byl pln# o$ekávání, co bude následovat
» nejvíce soust!ed'ní, ne tolik zájmu o v#sledek
» znám to
» úpln' na za$átku

Nejh$%e a pro&:
» myslela jsem na ty dal%í dva body, ale nedokázala to zve!ejnit
» i normáln' je DJ velk# stres, n'kdy to zvládnu lépe, n'kdy h"!
» ambice zkusit si „prezentaci“
» dodr(ování princip", komentá!e, t'lo, moc myslím, h"! se koncent-
ruji, musím sebe n'jak ovládat, mo(ná celkem i v't%í odpov'dnost
za to, co v"bec p!ijde, je t'(ké se dostat do t'la z hlavy
» ne úpln' nejh"!e – byl tam moment tápání, sou$asn' i hledání
» pocit dezorientace
» trochu m' tí(ila záva(nost situace
» cítila jsem úkol (paradoxn' bylo toto kolo cen'no p!ihlí(ejícími jako
vyda!ené – (e jsem úkol brala do hry jako téma)
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Nejzajímav"j!í:
» nejv't%í soust!ed'ní na to, co d'lám, abych to v dal%ích kolech by-
la schopna zopakovat
» p!eva(ovalo nad snahou cosi p!edvést

Nejblí'e DJ:
» byly dobré momenty v obojím – prvním i t!etím kole; v prvním, proto-
(e jsem to d'lal ten den OK, ve t!etím, proto(e m' ten úkol „fokusoval“
» v jin#ch fázích sice docházelo ke spontánnímu dialogu, ale nebyl dá-
le vyu(íván ve h!e
» ano
» myslím, (e v prvním kole, snad proto, (e první $ást byla bez zadání
» ano
» i kdy( jen z $ásti
» ano

2. kolo:
Nejlépe a pro&:
» nestarala jsem se o to, co mám d'lat
» jasn# úkol, mohu se soust!edit na skute$nost, nevym#%lím, cítím víc
diváka, vysv'tluji to, co se mi událo, sob' i jemu
» vyjasn'ní, vysv'tlení, zpr"chodn'ní – nejuvoln'n'j%í
» proto(e jsem m'l „jenom“ rekapitulovat, co se stalo
» %lo o vybavování
» odkr#vala jsem zaml$ené, ale byl to spí% dopln'k – verbální

Nejh$%e a pro&:
» jenom opakovat mn' p!i%lo nezajímavé, nebavilo m' to
» proto(e jsem nev'd'l, co mám d'lat
» zji%+ovala jsem, (e si to p!esn' nepamatuji
» nebyla jsem si jistá sebou
» dr(ela jsem se otrocky zadání a nep!i%la na nic nového, p!ekvapivé,
(e si prost!edek první $ásti nepamatuji
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» za$alo se to vyprazd,ovat a zpochyb,ovat, vytrácet, místo aby se
zp!es,ovalo, co tam vlastn' bylo, co se odehrálo

Nejzajímav"j!í:
» byla jsem soust!ed'ná, beze strachu, co mám d'lat, soust!ed'ná na
to, jak, pro$ to bylo zajímavé
» mohla jsem úseky vracet i zpochyb,ovat…
» zapojení my%lení je pro m' t'(ké
» bylo úlevné u( si jenom zopakovat, co se vlastn' stalo, vypustila
jsem skrze proudy slov p!ep'tí, získala jak#si nadhled a ucelen'j%í
p!edstavu
» kdy( jsem sledovala zp"sob vybavování ostatních
» ano, proto(e jsem odhalila n'co, co chyb'lo v první fázi
» vybavovat si a znovupro(ívat to, co vzniklo, a zárove, to dr(et (ivé

Nejblí'e DJ:
» nejblí(e k DJ (i ve t!etím nejvíce p!ekvapení a v tom smyslu i nej-
blí(e DJ)
» ano
» ano

3. kolo:
Nejlépe a pro&:
» poci+ovala jsem to jako upevn'né p!edchozími dv'ma koly
» v'd'l jsem, co d'lám a pro$, tak jsem musel tím pádem jenom sle-
dovat, jak na to reagovat, m'l jsem p!edm't
» m'la jsem u( vyjasn'n'j%í formu toho, co d'lám; princip mluvení ve
form' já a te-, co d'lám a co se se mnou d'je TE., m' vedl ke svo-
bodn'j%ímu vnímání sebe v prostoru a v p!ítomnosti
» dokázala jsem se daleko víc (hlavn' fyzicky) zkoncentrovat
» d"le(ité bylo pro m' sebeuv'domování, schopnost, abych se na své
jednání podívala z jiného zorného úhlu
» proto(e jsem se mohla soust!edit na konkrétní v'ci
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» byla to pro m' zajímavá „rekapitulace“
» spolu s tou druhou nové a ob' zajímavé, zkusila jsem si to, co v DJ
nem"(u – svobodn' fantazírovat, p!ipadala jsem si nejsvobodn'j%í,
zformulovat p!esn' téma, které se mi nepoda!ilo vyjád!it v první
$ásti
» u( jsem se cítil docela jist' v kramflecích

Nejh$%e a pro&:
» p!edev%ím dodr(ování ich-formy, stále m' to mátlo a nebyla jsem
schopna udr(et ji spolu s p!edcházejícím pokusem (zárove, rekapi-
tulovat), chyb'l mi svobodn# odstup a prostor pro zkou%ení
» asi ne nejh"!e, ale slo(it'ji, nejnáro$n'ji, neschopnost zachytit p!í-
tomnost, stále to sklouzává do minulosti (hodnocení), budoucnosti
(p!edstavy, cht'ní)
» ne%lo mi udr(et ich-formu
» m'la jsem pocit selhání
» po!ád jsem myslela, abych neud'lala chybu v $ase, a zapomínala
jednat

Nejzajímav"j!í:
» pro srovnání kol p!edchozích
» v't%í zá(itek z p!ítomnosti u( na (idli
» ten moment, kdy( prst %el nahoru a p!ipomínal jsem sám sebe „ale
takhle to nebylo“
» p!ekvapení, jak se v%e druh#m kolem „na$echralo“ a zpr"chodnilo
» nejzajímav'j%í bylo vnímat p!í$iny, pro$ se mi neda!í udr(et ich-for-
mu
» i kdy( to bylo obtí(né, p!inutilo m' to b#t pln' v p!ítomnosti
» necht'né p!ipomínání toho, co se událo, jaká situace se bez zárod-
ku m"(e vybavit
» kone$n' jsem si za$al uv'domovat, co se d'je
» zji%t'ní, jak a kolika zp"soby obcházím p!ímé sd'lení, oznámení
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Nejblí'e DJ:
» nejvíce p!ekvapení a v tom smyslu nejblí(e k DJ
» ten úkol m' „fokusoval“
» u( pro$echrané, vracely se mi motivace prvního kola ve druhém u(
vyslovené, a pokud si dob!e vzpomínám, byl jsem o n'co citliv'j%í
» to souviselo s tím zp!ítomn'ním, vnímala jsem, (e jsem víc v t'le
a v situaci
» pomohlo mi to pochopit a p!iblí(it se podstat' DJ
» v#razn'ji se vyzvedly jednotlivé promluvy, objevila se i otázka pro$
» byla jsem si nejvíce jistá
» zajímavé, odhalila jsem to, co v prvním kole ne
» ano
» ale trochu jsem do toho „%lapala“

Autorka p$sobí na KATaP jako asistentka dialogického jednání, zab&vá se
zejména experimentacemi s dialogick&m jednáním a jeho filiacemi
s psychoterapeutick&mi sm!ry.
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Mgr. Martina Musilová, Ph.D. REFLEXE
STUDENT" DIALOGICKÉHO
JEDNÁNÍ Z LET 1994 – 2004

V#b'r zpracovan#ch reflexí se !ídil abecedním d'lením. Zpracovala
jsem reflexe student" první t!etiny abecedy (od A do CH) v rozmezí
let 1994 – 2004.

&etnost reflexí jednotliv#ch student" je nahodilá. Od jedné do
zhruba devíti, p!i$em( mno(ství je závislé zpravidla na délce studen-
tovy docházky na hodiny dialogického jednání.
Reflexe je mo(né rozd'lit zhruba do t!í skupin. První skupinu

bych nazvala pon'kud pejorativn' jako %kolní. Student plní povinnost
napsat reflexi. Reflektování zkou%ení mu není podn'tem k podstat-
n'j%ímu sebeuv'dom'ní. Druhou skupinu tvo!í reflexe osobité, meta-
forické a rozv'tvené. Student hojn' zapojuje a propojuje svou osobní
zku%enost. Tyto reflexe mají nejv't%í vypovídací hodnotu o procesu,
kter#m student v hodinách a díky hodinám dialogického jednání pro-
chází. Poslední skupinu tvo!í reflexe, ve kter#ch se studenti sna(í for-
mulovat, co je dialogické jednání, a to zpravidla s vyu(itím termín"
prof. Ivana Vysko$ila a jeho asistent". I tyto reflexe postrádají hodno-
tu zprávy o procesu studentova hledání. Zam'!ují se na disciplínu ja-
ko na p!edm't, co( uzavírá pí%ícímu cestu k vlastní introspekci
a zkresluje porozum'ní disciplín'.
Do t!í skupin v%ak nelze rozd'lit studenty. U déle pí%ících frekven-

tant" dochází k prom'nám témat reflexe a dá se !íci, (e n'kter# student
napsal b'hem svého studia v%echny t!i typy reflexí. Pohyb v tématech re-
flexí v závislosti na délce studia by se m'l stát dal%ím okruhem v#zkumu.
K nejpodstatn'j%í prom'n' dochází zhruba po 3. a 4. semestru studia.
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Prom'na reflexí na první pohled z!etelná se t#ká vn'j%í formy.
Nazvala bych tento proces „od ne$itelnosti k $itelnosti“. Studenti pí%í
reflexe rukou nebo na po$íta$i (d!íve na psacím stroji). Nápadná pro-
m'na je u t'ch student", kte!í první reflexe zapsali rukou. Na papír
hodili pár pocit". Jejich písmo je tak!ka ne$itelné a je plné emocio-
nality. Takov# student chce pop!ít i standardní pravidla psaní. Nepí%e
nap!íklad v !ádcích zleva doprava, ale ve vlnovkách, zezdola nahoru,
v útr(cích apod. Následné reflexe se prom',ují. Student nap!íklad
za$ne psát na po$íta$i. Nebo za$ne psát klidn' a souvisle, s v'domím
podstatnosti sd'lovaného textu. Student jako by za$al mít za d"le(i-
té, co pí%e a jak pí%e, jakou formou. Ruka se zklidní. Záznam je $itel-
n#, ani( by postrádal emocionální náboj. Tato formální stránka reflexí
té( pat!í k disciplín' dialogického jednání.
Disciplína dialogického jednání s vnit!ním partnerem je zalo(ena

na komplexním pojetí $lov'ka. Je pak pochopitelné, (e se tato kom-
plexnost odrá(í v reflexích student", v jejich formální a obsahové %í!i.
Student zpravidla nepopisuje disciplínu jako takovou, ale sebe

v ní. K tomu se ov%em pojí dal%í oblasti studentem vnímané. Do n'-
kter#ch reflexí studenti zahrnují sv"j (ivotní p!íb'h – odkud p!i-
cházejí (nap!íklad i rodinné zázemí). A tento osobní p!íb'h se ote-
vírá do budoucnosti v t'ch textech, kde se student doznává, (e
zku%enost z dialogického jednání ovliv,uje jeho (ivot a (ivot zase
ovliv,uje zp'tn' studentovo zkou%ení v dialogickém jednání. Od
osobních p!íb'h" student" nelze abstrahovat. Lze ov%em procen-
tuáln' vyjád!it, u kolika student" dochází k tomuto prolnutí –
v reflexích je to více jak polovina, ale v p!ípadné anket' na toto té-
ma by studenti jist' odpovídali odli%n'. Dá se p!edpokládat, (e pro-
cento by bylo vy%%í.
B'hem hodin dialogického jednání nedostává student jasn# ná-

vod, co má d'lat. Studentovi jsou odkr#vány toliko principy
a podmínky. Student dostává pouze reflexi svého pokusu, kdy to by-
lo ONO a kdy si TO kazil a $ím. Tomu odpovídá i forma psan#ch re-
flexí. Student hledá p!ím'ry, metafory, podobné zá(itky ze své (ivotní
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zku%enosti a zp'tn' je zapojuje do svého hledání. Z toho vypl#vá
i osobitá metaforika text", osobní jazyk studenta, kter#m se sám uv'-
domuje. Osobní jazyk vlastního porozum'ní.
Ani od tohoto osobního jazyka není mo(né abstrahovat. Nicmén'

se anal#za pasá(í, které bych nazvala moment uv'dom'ní
a porozum'ní, provést dá: anal#zou lexika nebo anal#zou osobních
zku%eností, ke kter#m se pasá(e vztahují apod.
Nejsiln'j%í, lidsky nejpodstatn'j%í, jsou ty reflexe, ve kter#ch stu-

denti pí%í o tom, jak se dostávají k sob'. Jak se vnímají konkrétn'
„te- a tady“. Jak objevují tuto dramatickou kategorii. Tento proces je
natolik spjat# s individualitou studenta, (e vytrhnout ho, zobecnit,
poukázat skrze osobní zá(itek na fenomén v%eobecn#, v%em znám#,
znamenalo by tento zá(itek vyprázdnit, p!ipravit o prav# obsah.
Mnohem podstatn'j%í je dle mého názoru sledovat $etnost t'chto pa-
sá(í v ur$it#ch fázích zkou%ení (nap!íklad zmi,ovan# 3. a 4. semes-
tr). Sledovat uv'domovací proces v závislosti s p!edchozí studento-
vou zku%eností (studenti studující obory dramatické kultury, studenti
zam'!eni pedagogicky, na sociální práce, se zku%enostmi z oblasti
psychologie, p!ípadn' frekventanti do té doby s t'mito oblastmi ne-
spjatí).
P!i anal#ze reflexí lze uplat,ovat tématické $len'ní. P!ednostn'

jsem se zab#vala tématem hry a v#razu. Tato témata v%ak nelze od-
d'lit od tématu jednání, strachu a trémy z ve!ejného vystoupení, roz-
poru hraní a bytí. Obecn' bych je nazvala kategoriemi spjat#mi
s dramatickou kulturou a tvorbou. Ale anal#za se dá omezit na odli%-
ná témata, nap!íklad na osobnostní v#voj studenta, na téma sociali-
zace a humanizace studenta – ve smyslu p!evráceného procesu k tzv.
odumírání lidskosti Konráda Lorenze. U n'kter#ch student" jsou pod-
statné rysy terapeutické, pak by se nabízelo sledovat paralely
a pr"niky se socio- a psychodramatem.
Ú(eji vymezená témata, v podstat' ochuzená, se v sob' zrcadlí.

P!i$em( toto omezující rozd'lení pova(uji za jedinou cestu, jak s re-
flexemi pracovat.
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V následující pasá(i se pokusím p!iblí(it n'kolik p!íklad", na kte-
r#ch je z!etelné, jak se student vztahuje k ur$it#m témat"m nebo jak
je formuluje:
Téma V/RAZ, TVAR, AKTIVNÍ JEDNÁNÍ SM01UJÍCÍ K TVARU:
„Za$ínám si hrát a zkou%et v#razy, pohyby, které mi nejsou prv-

ním a nejsnaz%ím, sebeobrann#m reflexem, kter#m se sna(ím vyrov-
nat s panikou z lidí sedících proti mn'.“
„Kdy( vydáte hlas, tak u( nejste smutnej. Jen smutnej. Dáváte

tam energii. A u( máte ze sebe veselej%í pocit. Smutné události z"-
stanou. Ale vy u( nejste ten sam# $lov'k. Jinak se k tomu postavíte.
Není to terapie. Je to zm'na postoje.“
„P!i jeho zkou%ení jsem si $asto uv'domoval, (e jsem stále v tom

surovém stavu, kter# pot!ebuje opracovávat, (e je to takové v'$né ‘so-
chání‘, aby $lov'k definitivn' nezkamen'l.“
Téma HRA, ROLE, HRANÍ x BYTÍ, HRA x EXHIBICE:
„Zajímá m', kde $lov'k nehraje. A jestli v"bec ten stav má. &lo-

v'k je taková potvora, (e zahraje i na poh!bu. Ale p!em#%lím o jiné
h!e, práv' v tom stavu, kde není maska.“
„Mám v hlav' n'kolik otázek… Hrát, $i nehrát? – To+ otázka…

Mám se pokusit b#t trapná? Mám se pokusit b#t komická? Mám se
v"bec o n'co pokou%et? Jak se zbavit hodnotícího hlediska k sob'
a k ostatním? Jak to ud'lat, abych tam prost' jen byla? Bude to pak
zajímavé? P!ijdou ke mn' impulsy, kdy( si je dop!edu nep!ipravím?…
Zkusím b#t p!í%t' trapná…“
„B'hem t!etího (na kated!e druhého) semestru jsem se v tomhle dál

cvi$il, ale zárove, jsem si stále víc na sob' uv'domoval sebeexhibi$ní po-
vahu dialogického jednání, co( mi v"bec nebylo p!íjemné, o to víc, (e
jsem je%t' p!i tom v%em za$ínal mít ze svého projevu pocit divad#lka,
%a%kování, nepravdy, p!estávalo m' to bavit, %tval jsem se, a to m'lo ten
nep!íjemn# v#sledek, (e jsem jednou – a dob!e si to pamatuji – p!ímo
p!i jednání, kdy( fale% dorostla rekordu, toto uvid'l, usly%el… a nahmatal
– a sprdnul jsem se!! A dal svému Druhému tak kontrastní civilní hlas,
(e ze m' v%echno spadlo a pro p!í%t' u( jsem zhruba v'd'l, kudy na to.“
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„Nikdy bych tak nahlas nefandila ‘do toho, do toho‘. Já p!eci hrá-
la Ilonu.“
„Nevím, jestli jsme/máme b#t na podiu ovládáni podv'domím,

ale ka(dopádn' z nás cosi spontánního plyne (má plynout?), cosi, co
utvá!í ‘te-‘ a ‘tady‘. Na nic si nehrajeme. Prost' jsme. (Nemáme
hrát/máme b#t.)“

Martina Musilová vystudovala obor Divadelní v!da na FF UK, kde v roce
2007 obhájila diserta"ní práci Zdravá schizofrenie. Vlivy Brechtova epické-
ho divadla a zcizujícího efektu v $eském moderním herectví. Od roku 1999
p$sobí jako asistentka dialogického jednání na KATaP (DAMU). Od roku
2008 p(edná%í na FF MU v Brn! a FF UK v Praze.
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MgA. Stanislav Suda DIALOGICKÉ
JEDNÁNÍ V PR"PRAV# PEDAGOGA

I. STUDENTI PF J&U
P!ísp'vek vychází ze zpracování více jak $ty! set reflexí 198 student"
denního studia u$itelství pro národní %kolu a 28 student" kombinova-
ného studia u$itelství pro mate!ské %koly Pedagogické fakulty J&U
v &esk#ch Bud'jovicích. Studenti psali vlastní reflexi sm'!ovanou
k zá(itku, kter# jim p!inesla zku%enost dialogického jednání. První refle-
xi studenti odevzdávali zhruba po dvou a( t!ech setkáních, druhou na
konci semestru, tedy po dal%ích dvou a( t!ech setkáních. Z odevzdan#ch
reflexí se poda!ilo vyt!ídit p't skupin se vzájemn' podobn#mi znaky.

DENNÍ STUDIUM
Skupina I.
Pro tyto reflexe je typická v#pov'- formou voln#ch asociací, vy-

hnutí se reflexi zá(itku dialogického jednáni, objevuje se um'lecká
ambice $i zcela jiná témata. V"bec zá(itek dialogického jednání ne-
zmi,ují – celkem 5 student".

Skupina II.
Velmi zajímavá a rozporuplná reakce. Na jedné stran' z reflexí vy-

pl#vá, (e se jich zku%enost z dialogického jednání velmi t#ká, jako by tak
siln# autentick# zá(itek naru%oval jejich v(itou p!edstavu o sob' samém,
co( jsou schopni zaznamenat. Nervozita a up(ené pohledy v%ech okolo
mi absolutn! znesnad'ovaly mou snahu jakkoli se projevit. T(ásly se
mi nohy, potily ruce a hlas nedokázal p(idat na síle (K. Severová).
Na druhou stranu na to v%ak nejsou schopni reagovat a místo ref-

lektování zá(itku docházejí k hodnocení struktury setkání.
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Hodiny se mi zdály jednotvárné (S. Debrecinová, II. Reflexe
2006). P(eci p(ed lidmi nebudu d!lat %a%ka (E. Fromáková, I. Reflexe
2005). Docela se divím, #e ka#dou hodinu d!láme to samé. To mi p(i-
jde podivné, v ka#dém p(edm!tu se s ka#dou hodinou posunujeme
n!kam dál (L.Mar%íková, II. Reflexe 2006). V #ivot! to bude mnohem
jednodu%%í. Pojedeme podle p(edem p(ipraveného scéná(e. *ádné
improvizování. N!co jako projev. A to mi v obávané hodin! vá#n!
chybí (K. Severová, I. Reflexe 2005)

Takto koncipované reflexe se objevily u 14 studentek.

Silné zastoupení v t'chto hodnotících reflexích (cca 80%) mají ab-
solventky st!edních pedagogick#ch %kol s absolvovanou dramatickou
v#chovou.
Vemte si to, #e já jako#to dejme tomu zku%ená, nebo alespo' tro-

chu zasv!cená do této problematiky, byla asi nejvíc p(ekvapená sa-
ma sebou! Vlastn! já, která by nem!la zas takové zábrany mít, se cí-
tila, nevim, jak bych to nazvala! Asi jak vyvoraná my%….
My jsme t(eba na dramce fakt postupovali od pohybu ke slovu,

od cvi"ení partnerské a skupinové citlivosti, cvi"ení nonverbální ko-
munikace, pohybov&ch skupinov&ch improvizací a# t(eba
k dramatizacím, sólov&m slovním improvizacím, stavb! monotema-
tick&ch lekcí a jejich provád!ní…no nevím, podle m! by se ty hodiny
(OSP) daly vyu#ít tro%ku jinak. (L. Ml#nková, I. Reflexe 2005).

Skupina III.
Spole$n#m znakem t'chto reflexí byl pocit v't%í úzkosti, se kte-

r#m tito studenti p!i pokusech bojovali. Vyzn'ní je v%ak motivující.

Já za sebe musím (íci, #e jsem p(ed ka#dou hodinou doufala, #e
u# to nebude tak hrozn&, a uji%+ovala se, #e se p(eci není "eho bát,
ale ten "lov!k ve mn! to asi vid!l jinak. V#dycky se rozhodl, #e m! bu-
de nervovat, a já jsem ho nedokázala zastavit. P(ece jen si myslím,
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#e to nebyla ztráta "asu. I kdy# jsem p(ed t!mito hodinami nejásala,
tak bych v nich ráda pokra"ovala dál (T. Hada$ová, II. Reflexe 2006).

Kdy# hraju divadlo a stojim na podiu, tak jsem klidná, proto#e tam
jsem n!kdo jin&. ,íkám, co mám napsan&, a chovám se tak, jak to d!-
lá postava v textu. Ale kdy# jsem stála sama vep(edu ve t(íd!, cítila
jsem se stra%n! nep(íjemn!. Jako kdybych tam stála nahá, proto#e
jsem se nem!la za co schovat. Byla jsem tam prost! já, a tak jsem do-
stala strach, co si o mn! v%ichni tam pomyslíte…Pozd!ji mn! do%lo, #e
se mo#ná takhle schovávám celej #ivot…(T. )toudková, II. Reflexe 2005).

Tyto pocity úzkosti obsahovaly reflexe u 37 student".

Skupina IV.
Oce,ují, (e si pro%li nárazem zá(itku existence ve ve!ejné samo-

t', i kdy( je to napoprvé stresovalo. Díky opakování stejné situace si
v%ímali, (e stres ustupuje. Zd"raz,ují, (e hodiny dialogického jednání
pova(ují za d"le(ité.
Stát p(ed lidmi, p(ed kamerou a n!co tam povídat, to se mi zrov-

na jako n!co slo#itého nezdálo. Kdy# p(i%la (ada na m!, v%e bylo ji-
nak. Polilo m! horko, m!l jsem studené ruce i nohy a srdce mi bilo
jak o #ivot. A hlavn! pusa byla jak za%itá. Pak to za"alo n!jak&m
zp$sobem nají#d!t a mohl jsem alespo' mluvit. S p(ib&vajícími ho-
dinami to bylo, dle mého názoru,lep%í a lep%í… Nejp(ínosn!j%í je pro
m! ta skute"nost, #e sv$j projev mohu hodnotit z pozice diváka – po-
slucha"e (J. Zahradní$ek, II. Reflexe 2006).

Takto koncipované reflexe se objevily u 78 student".

Skupina V.
Reflexe zkoumající, p!emítající, dialogické.
Pocity z nového. Pusa mluví… ale t!lo prozrazuje. Nap!tí, strach,

uzav(enost, nedo"kavost, nepochopení… Nechápu, kdy# stojím tam,
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na tom míst!, v ohnisku pozornosti – jiná realita. A kdy# sedím
v davu, ne na o"ích v%ech – jsem zase ve své k$#i, Jsem to zase já…
jsem to opravdu já? Za"ínám o tom p(em&%let…Co kdy# ta sm!%ná
postavi"ka, která se tam tak podivn! potácí, jsem práv! já? Já sa-
ma ve své samot!. Na o"ích v%ech, a p(esto sama sebou. Nepozoruji
náhle ostatní a svou "áste"nost mezi nimi, ale pozoruji sebe – svou
opravdovost……… )lov!k se tu setká snad poprvé v #ivot! (nebo si to
alespo' poprvé uv!domí) sám se sebou. A pak se vidí. Hodnotí se.
Uv!domuje si, jak p$sobí. Sám na sebe. Uv!domuje si, jak m$#e p$-
sobit na ostatní, na své budoucí sv!(ence…… (B. Zajícová, I. Reflexe
2005).

Poprvé stát p(ed kamerou je velmi t!#ké a nep(irozené. A pak
jsem se uvid!la a usly%ela. Byla jsem p(ekvapena, jak vypadám, ja-
k& mám hlas, jaké mám pohyby. Moje p(edstava o mn! je pouze dí-
ky smysl$m… díky zrcadlu. To je jen jeden úhel pohledu. P(i t(etím
stání p(ed kamerou jsem si uv!domila, #e tento p(edm!t není samo-
ú"eln&, ale pot(ebn& a u#ite"n&. B&t p(irozená je krásná v!c (J. )ve-
hlová, I. Reflexe 2005).

… Stala se mi taková zvlá%tní, pro m! veselá zále#itost. P(ed t&d-
nem jsem u"ila ve druhé t(íd!, a p(es to, #e jsou to tak malé d!ti, bá-
la jsem se jich, bála jsem se, aby se n!co nepokazilo a já se p(ed ni-
mi neztrapnila. Kdy# jsem tak stála p(ed tabulí a oni (íkali básni"ku,
kterou nejspí% (íkají ka#dé ráno, vzpomn!la jsem si na ve(ejnou sa-
motu. Byla jsem tam p(ed nimi tak sama a za"ala jsem si v%ímat to-
ho, co vlastn! d!lám. Dr#ela jsem v ruce desky a skoro jsem je p(e-
lomila, jak jsem byla nervózní, bylo mi vylo#en! %patn!. ,íkala jsem
si pomalu, v klidu, pamatuje%, jak ti pomohlo se soust(edit –
a opravdu. Poda(ilo se mi uklidnit sebe i d!ti a ta hodina byla jedi-
ne"ná (T. Boudová, II. Reflexe 2006)

Takto koncipované reflexe poskytlo 64 student".
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KOMBINOVANÁ FORMA
V kombinované form' studia se zú$astnilo experimentu 28 poslucha-
$ek na dvou setkáních. Jedná se v't%inou o dámy ve v'ku zhruba $ty-
!iceti let, s letitou pedagogickou praxí a (ivotními zku%enostmi.
Z!ejm' z t'chto d"vod" se objevily pouze dv' skupiny reflexí.
V%echny studentky n'jak#m zp"sobem zá(itek reflektovaly a p!ijímaly
jako pozitivní experiment. Jsou rády, (e jej absolvovaly, i kdy( p!izná-
vají stud, trému, nejistotu. U 12 poslucha$ek lze najít formáln'j%í v#-
pov'di, u zbyl#ch 16 se projevila v"le velmi v#razn' p!em#%let
o zá(itku, situaci a zejména p!esahu k otázkám po smyslu (ivota (lze-
li to takto po franklovsku napsat).

Ve velice krátké chvíli si uv!domuji, #e jsem zvyklá d!lat v!ci
s ur"it&m cílem, s ur"it&m zadáním. Otevírá se p(ede mnou prostor,
po kterém "lov!k "asto tou#í – svoboda, mo#nost volby, mo#nost
sám se rozhodnout. )lov!k by m!l mít z(ejm! v tuto chvíli radost,
ale já poci+uji prav& opak. Je mi zima, p(epadá m! nejistota
a strach… Chvilka nicoty – trvala sekundu, nebo minutu? Nevím, ale
cítím úlevu a vnit(ní klid. Z "eho jsem m!la strach? Nikdo m! ne-
soudí, nehodnotí. Stojím tu proto, abych pro#ila sebe. Je hrozné si
uv!domit, #e jsem si strach utvo(ila sama v sob!. Pro"? Od mala "lo-
v!k kolem sebe sly%í, jak by se v!ci m!ly správn! d!lat, jak se má
chovat, co je dobré, kde co (íkat, co si nechat pro sebe, jak se oblé-
kat, s k&m se kamarádit, jak se dob(e u"it atd. Pou"ky, návody,
správná (e%ení. Vede ho to k samostatnosti, nebo k tupému p(ijímá-
ní zab!hl&ch pravidel? Kdy# se m! n!kdo zeptá, co opravdu chci –
p(em&%lím, uva#uji, ale pokud se m! n!kdo zeptá, co musím, jsem
schopná bez dlouhého p(em&%lení vychrlit (adu povinností. Pro" by-
chom m!li hledat sami sebe, kdy# u# je tém!( v%echno nalezeno, vy-
(e%eno, vysv!tleno, p(ipraven nejlep%í postup? Dostala jsem p(íle#i-
tost pro#ít chvíli sama se sebou, v p(ímém p(enosu a je%t! s diváky.
Díky této chvíli jsem si uv!domila v!ci, o kter&ch jsem p(íli% nep(e-
m&%lela, jen jsem je p(ijímala (R. )kodová, Reflexe 2006).
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Srovnání
Skupina I. – náhradní téma, vyhnutí se reflexi
Skupina II. – zaregistrování zá'itku, hodnocení, odmítání
Skupina III. – úzkostná, ale akceptující reakce, posun k reflexi
Skupina IV. – p%ijetí zá'itku, formáln(j)í v!pov(*
Skupina V. – reflexe p%ijímající, dialogická, kladoucí dal)í otázky

REFLEXE JAKO TVO+IV, IMPULS
F. X. m!l problémy s váhou. 2 roky mu %patn! vá#ila. Nebo byl %pat-
n! vá#en. Sám sebe si p(estával vá#it. Byl k sob! velmi kritick&, byl
to kritik. Za"al si (íkat -alda. Váhu vyhodil a váhal, co si koupit. Byl
ve znamení vah, a proto se rozhodl za#ádat o zm!nu znamení. Po
dlouhém váhání mu byrokrat za p(epá#kou na po%t! vyhov!l
a -alda za chvíli odcházel jako vá#en& st(elec. U# nebyl váhav&
a koupil si kameru. Jen#e se styd!l b&t natá"en i to"it. Odmítal na-
tá"et „dovolenou“ v Itálii i „zakázanou“ doma. Zkrátka #ádnou ze
sv&ch #en.
F. X. byl donucen, shodou okolností, nav%tívit „video“ seminá(

OSP, kde ho p(edhodili do jámy lvové a kyvadla. Vedoucím byl jak&-
si E. A. Poe, kter& byl neoblomn&. F. X. se po rozpa"itém za"átku za-
daptoval a stal se znám&m kritikem „adaptací“. Sv$j posun si hlav-
n! uv!domil o leto%ních vánocích, kdy mu poprvé nevadilo, #e jej
rodi"e natá"eli doprava, doleva i na video. No…… mo#ná trochu.
D!kuji, Edgare Allane!!! (J. Vrba, II. Reflexe 2006).

Autor v sou"asné dob! dokon"uje doktorandské studium na KATaP, téma-
tem diserta"ní práce je Dialogické jednání v osobnostní pr"prav', p$sobí ja-
ko odborn& asistent na Kated(e pedagogiky a psychologie Pedagogické fa-
kulty JU v )esk&ch Bud!jovicích, asistuje dialogické jednání na KATaP
a extern! spolupracuje s Katedrou speciální pedagogiky Pedagogické fa-
kulty UP v Olomouci.
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MgA. Jan Nepomuk Piska" DIVÁK
V HERCI/HEREC V DIVÁKOVI
JAKO PRINCIP INTERAKCE

(nejen v dialogickém jednání)
post!eh stran zp'tné vazby a vst!ícné pozornosti

Vst!ícná pozornost je terminus technicus z praxe dialogického jedná-
ní s vnit!ním partnerem (zkrácen' d. j.). Ozna$uje se jím zpravidla pat-
!i$né nastavení pozorovatele v"$i vystoupení aktéra d. j. Jde, jedno-
du%e !e$eno, o p!ející zájem, o v#raz p!ízn', o pozitivní nalad'ní
a dobrou v"li s ú$inkujícím.
Jde o spole$n# zájem na tom, aby se aktérovi v situaci tzv. ve!ej-

né samoty (nebo prost' v situaci ve!ejného vystupování) da!ilo, aby
mu to (s ním a v n'm) hrálo a jeho radost ze hry se p!irozen' p!ene-
sla na p!ítomné publikum. Jedná se o dotaci pozitivní energie,
o vst!ícnou zv'davost stran objev" druhého, které p!iná%ejí spole$n#
u(itek – libido – ze hry celému hernímu spole$enství.

V pojetí d. j. co studijní discipliny daná pozornost vypl#vá tak!ka
samovoln' ze situace spoluú$asti na tém(e zá(itkovém procesu, tj.
z osobního z(a)kou%ení stavu ve!ejné samoty, z jednání se sebou sa-
ma p!ed druh#mi, jemu( je vystaven jeden ka(d# p!ítomn#.
Ka(d# ú$astník zakou%í a poznává – skrze sebe sama, zevnit! –

riskantní situaci aktéra, postupn' nab#vá zku%enost a kondici (pro ve-
!ejné vystupování), která se p!irozen' p!ená%í na jeho schopnost vní-
mat druhé v akci a sledovat – u( ne tak docela zven$í – procesy, jaké
se p!i tom odehrávají.

37



Nerozborn#m z(a)kou%ením obou pozic v d. j. – pozice aktéra
i diváka – se lze dobírat je%t' jiného druhu senzitivity, je%t' jiného
stupn' (prahu) vnímání, ne( poskytuje prvotní zrakov# $i sluchov#
(hmatov#, $ichov# $i chu+ov#) vjem. (Základní lidské smysly – nave-
nek orientovaná tykadla – ov%em slou(í jako spou%t'$e této – je%t' ji-
né, dal%í – percepce.)
Ke slovu p!icházejí vnit!ní senzory, psychomotorika $i kinestesie,

vnit!ní hnutí ($i pnutí) o nic mén' aktivní ne( vn'j%í pohyby.
Hovo!íme o zapojení t'lové empatie $i (je%t' v jin#ch souvislostech)
vnit!ního hmatu. Vznosn#mi slovy by se dalo !íci, hle, jak se intro-
spekce dobírá p!íslove$ného vhledu.

T'lová empatie p!edstavuje introspektivní nález. Její charakter
lze postihnout na p!íklad' analogické zku%enosti, je( stojí na po$átku
profesní kariéry Jacquesa Lecoqa (1921 – 1999), v'hlasného pedago-
ga herectví (zakladatele mezinárodní divadelní %koly École internatio-
nale de théâtre v Pa!í(i).
Lecoqa – p"vodním povoláním u$itele t'lesné v#chovy – pohnu-

la sm'rem k divadlu (a zvlá%+ ke studiu herectví) jeho fyzioterapeu-
tická a rehabilita$ní praxe v prvních letech po druhé sv'tové válce.
Pracoval s lidmi t'lesn' posti(en#mi, s vále$n#mi invalidy, s t'ly tak
$i onak paralyzovan#mi, sti(en#mi mrtvicí $i obrnou, je( pomáhal uvá-
d't znovu do chodu, vracet zp't do (ivota. Vy(adovalo to od n'ho
p!edstavit si – tak!íkajíc zevnit! – svérázné ústrojenství a hybn# me-
chanismus jiného, zm'n'ného t'la druhého $lov'ka a navést jej
k pot!ebné svalové inervaci a celkové somatické $innosti.
Jako by se v té epizod' Lecoqovy (ivotní dráhy nabízel klí$ k jeho

rozvinutému pedagogickému systému, zalo(enému na individuálním
p!ístupu k v#chov' herce a na celostním, psychosomatickém pojetí
$lov'ka.

Modelová situace dialogického jednání jako situace hry je p!íhodn#m
polem pro p'stování, rozvíjení a t!íbení jemného psychosomatického
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smyslu, zvaného zde t'lovou empatií. Má to co d'lat se zákonitostmi p(e-
nosumezi ob'ma stranami hrací plochy, mezi aktérem a publikem. Jedná
se tu rovn'( o oboustrannou – resp. obousm'rnou – kultivaci intuice,
resp. p!edjímavosti.

Ú$astník d. j. zejména v po$átcích není schopen vnímat (a sledo-
vat) sebe sama v akci stejn' pozorn', jako jej vnímá publikum, tj. vní-
mat sv"j vlastní p!ítomn# projev jakoby zven$í, z prostoru, jako pro-
jev n'koho druhého, tak, jako jej vnímá vn'j%í pozorovatel.
V#chozí aktérova situace p!itom je u( jednou taková, (e je vysta-

ven pozorování druh#ch. Aktérovo jednání je u( jednou (divákem) sle-
dováno, to aktéra vybízí, aby je sledoval s sebou a byl schopen – du-
chap!ítomn' – reagovat na tuté( akci, jí( je p!ítomno publikum.
K#(ené zdvojení, kdy je aktér schopen b#t sv#m vlastním divákem

v p!ítomném okam(iku svého jednání (kdy, !e$eno s Werichem, jeho
„ucho (asne, co to huba mluví“), umo(,uje interakci – souhru –
s cel#m publikem, s druh#mi, s druh#mi diváky, vztahují-li se u(
(na)jednou (spolu s aktérem) stejn' – divácky – k tému( d'ní.

P!íkladem pars pro toto, jak navázat (ádoucí – interaktivní – spo-
jení, budi( p"sobnost lidského hlasu, pro dialogické jednání naprosto
zásadní.
V d. j. nám jde o to, aby se aktér projevoval sv#m hlasem pokud

mo(no naplno, zn'le a zvu$n' (i pokud by m'lo jít o %eptání), aby sv"j
hlas posílal $i vysílal do prostoru a z prostoru jej mohl sv#m sluchem
zase p!ijímat zp't.
Hovo!íme o vylad'ní hlasové intenzity. Na jedné stran' by nem'-

lo jít o projev podprahov#, o intimní hlasovou hladinu (jen tak pro se-
be, do sebe, jakoby pod fousy $i tzv. s tlumítkem), o hlasovou povo-
lenost, kdy hlas jako kdyby upou%tíme, kdy nám uchází a uniká, tak(e
si ho nejsme s to za$ít v%ímat, vnímat a sledovat, nezaujme nás, ne-
zapojí nás – nato( publikum – do hry. Na stran' druhé je záhodno se
vyvarovat hlasového p!epjetí, p!íli%né síly a tlaku, prudk#ch náraz" do
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hlasu, je( hrozí, (e se zak!ikneme, p!ehlu%íme, ba zahlu%íme, a tak
hlas od svého vnímání jenom ode(eneme (tak, (e se nevrátí zp't), p!e-
dimenzovan#m projevem otupíme pozornost svou i publika.
Dialogické jednání dává zakusit, (e hlasem lze vycházet ze sebe

tak, aby $lov'k – t#m( hlasem – zase p!i%el k sob'. O nic p!i tom ne-
jde, mo(ná jenom o to, aby z toho $lov'k n'co m'l a získal, nap!íklad
aby tím vystoupením – ze sebe – získal od sebe odstup a z n'ho za-
se k sob' nacházel p!ístup, jin#, odli%n# od toho, kdy z"stává v'zet
v sob'. Dialogické jednání prakticky zkoumá, co to znamená a jak to
vypadá setkat se, poznat se sebou sama. Vydat (ze sebe) hlas, tj. vy-
dat se (k) druhému, dát se sly%et a vzít si z toho n'co?
Jde-li o to se sly%et, jde o to sly%et se z prostoru, usly%et sv"j hlas

tak, jak ho sly%í druzí. (Vizme, jak se na%e vnit!ní p!edstava o zn'ní
na%eho vlastního hlasu li%í od jeho zvukového záznamu.) Aktivním
hlasem se vytvá!í spole$n# prostor, zvukov# prostor, kter# u( nepat!í
jenom p"vodci hlasu, ale v%em, kdo se ho chápou sv#m sluchem, tj.
v%em p!ítomn#m poslucha$"m. Doká(e-li se aktér sly%et z prostoru,
stává se podílníkem spole$ného zá(itku, ú$astníkem spole$ného sly-
%ení. Aktér se tak stává sv'dkem tého( d'ní, jemu( asistuje divák. Oba
se vztahují k jedné a té(e akci. Jejich reakce se mohou setkat $i st!et-
nout, zk!í(it $i splynout, ale u( se jen tak neminou.

Aktérovo divácké vnímání otevírá cestu ke sdílení spole$né situa-
ce (na obou stranách hracího prostoru), k zakou%ení spole$ného zá-
(itkového procesu, k navázání partnerského vztahu, resp. zp'tné vaz-
by (mezi protagonistou a publikem).

Divácké nastavení aktéra v"$i vlastnímu jednání v p!ítomném
okam(iku nutn' aktivuje jeho jemn# psychosomatick# smysl, kter#
jsme v#%e opsali jako t'lovou empatii a kter# jsme tamté( p!iznali di-
vákovi. Jde o vnit!ní aktivitu, o pohyb v podob' zm'n kinestetick#ch
nap'tí (a s nimi spojen#ch nálad, atmosféry), je( se p!ená%í z jedné
strany (hrací plochy) na druhou.
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Jako se aktérova k!e$ v hlase leckdy p!enese na divákovo bolení
v krku, jako se k!e$ v ramenou protagonisty obrazí v pocitu vnit!ního
sev!ení celého obecenstva, tak i moment t'lového uvoln'ní aktéra p!i-
ná%í oboustrannou, spole$nou úlevu.
Vst!ícná pozornost publika, která je – v dialogickém jednání –

zprvu rozhodn' více otev!ená a nadechnutá ne( sklí$enost trémou
zkou%eného aktéra, m"(e podstatn' napomoci otev!ít hru na scén',
a naopak:
Mimo hájemství bezpe$né studijní situace d. j., tak!íkajíc mimo

rodinn# kruh zasv'cen#ch, v prost!edí cizím (v situaci více $i mén'
b'(ného – um'leckého i mimoum'leckého – ve!ejného vystupování
p!ed neznám#m publikem) je na aktérovi, aby svou otev!enou zvída-
vostí v"$i vlastnímu projevu a jednání, sv#m diváck#m zaujetím – di-
váck#m zapojením do hry – získal obecenstvo na svou stranu
a vespolnou vst!ícnou pozornost navodil svou iniciativou.
K tomu, aby do%lo ke k#(ené cirkulaci pozitivní (dotující) energie

mezi scénou a publikem, ke zp'tné vazb', napomáhá aktérovo para-
doxní zdvojení – rozdvojení na diváka a herce v jedné osob' – a s ním
související zapojení t'lové empatie a vst!ícné pozornosti k sob' sama
jako k druhému.
Dialogické jednání je mo(nou cestou, jak k tomu dospívat, jak p'-

stovat specifick# t'lov# smysl a rozvíjet p!edpoklady pro takovéto –
vpravd' interaktivní – obcování.

V protikladu k tendencím zapojit diváka do hry tím, (e jej tak!ka
vtáhnu na jevi%t', do scénické akce, do vn'j%ího pohybu, na úrove,
herce, (e jej u$iním jedním z aktér", interaktivní princip d. j. spo$ívá
v tendenci u$init aktéra zárove' divákem probíhající akce, u$init jej
jedním z obecenstva.
Ukazuje-li – v p!eneseném slova smyslu – herec divákovi záda upí-

raje svou pozornost k sob' sama, na jevi%t', není to v#raz ignorace
ani narcismu, ale paradoxní pokus srovnat s divákem sm'r pozornos-
ti a sv"j zájem tak u$init zájmem spole$n#m.
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Aktér si pot!ebuje zachovat divácké vnímání v"$i sob' sama
dokonce i v momentech, kdy zru%í ve!ejnou samotu a obrátí se –
s p!ím#m oslovením, adresn' – do hledi%t'.
Jde toti( o jistou provokaci ze strany aktivn'j%ího ú$astníka hry

sm'rem k druh#m, jim( je vyhrazen p!íjem.
A tehdy velice zále(í na tom, aby ne%lo o provokaci jednostran-

nou, resp. jednosm'rnou, o jednorázov# v#boj. Je záhodno, aby pro-
vokatér vstoupil do situace se stejn#m rizikem, jemu( vystavuje pub-
likum, se zájmem o reakci zven$í, jako( i o reakci zevnit! ve smyslu
otázky: „Co to se mnou ud'lá, jak já sám svou provokaci ustojím?“
Z konfrontace obou reakcí m"(e vzejít ono pomyslné spojení –

a nikoli zkrat – mezi ob'ma stranami rampy, lze tak navázat, resp.
udr(et zp'tnou vazbu, tj. otev!enou cestu zp't, v obou sm'rech. Aktér
se m"(e vrátit do ve!ejné samoty a divák z otev!ené, navenek odkry-
té souhry s hercem zp't do skryté, vnit!ní aktivity. Oba se pak mohou
vrátit ze vzájemné diskuse nad v'cí k v'ci samotné, tj. do proudu d'-
ní, z n'ho( na moment vystoupili.
Vzájemná souhra je tu prov'!ována op't diváckou aktivitou. Aktér

opou%tí ve!ejnou samotu $ili vystupuje z d'je, aby ho konzultoval
s publikem, rovn'( proto, aby se ujistil, je-li obecenstvo alespo, tak po-
zorn#m divákem probíhajícího d'ní, jak#m je on sám (a vice versa).
Vystupuje ze hry, aby se ujistil, (e je ve h!e, tj. je-li v ní spolu s publikem.
A proto(e se ob' strany mohou rovnocenn' setkat práv' na úrov-

ni divácké aktivity, aktér p!irozen' sbírá sílu a energetick# náboj pro
své diváctví u diváctva %ir%ího, z jeho( pozornosti dobíjí energii pro
svou vlastní vnímavost a post!eh.

Divácká aktivita herce na jevi%ti se ukazuje ur$ujícím momentem
pro navázání interaktivního kontaktu $i souhrající spolupráce
s faktick#m publikem, by+ se taková sou$innost odehrává leckdy skry-
t', aktivací vnit!ních pohyb" $i senzomotorick#ch hnutí. Hovo!íme tu
ov%em o dramatické h!e a tvorb', které práv' o takov# obousm'rn#
pohyb jde.
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Ivan Vysko$il na základ' praxe svého Nedivadla postihnul cha-
rakter autorského herectví jako p!ípad trojjediného (p!ípadn' troj-
mocného) bytí na scén', kdy osobnost aktéra v sob' zahrnuje
a spojuje (v jednom) autora, herce a – diváka. A v t!í$lenn#ch obsaze-
ních sv#ch ne/divadelních produkcí v'noval v#znamné místo tomu
t(etímu, navenek nejmén' aktivnímu herci na scén', kter# ov%em
umoc,oval úlohu diváka a sv'dka d'ní, obecn' úlohu sv'dectví, je-
mu( vystavuje sv"j akt, sv"j $in jeden ka(d# aktér a k n'mu( se tím
pádem nelze nevztahovat.
Aktér koná a u v'domí sv'deckého korektivu rovn'( dosv'd$uje

své konání, p!esv'd$uje (se) o n'm, dobírá se toho pravého p!esv'd-
$ení a jindy se zase usv'd$uje z nepravosti.

Záv'rem chvalozp'vu na diváckou slo(ku hereckého projevu se
nabízí je%t' jiná, t!eba odlehlá analogie. Tadeusz Kantor (1915 – 1990),
polsk# v#tvarník a sv'toznám# divadelní tv"rce, je o$ividn#m p!ípadem
diváka na scén', p!ípadem tak!íkajíc hrajícího jevi%tního diváka.
Kantor existuje, resp. koexistuje na jevi%ti pospolu se sv#mi her-

ci, resp. mezi nimi, jakoby vn' i uvnit! zárove,. Sem tam zasáhne do
d'ní jako dirigent, demiurg $i deus ex machina (a n'které probíhající
akce zastavuje, pozdr(uje, vrací zp't, nechává opakovat, zpomaluje
nebo pohání kup!edu), $asto jenom p!echází po scén' a vestoje nebo
vsed' jako pozorn# a p!ísn# sv'dek p!ihlí(í v#voji událostí.
Divák (v hledi%ti) je str(en jednak charismatem fyzicky p!ítomné-

ho autora, „správce toho v%eho“ (jak se sám ozna$uje v soupisu ú$in-
kujících osob), kter# své osobní ru$ení za dílo dovádí do d"sledk", tj.
vystavuje se – publiku – spole$n' se sv#m dílem. Nemén' dramatick#
ú$in vyvolává to, (e se tu zve!ej,uje otev!ené pokra$ování procesu
tvorby, p!ed zraky diváka se odehrává nekon$ící (ivá komunikace
mezi principálem a jeho souborem v silovém poli konfrontace
s publikem.

)irok# záb'r Kantorovy (re)aktivní pozornosti (zam'!ené k celku
i k detailu), jeho okam(ité intervence, korekce a inovace, jeho komunikace
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s dílem a nad dílem v p!ítomném $ase pr"b'(ném, to v%e uvádí do mi-
mo!ádn' intenzivní (senzomotorické) sou$innosti diváka, jeho reaktiv-
nost je elektrizována reaktivností jevi%tního diváctví. To se nejv#razn'-
ji projevuje u Kantora samotného, nejednou se ov%em p!ená%í do
hereckého projevu $len" souboru. Kantor"v herec je reaktivní v"$i so-
b' sama, jeho projev je namnoze dvojzvratn#, obrácen# k souh!e
s partnerem i k $inné sebereflexi. (Nemá to daleko k tzv. brechtovské-
mu zcizovacímu efektu nebo k princip"m dialogického jednání.)
Kantor"v herec nadto empaticky, ne-li telepaticky v't!í, jak jeho

p!ítomné jednání vnímá vrchní arbitr Kantor. To v herci dvojnásob ak-
tivuje divácké vnímání sebe sama a (iví zp'tnou vazbu s faktick#m
publikem.
I tady je divák zapojen do hry bez toho, aby se na n'j herec na-

venek p!ímo obracel. (Kantor a jeho soubor zpravidla neopou%t'jí ve-
!ejnou samotu.) Dochází k jemn'j%í interakci. Kantorovi se da!í napo-
jit na vnit!ní pochody divákova vnímání a s t'mi – zevnit! – rozehrát
obousm'rnou v#m'nu energií, dramatick# tanec nap'tí a emocí.

Tadeusz Kantor oponuje t'm, kte!í ozna$ují jeho scénickou tvor-
bu pojmem v#tvarné, p!íp. vizuální divadlo. Stvrzuje, (e ve%ker# vn'j-
%í, vizuální pohyb na scén' pouze slou(í k tomu, aby vyvolal adekvát-
ní pohyb vnit!ních sil, proud" a poryv" tam, pod povrchem, na poli
vnímání diváka.
A podtrhuje, (e jeho tv"r$í postup se nezam'!uje primárn' na scé-

nickou kompozici pohybu herc" po scén' a v"bec na stavbu jevi%tní-
ho d'ní, ale od prvopo$átku projektuje architekturu a choreografii
emocionálních pochod", je( chce rozh#bat uvnit! – uvnit! diváka.

Autor v sou"asné dob! dokon"uje doktorandské studium na KATaP (téma
práce: ,e"ová v&chova, dialogické jednání a jejich pedagogické aplikace).
Jeho specialitou je dialogické jednání pro cizince, a to i za hranicemi ka-
tedry a )eské republiky.
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Ing. Jan Pospí)il VIDEO JAKO NÁSTROJ
K BLI$%ÍMU SEBEPOZNÁNÍ

P!i vzniku laborato!e Ústavu pro v#zkum a studium autorského he-
rectví na DAMU jsem byl vyzván k pomoci s jejím technologick#m vy-
bavením. Na KATaP jsem do té doby pomáhal p!ipravovat zájemce na
práci s videotechnikou, kterou katedra vyu(ívala pro jednoduché ana-
l#zy, reflexe a dokumentaci své práce. V po$átcích, kdy kated!e byla
v'nována jedna videokamera a video-magnetofon, nemohla b#t tato
videotechnika chápána jako nástroj seriozního v#zkumu, ale jen jako
pom"cka pro v#%e uvedené $innosti. Tento stav do jisté míry limitoval
mo(nosti úvah o v'deckém v#zkumu na bázi psychologick#ch meto-
dik na KATaP. Pozd'ji byla po!ízena je%t' jedna videokamera a video-
magnetofon z pot!eby roz%í!ení objemu videozáznam". Analytická
a dokumenta$ní $innost se za pomoci katedrálních nad%enc" za$ala
slibn' rozvíjet.
A p!i%el zlom!

Zalo(ení Ústavu pro v#zkum a studium autorského herectví na
DAMU ji( vy(adovalo seriozní v#zkumné programy, v nich( nelze pou-
ze dokumentovat a ukazovat herecká vystoupení, ale je t!eba je in-
terpretovat psychologick#mi metodami (posuzovat, navzájem porov-
návat, t!ídit atd.). Zalo(ení Ústavu umo(nilo prohloubit analytické
postupy v jednotliv#ch disciplínách katedry a hlub%í vstup psycholo-
gie do t'chto anal#z. Koho pot!ebuje reflexe, anal#za, hodnocení ja-
kéhokoli d'je? Pot!ebuje v(dy posuzovatele, hodnotitele v't%inou
v reálném $ase, ve kterém tento d'j b'(í. P!i náro$n'j%ích psycholo-
gick#ch v#zkumn#ch metodách a postupech v%ak není mo(no v(dy
tuto sou$asnost splnit. Zde nastupuje videozáznam jako nejvhodn'j%í
zprost!edkovatel. Videotechnika, jejím( prost!ednictvím video-záznam
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vzniká, v%ak nesmí b#t v (ádném p!ípad' tv"r$ím prvkem s obrazov#mi
a zvukov#mi eskapádami, ale jen a pouze nástrojem technologické pa-
m'ti d'j" a událostí, které se práv' tv"r$ím zp"sobem odvíjí p!ed na-
%ima o$ima. Tento statut pou(ití videotechniky pouze jako nástroje bez
tv"r$ích ambicí je zásadní pro uva(ované psychologické v#zkumné me-
tody a postupy. Jakmile by technika byla „p!esp!íli% tv"r$í“, do%lo by ke
zkreslení vstup" následného v#zkumu.
P!esto samotn# videozáznam, i p!i tv"r$ím omezení, násobí na%e

vnímání schopností obraz a zvuk reálného sv'ta zakonzervovat
a transportovat v prostoru i $ase. Jsme-li p!edm'tem d'je my samot-
ní, dovede se videozáznam „podívat“ na realitu o$ima „t!etího“.
Dovede zprost!edkovat realitu, v ní( jsme i my „zakomponováni“.
Tuto poslední vlastnost bych rád vyzdvihl. N'kdo m"(e namít-

nout, (e zrcadlo také zobrazí realitu s „námi“, ale uv'domme si, (e u(
pouze pravolevé p!evrácení na%eho obrazu v zrcadle není pravdou, ne-
ní obrazem reality („Mám p!eci p'%inku ve vlasech vlevo, a ne vpravo
jako m"j obraz.“). Dochází tak dokonce k paradoxu, kdy jsme zvyklí
na ná% „fale%n#“ obraz v zrcadle, a p!i pohledu na videozáznam nás
sam#ch jsme zpo$átku p!ekvapeni pocitem, (e vidíme n'koho nám
hodn' podobného, nehled' na to (e se m"(eme vid't i zezadu. Také
míru „zakomponování nás“ do okolí lze videozáznamem maximáln'
zv#raznit velikostí záb'ru (celek, polocelek, detail atd.). Tyto zdánlivé
mali$kosti $iní z videozáznamu nezastupiteln! dopl-ující nástroj ke
komplexnímu sebepoznání.

Videotechnika a zvukov# záznam se na KATaP pou(ívá skoro ve
v%ech disciplínách v#uky. Nejvíce v%ak v dialogickém jednání práv' pro
pot!ebu v#zkumu v této disciplín'.
Podle mého názoru je dialogické jednání disciplína, která, mimo ji-

né, o(ivuje v $lov'ku archetypální vnímání okolní reality i sebe samé-
ho v ní stylem „b#t osobn' p!i tom v%emi smysly“. Toto archetypální
vnímání sv'ta i sebe samého má v't%ina dne%ních lidí utlumené, p!e-
kryté, proto(e nejsou tém'! ni$ím stimulováni pro svou p!irozenou
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%kálu vjem", pocit" a vztah". V't%ina dne%ních kontakt", vjem"
a pocit" je schována do symbol", písmen, $ísel, obraz" (i pohybli-
v#ch) formou knih, $asopis", novin, fotografií, film", internetu, do-
pravních zna$ek, r"zn#ch p!íkaz"-zákaz", upozorn'ní, v#zev atd.
Dne%ní $lov'k toti( v't%inu své komunikace nepro'ívá s emotivním
vkladem a o$ekávanou odezvou. Nemá toti( partnera, a+ skute$ného
nebo virtuálního.
„Kde tedy jsem Já a kdo mne osloví, abych mu mohl odpov!-

d!t?“
Vytvo!ení vnit!ního partnera v dialogickém jednání stimuluje

a zajistí dynamiku odkr#vání na%ich u( dávno zapomenut#ch (ale stá-
le existujících) schopností komunikace v%emi sv#mi smysly (i „%est#m“ –
intuicí).
Abychom tento proces osobního poznávání a zakotvení sebe sa-

mého v realit' mohli, pokud mo(no, objektivn' popsat, je nutné pou-
(ít v'decké psychologické metody pro anal#zy tohoto procesu. V tom
se stává videozáznam a jeho zpracování rozhodujícím dopl-kem se-
riozního v(deckého v!zkumu v"etn( prezentace.

Následné body p!ibli(n' vymezují pou(ívání videotechnologie na
KATaP a definují její statut pouze jako nástroj v#zkumu s minimem
tv"r$ích ambicí.

Pro technologii Ústavu byly ur"eny jednozna"né po'adavky.
1. Ozna$ení a p!ehlednost v%ech mediálních zdroj" na KATaP

a Ústavu (videozáznamy, zvukové nahrávky i mimo%kolní zdroje ).
2. Rychlá a bezproblémová dostupnost v%ech mediálních zdroj"

pro v#zkum a jejich prezentace. Snadná dostupnost t'chto mediál-
ních zdroj" i pro v#uku ve %kole i mimo %kolu.
3. Mo(nost práce s t'mito zdroji bez naru%ení originálu (v#b'r

$ástí, zkracování, skládání do sekvencí atd.).
4. Snadná prezentace nov#ch v#zkumn#ch a v#ukov#ch progra-

mov#ch celk".
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Z t'chto bod" vypl#vá, (e v Ústavu a na KATaP byla technologie
dopln'na mo(nostmi editace a postprodukce zdrojov#ch mediálních
materiál", v%e ji( v po$íta$ovém PC re(imu. S nov#mi kamerami
a zvukov#mi rekordéry je ji( cel# technologick# !et'z digitalizován
a odpovídá sou$asn#m po(adavk"m. Dal%í dopl,ování musí sledovat
v#voj PC videoformát" (Blu-ray), p!enosn#ch pam'tí (flash), posilovat
prezenta$ní $ást (videoprojektor, multimediální notebook) a zvy%ovat
kapacitní mo(nosti pou(ívané technologie.
V neposlední !ad' je nutné vstoupit s materiály na internet (ne-

znamená to ov%em otev!en# p!ístup pro v%echny materiály!), proto(e
prezentace v#sledk" v#zkumu i v#uky pro ve!ejnost je dnes nejú$in-
n'j%í na tomto médiu. Nehled' na rychlou v#m'nu názor" a materiál"
v rámci vlastního v#zkumu.

Vím, (e d!íve byly silné, dnes u( slab%í a mo(ná mizivé obavy ze
vstupu mediálních technologií do v#uky na KATaP a do v#zkumn#ch
zám'r" Ústavu pro v#zkum a studium autorského herectví. &as, jak se
domnívám, v%ak ukázal, (e p!i p!esném definování $innosti a umíst'ní
mediální technologie ve v#zkumn#ch procesech a ve v#uce se tato
dnes u( jeví jako nezbytn' nutná podmínka úsp'chu.

Autor je pravideln& externí spolupracovník katedry i ústavu, garantuje ze-
jména technologické vybavení laborato(e a práci s dokumenta"ní techni-
kou. Jinak p$sobí jako pracovník TV studia na UK – FSV, Institut komuni-
ka"ních studií a #urnalistiky.
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Pohyb

Zkuste, prosím, kdy a kde se vám bude chtít – t(eba ráno p(i
vstávání – zacházet se sebou a v!cmi ti%e, ti%e se p(emis+ovat,

v!dom! v!ci brát, ti%e v!ci pokládat.
Zdenka Kratochvílová
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Pohyb vznikl v návaznosti na projekt FRV- 2870/2006/F2/a doc. Evy
Vysko"ilové a Zdenky Kratochvílové V#chova k pohybu. Inovace
p!edm'tu Pohybová v#chova na KaTAP.



Autory reflexí, z nich# krátce citujeme v záhlaví jednotliv&ch p(ísp!vk$,
jsou studenti Katedry autorské tvorby a pedagogiky a Katedry v&chovné
dramatiky DAMU.



Zdá se mi, #e pohyb není v$bec o p(em&%lení; a ve své p(irozené podob!
práv! tím sv&m nemy%lením se "lov!k v tom pohybu – nebo spí% p(es

ten pohyb – osvobozuje.

Prof. Ivan Vysko"il ÚVODNÍ SLOVO

Moje (ena, docentka Eva Vysko$ilová, se zab#vá otázkami ur$ité meto-
diky pohybu a filosofie $lov'ka u( dost drahnou dobu. Za$ala u docentky
Jarmily Kröschlové, které pat!í velké uznání za to, (e v"bec m'la tato
%kola pevnou a komponovanou, hloub'ji zalo(enou koncepci a zárove,
také tradici jevi%tního pohybu a v#chovy k pohybu.
Nám jde o to, abychom s pomocí ostatních p!icházeli na p!edm't

v#zkumu, co vlastn' lze v oblasti v#chovy k pohybu produktivn',
smyslupln' zkoumat. A abychom zárove, p!icházeli také na otázky
metodologické, jak to zkoumat, jakou cestou. Abychom dostáli tomu,
co máme v názvu, (e jsme Ústav pro v#zkum a studium.
To jsou otázky, které sice mohli za$ít filosofové, ale za celou tu do-

bu v podstat' nemohly b#t !e%eny empiricky, proto(e v#znamn' sou-
visejí s ur$it#m filosofick#m pojetím, s ur$it#m sv'tov#m názorem. To
je vlastn' ten úkol, kter# p!ed námi stojí.
Uv'domujeme si, (e jsou tady ur$ité momenty velmi d"le(ité, v#-

znamné pro vysokou %kolu, pro vysoko%kolské studium. P!esahují do-
savadní, dalo by se !íci, jednostrann# prakticismus. Je v"bec otázka,
jak# je obor nebo jaké je hlavní téma této %koly. My si myslíme, (e je
to zále(itost dramatické kultury a tvorby. *e to není jenom zále(itost
jednotliv#ch praktik nebo jednotliv#ch zaveden#ch $inností, ale (e
p!esahuje do mnoha jin#ch obor", které s oborem múzick#m nebo
múzického pojetí souvisejí a kde se bez kultivace a bez hlub%ího po-
znání k duchovním jádr"m nedostaneme.
Proto tento seminá! – ne (e bychom u( v'd'li, ne (e bychom u(

mohli p!edlo(it v#sledky n'jakého empirického v#zkumu. Uv'domujeme
si, (e tato oblast je otev!ená.
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D"le(ité je zejména celostní pojetí, proto(e v dob', kdy sv#m
zp"sobem %turmuje technokracie a scientismus, je t!eba na tuto tak
základní rovinu znovu a znovu poukazovat.
Jsem velmi rád, (e jste p!ijali na%e pozvání. Doufáme ve va%i po-

moc nejen ve form' ú$asti na diskusi, ale i ve form', !ekn'me, refle-
xe, p!ísp'vk" anebo podn't", které by k tomuto procesu, k tomuto
sledování p!isp'ly.
D'kuju vám za pozornost a dovolte, abych vás pozdravil i jménem

své (eny.

Autor je spisovatel, divadelník a pedagog. Od roku 1992 do roku 2003 ve-
doucí Katedry autorské tvorby a pedagogiky na pra#ské DAMU, nyní (edi-
tel Ústavu pro v&zkum a studium autorského herectví tamté#. Autor dialo-
gického jednání s vnit(ním partnerem.
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T!#ko m$#e sklesl& duch sídlit ve vznosn! dr#eném t!le s aktivním
t!#i%t!m. Jeden nebo druh& se nakonec p(izp$sobí.

Mé t!lo rozli%uje pohyb p(íjemn& a nep(íjemn&. Nep(íjemn& pohyb
nemusí nutn! znamenat pohyb komplikovan& "i namáhav&. Je to spí%
pohyb prázdn&, zbyte"n&, nemající v daném "ase a prostoru smysl...
A radost z pohybu... je v pravd! královskou cestou k ovládání pohybu.

Doc. Eva Kröschlová SLO$KY
POHYBOVÉHO V&RAZU

Dovolte mi, abych p!ed za$átkem úvah o dan#ch slo(kách p!e$etla
$ást svého hesla o v#razovém pohybu:
V#razov# pohyb je pohybov# projev, ze kterého pozorovatel (p!í-

jemce) m"(e vy$íst bu- uv'dom'le nebo neuv'dom'le poselství
o stavu, pocitech i úmyslech pozorovaného (vysílatele). Toto poselství
je více nebo mén' z!etelné, av%ak ne v(dy a ne ka(dému pozorovate-
li srozumitelné. V#razové pohyby se projevují v mimice i pantomimice
(nezam',ovat s pantomimou), tj. v obli$eji nebo v celém t'le.
Zvlá%tním odd'lením pantomimiky je gestika, která se projevuje v#ra-
zov#mi pohyby rukou, pa(í a prst" (nejen odd'len', ale i ve spojení
s ostatním t'lem). Mezi bezd'$ná gesta pat!í nap!íklad sta(ení ruky
v p'st p!i vzteku, av%ak ruka se vztahuje v p'st i p!i v'domém úmys-
lu – m"(e znamenat stejn' hrozbu jako p!ípravu k zápasu nebo
i pozdrav. K správnému pochopení v#razov#ch pohyb" je tudí( nutno
brát v potaz celkovou situaci a vztah pozorovaného k okolí a v%ímat
si nejen tvaru pohybu, ale i jeho dynamiky a temporytmu.
Uv'dom'lé v#razové pohyby mají v't%inou komunikativní funkci,

bu- p!ímou nebo jako sou$ást um'lecké struktury v herectví, v pan-
tomim' $i v moderním v#razovém tanci, kde jsou r"zn#m zp"sobem
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stylizovány (a to nejen uv'dom'lé, ale i bezd'$né pohyby).
I v neum'lecké skute$nosti se vyskytují v#razové pohyby pro danou
situaci v'dom' upravené, bu- ztlumené nebo zv#razn'né, a+ u( v#-
chovou, vlivem konvence nebo i sebestylizací.
Bezd'$né a spontánní v#razové pohyby mají celostní charakter;

naproti tomu pohyby slou(ící autostylizaci nebo klamání okolí se $as-
to poznají podle toho, (e je p!i nich vypracována jen ur$itá $ást pro-
jevu, n'kdy mimika, n'kdy gestika, zatímco ostatní t'lo se projevuje
neadekvátn'. Zejména v afektu to vyzradí p!idru(ené vegetativní v#-
razové projevy, jako je z$ervenání, pocení, husí k"(e apod. V herecké
práci nelze tyto bezd'$né projevy p!ímo ovlivnit, ale lze s úsp'chem
pracovat se zm'nou dechového rytmu, kter# je s vegetativní sousta-
vou úzce spjat. Dále je mo(no pracovat s poznatkem, (e ka(d# v#ra-
zov# projev má charakteristick# temporytmick# pr"b'h podmín'n# si-
tuací. Umí-li herec vytvo!it vn'j%í obraz v#razového projevu ve v%ech
detailech jeho pr"b'hu, m"(e se dostavit zp'tné p"sobení v#razu na
vnit!ní pocity, které je dostate$n' známé z n'kter#ch (ivotních situa-
cí, (nap!. nasadí-li si n'kdo p!i poh!bu masku lítosti, skute$n' mu po
chvíli nálada poklesne)1.

A te* tedy slo'ky pohybového v!razu:
» tvar $ili projevení v prostoru
» rytmus a tempo $ili fázování v $ase
» dynamika $ili dávkování síly, energie

Te- vám uká(u jeden pohyb, jedno gesto, je( se m'ní zm'nou jed-
notliv#ch slo(ek pohybového v#razu. (Byl to dvoufázov# pohyb ruky:
v první fázi bylo jakési „nabrání“ rukou p!ed st!edem t'-
la, v záp'stním kloubu oblouk ruky dol", dovnit! a nahoru; ve druhé
fázi se dla, otev!ela a p!edloktí jí bylo vedeno stranou do úplného na-
ta(ení pa(e, tak(e ruka otev!ená vzh"ru skon$ila nízko stranou, p!i-
bli(n' ve v#%i boku.)
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Schéma 1:

1. prosté p!edvedení

2. zm'ny tempa – rychle – pomalu – se zrychlením – se zpomalením

3. zm'ny tempa v rozd'lení na dv' fáze – první rychle, druhá poma-
lu – první pomalu, druhá rychle
Zde u( se blí(íme rytmu podle definice, (e rytmus spo$ívá ve st!í-

dání rychl#ch a pomal#ch fází, ale také fází d"razn#ch a ned"razn#ch,
tak(e v dal%í ukázce u( spolupracují d"razy:

4. zm'ny rytmu – první rychle, d"razn', druhá pomalu, ned"razn' –
první rychle a ned"razn', druhá pomalu a d"razn' – první pomalu
a d"razn', druhá rychle a ned"razn' – první pomalu a ned"razn',
druhá rychle a d"razn'
Kdy( se zapojí je%t' pauza mezi první a druhou fází (tak(e vznik-

ne t!ífázov# pohyb), zm'ní se v#raz zvoleného gesta je%t' více.
Po forte nebo po crescendu následuje pauza v nap'tí, po pianu

nebo decrescendu následuje pauza v klidu.

Vyu(itím d"razu jsme se ov%em p!iblí(ili p"sobení dynamiky:
5. zm'ny dynamiky – ob' fáze v pianovém nap'tí, ob' ve forte – dá-
le i pianissimo a fortissimo. Pro crescendo a decrescendo volím jin#
pohyb, souvislou vlnovku v horizontále: zesilování se zrychlením – ze-
silování se zpomalením – zeslabování se zrychlením – zeslabování se
zpomalením.
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Schéma 2:

6. zm'ny ve tvaru (ov%em tak, aby základní tvar z"stal zachován, ji-
nak by se mohlo jednat o nové gesto):
» zm'ny ve tvaru prst" – zm'na v obrácení dlan' – zm'na

v oblou$ku první fáze – zm'na v %ikm'j%ím vedení druhé fáze
» zm'na u(itím spolupohyb": nato$ením trupu – úklonem hlavy

apod.
» zm'na doprovodn#mi pohyby: druhé pa(e – kroku vp!ed – kro-

ku stranou – kroku vzad – jednoho kroku vp!ed a druhého vzad atd.

Ka(dá zm'na zde uvedená zm'nila p"sobení daného gesta, zm'-
nila jeho v#raz.
(Ukázek bylo celkem 30, mo(ností je ov%em daleko víc.)

Nebojte se, tohle nebyla ukázka cvi$ení ve v#uce. Ale neodpustím
si u( zde podotknout, (e $ím v't%ím po$tem nuancí projde p!i cvi$e-
ní na%e psychosomatika (já vím, to není to správn' slovo, ale !íci „na-
%e t'lo“ by bylo p!ímo chybné, proto(e nejde jen o t'lo), tak(e $ím v't-
%ím po$tem nuancí projde p!i cvi$ení na%e psychosomatika, tím
p!esn'j%í v#raz nám nabídne v okam(iku pot!eby – v okam(iku, kdy
n'co sd'lujeme.
Ale vra+me se k názvu dne%ního seminá!e. Souvisí slo(ky pohybo-

vého v#razu s osobnostním projevem? Jist'! Sledujete-li, jak se lidé pro-
jevují v pohybu, m"(ete analyzovat velikost a tvar jejich pohyb", jejich
tempo a rytmus, dávkování energie, ale i míru nap'tí v r"zn#ch $ástech
t'la, k!e$ovitost nebo ochablost, pohybovou sev!enost nebo otev!enost
– to v%echno ve vztahu k situaci, ve které se ti lidé nacházejí. Z takové
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anal#zy m"(eme usuzovat na osobnost pozorovaného. (H. de Balzac
svého $asu analyzoval ch"zi !ady lidí a napsal o tom zajímavou stu-
dii. Cituji nap!íklad: „Mezi 254 osobami, jejich# ch$zi jsem analyzo-
val, nena%el jsem ani jedinou, která by m!la p$vabné a p(irozené po-
hyby“. A jinde: „Ka#d& pohyb má sv$j vlastní v&raz, kter& p(ichází
z du%e. Musíme hodn! na n!m pracovat, abychom ho p(ivedli
k jednoduchosti.“ 2)
Ov%em i bez anal#zy – i neuv'dom'le – vnímáme lidi, s nimi( se

setkáváme, podle jejich celkového v#razu. V#raz je prost!edek komu-
nikace. Jako takov# se dá ovliv,ovat, zven$í i zevnit!. Je mnoho p!í-
ru$ek o tzv. !e$i t'la, jí( mohou vyu(ívat i politici $i poradci politik",
pedagogové p!í%tích u$itel" nejr"zn'j%ích %kol, mén' u( u$itelé pan-
tomimy $i tance, proto(e t'm jde o pohybov# v#raz stylizovan# (a$-
koli i ti mohou t'(it z pozorování bezd'$n#ch pohyb" a postoj", a+
v%eobecn#ch nebo p!inále(ejících ur$it#m spole$ensk#m t!ídám nebo
ur$it#m etnik"m).
Av%ak jak je to s tím osobnostním projevem? Jak umo(nit osob-

nosti, aby se projevila adekvátn'? Je nutno ji osvobodit, uvolnit.
Mluvíme-li o uvoln(ní, míníme tím stav eutonicky uvoln'né akti-

vity. P!im'!ené dan#m okolnostem, danému úkolu, dané situaci.
Mluvíme-li o povolení $ili ochablosti nebo o k%e"ovitosti $ili p!ep'tí
$i topornosti, míníme tím nap'tí nep!im'!ené dan#m po(adavk"m,
bu- nedostate$né nebo p!ehnané. (Stává se, (e v n'které $ásti t'la
pozorujeme povolenost, jinde zárove, k!e$ovitost.) Uvoln'ní je tedy
kvalita jednání, která platí na v%ech stupních pot!ebného nap'tí – $i-
li tzv. eutonie. Tak(e uvoln'ní v na%em pojetí je kvalita samotného na-
p'tí – nikoli jeho protiklad!
Nemíním tady $íst heslo, které se zab#vá p!edpoklady takového

osvobozujícího uvoln'ní, uvedu aspo, jeho jakési resumé: „Psycho-
somatické uvoln!ní závisí na správném hospoda(ení silami za vyvá-
#eného dr#ení t!la a harmonického d&chání a zaru"uje ur"itou kvalitu
p(i zvy%ování trénovanosti a zdravotní kondice; je rovn!# podmínkou
pro kultivaci pohybového a mluveného projevu i zp!vu, stejn! jako
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pro vyp!stování schopnosti v&razov&ch prom!n (a to i sm!rem k po-
hybové "i hlasové deformaci v zájmu charakterizace – bez újmy na
zdraví). Zde jsme se tedy dotkli on!ch slo#ek pohybového v&razu.
Uvoln!ní pak znamená soulad mezi psychologick&mi, fyziolo-

gick&mi i biomechanick&mi zákonitostmi pohybového projevu
a v herectví i soulad mezi pro#itkem subjektivního "asu herce
a pro#itkem dramatického "asu hry. Uvoln!ní v na%em slova smyslu
nemá nic spole"ného s pasivitou, není ani relaxací; je toti# organic-
k&m soust(ed!ním a p(im!(en&m dávkováním síly, která osciluje plus
mínus kolem rovnová#ného st(edu, v n!m# v%ak nikdy nesmí setrvat,
má-li ná% projev b&t #iv& a #ivotn&.“ 3 A zde mi dovolte citát herce
Louise Jouveta: „Herec musí b&t uvoln!n, aby mohl tvo(it nap!tí
hry!“ 4, a to neplatí jen o herci.
Kdy( u( jsem za$ala citovat, p!idám je%t' dal%í citát o pojmu hry

podle Huizingy: „Hra je dobrovolná "innost, která je vykonávána uv-
nit( pevn! stanoven&ch "asov&ch a prostorov&ch hranic, podle dob-
rovoln! p(ijat&ch, ale bezpodmíne"n! závazn&ch pravidel, která má
sv$j cíl v sob! samé a je doprovázena pocitem nap!tí a radosti
s v!domím ´jiného bytí´ ne# je ´v%ední #ivot´.“ 5
Musíme rozli%ovat privátní základní nap'tí od scénického $i !e$-

nického nap'tí. První je základní tonus v soukromém (ivot', jeho( pro-
m'nnost musí ov%em b#t pro na%e povolání nále(it' rozvinuta.
Základní jevi%tní nap'tí je o n'co vy%%í, dostavuje se u hotového herce
p!i p!edstavení automaticky; student k n'mu musí dosp't uv'dom'-
l#m vstupováním „do hry“, aby se mu stalo návykem p!i zkou%kách.
Nap'tí v rovin' imaginace, tedy uvnit! herního jednání, pro které

je charakteristické volné st!ídání mezi vy%%ím nap'tím a jeho relativ-
ním poklesem, nesmí nikdy klesnout pod bod základního jevi%tního
nap'tí. (Rozumí se, (e jevi%tním nap'tím míníme stav p!i h!e nejen na
jevi%ti, ale i p!ed kamerou, u !e$nického pultu nebo p!i vyu$ování.)

S odstupn'ním nap'tí souvisí pocit pravdy. Stupe, základního
nap'tí p!im'!en# postav' flegmatika se li%í od stupn' p!íslu%ejícího
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cholerikovi. Stupe, pot!ebn# pro zt'lesn'ní Harlek#na by se jevil jako
nepravdivá „%ar(e“ u postavy sluhy v psychologickém dramatu.
Podobné je to s (ádoucím nap'tím mluveného projevu u ver%ovaného
$i jinak nadsazeného textu divadelní tragédie v protikladu ke stupni
pot!ebnému v televizním seriálu ze sou$asnosti. Uve-me je%t' i rozdíl
v nárocích na psychosomatické nap'tí p!i p!enosu té(e inscenace
z malého divadla na velkou p!írodní scénu – v$etn' nutnosti vnit!ní-
ho uv'!ení zv#%enému nap'tí a rozp'tí projevu. (Podobn' !e$nick#
projev nebo v#uka v plenéru).
Vra+me se nyní k po(adavku uvoln'nosti na v%ech stupních na-

p'tí, kter# se mo(ná na první pohled jeví jako nesmysln#. Uvoln'né
fortissimo? P!edstavte si velk# skok – bezpochyby pot!ebuje zna$nou
energii. Av%ak pouze její ur$itá dávka je p!im'!ená ú$elnosti tohoto
skoku. Nep!im'!ená dávka a zejména nesprávné rozlo(ení energie
zp"sobuje p!ep'tí v n'kter#ch $ástech t'la a psychiky (!) a ovliv,uje
proto i p"sobení na okolí. K!e$ovité pohyby pa(í, sta(ení ramen
a napjat# v#raz obli$eje kazí p"sobení onoho skoku, a+ u( jde o lehk#
skok tane$ní nebo energi$t'j%í skok v akci. Uvoln'n# v#raz je v prvé
!ad' podmín'n osvojením techniky skoku se správn#m rozlo(ením
svalové práce a správn#m d#cháním, ale i psychick#m zacílením
k zá(itku skoku se v%emi pocity, které k tomu pat!í – a to u( p!i po-
hybovém tréninku! Je-li to ve h!e, pak p!edev%ím zacílením k ú$elu
jednání, jeho( je skok projevem, a správnou motivací.

Postupme dále: podmínkou pro psychosomatické uvoln'ní je fy-
ziologicky správné dr(ení t'la, tedy jak !íkáme – vyvá'ené dr'ení t(la.
Pravidla vyvá(eného dr(ení t'la ve vzp!ímeném postoji jsou ur$e-

na takov#m pom'rem jednotliv#ch $ástí t'la k sob' navzájem, ve kte-
rém „je komprese na%eho skeletu na nule… a svaly spot!ebují jen má-
lo síly k jeho udr(ení“ 6. Tj. jsou-li kosti postaveny v protism'ru
k zemské p!ita(livosti – tím se svaly uvolní pro pohyb.
Není náhodou, (e takové dr(ení má estetické kvality (je nejblí(e an-

tickému ideálu t'lesné krásy). K jeho dosa(ení je nutné u$it studenty
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redukovat neu(ite$né nap'tí a námahu a zárove, tonizovat ochablé
$ásti svalstva, aby se zjem,oval kinestetick# cit, tj. pocit pohybu t'la,
bez n'ho( $lov'k nem"(e sám sebe dokonale „regulovat“ a nem"(e
dojít k plnému sebev'domí – v'domí sebe.
P!i cvi$ení musí spolu spolup"sobit i p!edstava svobodného tva-

rování, pohybu v prostoru a $ase! Lukianos !íká: „Nám Helén$m ne-
sta"í ponechat ka#dého, jak ho stvo(ila p(íroda, po#adujeme od n!-
ho gymnastické vzd!lání, aby %+astn& v&tvor p(írody byl zu%lecht!n
a %patné vlohy aby byly zlep%eny.“ 7
Nejvhodn'j%í je za$ít uv'domování správného dr(ení t'la v lehu,

kde je p"sobení t'lesné tí(e zredukováno na minimum a nervov#
systém m"(e b#t relaxací odleh$en a uvoln'n, ani( by se n'které $ásti
t'la dostaly do nesprávného pom'ru (shrbením apod.). Odtud se mo-
hou za$ít budovat nové návyky nervosvalové koordinace, aby nahradily
staré a nesprávné, které, bohu(el, ve v'ku sedmnácti let ji( p"sobí jako
„druhá p!irozenost“, tak(e správn' vyvá(ené dr(ení t'la v klidu
i v pohybu je zprvu p!ijímáno jako nep!irozené. Proto je nezbytné, aby
student u( p!i cvi$ení pracoval na sob' zárove, i psychicky, aby ka(dou
korekci dr(ení jednotliv#ch $ástí t'la okam(it' zapojil do celkového po-
citu uvoln'ní. To znamená, (e kdy( mu p"sobí námahu vyrovnat zak!i-
vení páte!e nebo upevnit pánevní svalstvo apod., musí v okam(iku ná-
pravy docílit relativního uvoln'ní ve vyvá(eném postoji (poloze)
a vyvolat si zárove, pocit pohody! Psychoterapeuti nás u$í, jak je pocit
libosti a svobodného d#chání d"le(it# p!i ka(dé autoregulaci. (Na tom-
to míst' p!ipomínám poznatek z biomechaniky, (e optimální polohou
obli$ejového svalstva je mírn# úsm'v! Vzpome,me na v#raz Buddh"v
nebo p!edhelénsk#ch !eck#ch soch.)
Velice d"le(ité je p'stování vitální síly dechového svalstva

a prota(ení pasové krajiny tak, aby ve st!edu t'la byl stále voln# pro-
stor pro pohyb bránice. *iv' vzp!ímené dr(ení t'la se dá vyp'stovat
pouze ve spojení s dobr#m d#cháním a naopak. Kdo se %patn' dr(í
a %patn' d#chá, ten se také %patn' pohybuje. Kdo má povolen# nebo
málo pohybliv# pas a bederní krajinu s pánví, ten má i p!i pohybu
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nesprávn' rozd'lené svalové nap'tí. K tomu se vá(e i v'ta z Balzacovy
studie „u# nem$#eme vznést nárok na slu%nou ch$zi, jakmile jednou
b(icho poru%ilo rovnováhu mezi jednotliv&mi "ástmi t!la.“
Jak tomu odpomoci? N'mecká odbornice Dore Jacobsová doporu$u-

je: „Ne tolik opravovat %patné dr#ení, jako spí%e najít pozitivní obraz – ne
vzp(ímeného postoje, ale vzp(ímeného, p(ímého "lov!ka v prostoru!“ 8
Zm'ny v dr(ení t'la tedy nesmí z"stat pouze povrchní, vn'j%í do-

vedností, musí zasáhnout celou studentovu osobnost, zharmonizovat
ji. U herce a mima pak vytvo!it spolehliv# základ pro charakterotvor-
né odchylky v dr(ení jednotliv#ch dramatick#ch postav, které bude
zt'les,ovat. Bez vyty$ení normy nelze (ádnou odchylku pocítit jako
v'domé tvarování, a+ u( ve smyslu idealizace $i r"zn#ch stup," de-
formace (od jemné realistické charakterizace po ostrou karikaturu).
Tak(e je nutné, aby si student vyp'stoval (iv# cit pro takovou normu,
kterou lze formulovat jako Pravidla vyvá(eného dr(ení t'la. 9
Variant nesprávného dr(ení t'la následkem povolení nebo p!ep'tí

je n'kolik, av%ak hlavní vadou je ve v%ech p!ípadech nepropojenost t'-
la jako celku, odd'lenost jednotliv#ch pohyb" a gest, jejich „nezn'lost“
a prostorová omezenost (i stát lze bu- „zn'le“ nebo „nezn'le“,
s prostorov#m vyza!ováním $i bez n'ho!). K správnému postoji nesta-
$í ov%em pouze technické zvládnutí pohybu, ale je t!eba du%evní ú$as-
ti na jeho tvarování, v pravd' „kultury pohybu“ (tj. jeho „vy%lecht'ní“).
Nebudu vám zde $íst tato Pravidla, která formulovala Jarmila

Kröschlová. Jak je uplatnit ve v#uce, to jsem u( nazna$ila (základní
cviky vle(e), ale máme i n'kolik dal%ích cvi$ení, která naz#vám „uv'-
domovacími“, je( by m'la b#t za!azována v po$átcích pohybové v#-
chovy. Lze se k nim vracet, kdykoliv studenti ztrácejí kontrolu nad
sv#m dr(ením. Není jich mnoho a netvo!í hlavní nápl, tréninku.

V#znam vyvá(eného dr(ení t'la pro svobodn# pohybov# projev
snad nemusím zd"raz,ovat. Ale nesmím opomenout v!znam harmo-
nického d!chání. Rozepisuji se o n'm v p!íslu%ném hesle. Zde uvedu
jen to, co se t#ká slo(ek pohybového v#razu.

61

8 Jacobs, D.: Die menschliche Bewegung. Ratingen 1962.
9 Kröschlová, E.: Jevi%tní pohyb. AMU ve IV. vydání 2003, s. 14.



Leh$eji se nám d#chá, je-li tí(e t'la nesena kostrou bez zvlá%tní
námahy sval". Lépe se dr(íme, jestli(e se nám dob!e d#chá. Dr(ení t'-
la a svalové pohyby, které vyvolávají prohloubené d#chání, povzbuzu-
jí i psychické ekvivalenty, nap!. pohotovost k aktivit', kontaktibilitu
i dispozici k afektu. To se v%ak net#ká d#chání prohloubeného na po-
vel v"le, spí%e toho, které pomocí p!edstav, a+ u( $ichov#ch, prosto-
rov#ch $i zvukov#ch vyvolá aktivitu vegetativních regulátor" na%eho
d#chání.
Rytmus d#chání se má p!izp"sobovat poloze t'la v gravita$ním

poli. Správnou koordinaci pohyb" s d#cháním nejlépe odpozorujeme
ve stavu psychosomatického uvoln'ní, v klidu a nejprve v pomalém
tempu. Pak teprve m"(eme tempo pohybu zvy%ovat bez obav (velice
$asto je toti( rychlé cvi$ení spojeno s nesprávn#m d#cháním!).
Av%ak po(adavek uvoln'ní neplatí pouze v klidu a p!i odpo$inku.

Práv' p!i namáhav#ch cvi$eních je dosa(ení uvoln'ného dechu neju-
(ite$n'j%í pro zvládnutí budoucích náro$n#ch úkol"! P!i tomto uvol-
n'ní v%ak nesmíme nikde nic povolit. Zejména dechové svalstvo si
musí uchovat aktivitu a dr(et ve st!edu t'la voln# prostor, aby vysíla-
lo podn'ty pro vydatn'j%í d#chání. Pocitov' to odpovídá tzv. „decho-
vé bráni$ní opo!e“, je-li správn' chápána a provád'na (prakticky to
znamená udr(et tou $ástí dechového svalstva, která podléhá v"li, mír-
n' nádechovou pozici i p!i v#dechu).
V't%inou b#vá !e$ o cvi$eních, ve kter#ch si máme p!irozen' roz-

%í!it dechovou kapacitu, abychom posílili svou vitalitu v't%ím p!ísu-
nem kyslíku. Av%ak v herectví jde i o zpodobení (ivotních projev", kte-
ré nejsou spojeny s voln#m d#cháním. Víme ze zku%enosti, jak se m'ní
jeho rytmus, jestli(e jsme p!ekvapeni, vyd'%eni, máme strach, radost,
sp'cháme, zdráháme se, zpozorníme, atd. V'domé zm'ny dechového
rytmu mohou zp'tn' ovlivnit pocit a( k pro(itku (odpovídajícímu zm'-
n' situace ve h!e a vztahu k ní). Proto je ve v#uce jevi%tního pohybu
vyu(íváno i t'chto mo(ností. Rovn'( i p!edstav v"n' $i pachu, které
napomáhají p!irozen#m reakcím. Nezapome,me ani na uvol,ující vliv
smíchu! Jacobsová !íká: „,ízen podv!dom! p$sobícími vegetativními
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centry, ale zárove' p(ístupen v$li, tvo(í dech most mezi vn!j%kem
a vnit(kem. D&cháním m$#e "lov!k uvést cel& sv$j organismus do
zmatku nebo ho uspo(ádat a zharmonizovat.“ Proto n'kdy doporu-
$uji student"m herectví, aby se na vzru%ené jednání p!ipravili zrych-
len#m d#cháním.

V p!edchozích odstavcích jsem se dotkla v#uky tréninku a v#uky
tzv. jevi%tního pohybu. Trénink v r"zn#ch %kolách vychází z r"zn#ch me-
tod, o tom promluví dal%í kolegové. Chci zde k tomu !íci n'kolik slov.
Ideální pohybová pr.prava – podle mého názoru – má za$ít po-

stavením studenta do totáln' nového vztahu k pohybu. Za$átek má
vést k plnému soust!ed'ní na kinestetickou vnímavost a p!edstavivost
a jejich prost!ednictvím k odstran'ní nesprávn#ch návyk" v dr(ení
a v pohybu i nesprávného postoje k práci na pohybu. Jde tedy
o vytvo!ení p!edpoklad" pro budoucí schopnost zapojit celou bytost
do procesu tvorby – v celé psychosomatické závislosti. Mimo jiné to
pro studenta znamená, (e musí p!istupovat k této práci s velkou zod-
pov'dností a zájmem – jako k v#zkumnému úkolu: zkoumat své mo(-
nosti, shroma(-ovat zku%enosti atd.
Z toho vypl#vá, (e i kdy( se tempo práce a hustota cvi$ení

z po$áte$ního pomalého uv'domování v ur$it#ch fázích pozd'j%ích lek-
cí stup,uje, nemá nikdy mít charakter sportovního tréninku. Nemá b#t
cvi$ením v"le, ale uvol,ováním schopností a hraním s mo(nostmi.
Také proto by m'ly b#t lekce prom'nlivé v temporytmu a v dynamice,
v prostorovém zam'!ování a ve vyhledávání iniciace pohybu a r"zn#ch
variací cvi$ení.
Ka(dá lekce by krom' v't%iny spole$n' rytmovan#ch cvik" m'la

mít i úsek s cvi$ením v individuálním temporytmu a m'la by za$ínat
i kon$it chvílí absolutního ticha a klidu (obvykle po skon$ení zah!íva-
cích cvi$ení p!ed za$átkem intenzivní práce a na úplném konci lekce).
V ka(dé lekci by se n'které rychlé cvi$ení m'lo vystup,ovat do maxi-
mální rychlosti (ka(d# dle sv#ch mo(ností) a jeden z pomal#ch cvik"
p!ivést a( k „neskute$né“ pomalosti.
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Osvojená cvi$ení lze bohat' rytmicky a dynamicky obm',ovat
a lze doporu$it, aby po n'kolika p!íkladech dan#ch u$itelem následo-
vala (v záv'ru hlavního oddílu lekce) krátká varia$ní improvizace na
dané cviky (zpo$átku t!eba jen zm'nami doprovodn#ch pohyb" nebo
polohy, pak i prostorové temporytmické a dynamické modifikace).
Ale i kdy( k tomu nedojde, m'ly by studenti odcházet osv'(eni

a uvoln'ni, nikoli znaveni, n#br( s p'kn#m dr(ením t'la a rozvoln'n#m
d#cháním. Jestli(e v ur$it#ch lekcích k únav' dojde, musí následovat
je%t' fáze uklidn'ní a uvedení t'la do správného základního nap'tí
a vyvá(eného dr(ení.
T'(kosti, které má jednotlivec s nov#mi cviky, není dob!e p!eko-

návat tvrdou v"lí, ale ochotou, otev!eností pro nov# pohybov# zá(i-
tek. (Zejména t'(kosti s dr(ením t'la v r"zn#ch pohybech denního (i-
vota neplynou z jeho obtí(nosti, ale z tvrdo%íjnosti star#ch %patn#ch
návyk". Ohnutá záda se natrvalo nespraví pouh#m narovnáváním, ale
hledáním a nalezením nov#ch kladn#ch pocit" s rovn#m dr(ením spo-
jen#ch!). Skute$nost, (e se n'kte!í t'lesn' posti(ení lidé vypracují
v díl$ích úkolech k v't%í dovednosti ne( leckter# zdrav# $lov'k, ne-
plyne ani tak ze síly v"le, jako ze schopnosti mobilizovat celou osob-
nost (nejen t'lo), pln' se soust!edit a hledat i nalézat cestu k cíli
s pou(itím v%ech pocitov#ch regulátor" a citového potenciálu (!) – ja-
ko se ostatn' stejn#m zp"sobem u$í ka(dé batole vzp!ímenému po-
stoji a prvním kr"$k"m – s organick#m zapojením ka(dé aktivity do
svého vztahu k okolnímu sv'tu.
Je tedy jasné, (e dobr# trénink nem"(e poz"stávat z bezmy%len-

kovitého p!ejímání a mechanického opakování po(adovan#ch cvik".
Zejména ne trénink p!ipravující um'lecké vyjad!ování, které p!edpo-
kládá celkovou citlivost pro nejr"zn'j%í odli%nosti v jemn#ch nuancích
i ve velk#ch kontrastech. Aby se vyvinul tvo!iv# vztah k pohybu
v tréninku, musí b#t cviky chápány jako tvary, jako rytmy, jako dyna-
mické projevy, jako prom'ny pocit", prom'ny vztah" k vnit!nímu
a vn'j%ímu sv'tu, p!echody od tí(e k lehkosti, od jemnosti k síle, od
lability k stabilit' atd. Ne v(dy a ne v%echny cviky budou takto
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prom'nlivé, ale tato mo(nost musí zde b#t stále p!ítomna. A jestli(e stu-
dent není zpo$átku schopen vkládat do své práce plné bohatství pohy-
bov#ch zá(itk", nech+ si p!i opakování cvik" rad'ji vyvolá pocit ochot-
né trp'livosti, ne( aby zatvrdil své psychosomatické nap'tí úpornou
v"lí. O tom pí%e Moshé Feldenkrais: „Kdo p(i u"ení vynakládá nep(i-
m!(enou námahu a komu ani tato zdánliv! nesta"í, tomu nez$stanou
prost(edky pro zrychlení nebo zesílení nebo zlep%ení svého konání: je-
de na pln& plyn p(i jedni"ce a nem$#e více, ne# u# d!lá. Zadr#uje dech,
vynakládá p(epjaté úsilí, není tém!( schopen se pozorovat a t!#ko do-
sáhne zlep%ení… nebo+ na%e smyslové orgány jsou tak uzp$sobeny, #e
o to lépe rozli%ují, o" jemn!j%í, men%í je drá#d!ní, které k nim dosp!je…
Abychom rozeznali jemné rozdíly v námaze, musí sama námaha b&t
nejd(íve zmírn!na. Pro p(esn!j%í kontrolu pohybu pot(ebuje "lov!k
zv&%enou citlivost, tj. v!t%í schopnost vnímat rozdíly.“ 10 (Uvádí p!íklad
s mouchou: usedne-li na kufr, kter# nesu, nepoznám to, usedne-li na dr-
(ené stéblo, ucítím to).
Nerada bych ov%em vzbudila dojem, (e studenti nemají dostat,

jak se !íká, „do t'la“. Sám název trénink skr#vá usilovnou práci.
P!ejdu te- k slo(kám pohybového v#razu v rytmické v!chov(

a v jevi)tním pohybu.
Hraní s rytmem dovede uvolnit spontaneitu a tím p!ipravit „tvo-

!ivé rozpolo(ení“, nebo+ odstra,uje n'které zábrany, a to tím spí%e,
dovedeme-li vnímat rytmus v%emi k tomu ur$en#mi smysly – zrakem,
sluchem i kinestetick#m smyslem, tak(e se celostn' soust!edíme
k jeho „h!e“. To pak p"sobí p!ízniv' na na%i emocionalitu, zejména je-
li rytmus dostate$n' o(ivován tempem a je-li plastick# svou dynami-
kou. Tento poznatek byl v#chodiskem m#ch lekcí rytmické v#chovy
adept" herectví na DAMU, která se nezam'!ovala tolik na cvi$ení ryt-
mick#ch dovedností (tím mén' na získání znalostí), jako na vyvolává-
ní a t!íbení smyslu pro rytmus (k tomu slou(í krom' n'kter#ch cvik"
dalcrozeovské metody také cvi$ení z Orffova Schulwerku s tleskáním,
se zvuky, se slovy a zpíváním, i n'které postupy aplikované z tzv. v#ra-
zového tance se zam'!ením k hereckému projevu). V prvním semestru
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se pracuje bez hudby, ve druhém se p!ipravují improviza$ní úkoly na
reprodukovanou hudbu, které slou(í k rozvíjení hudebního cít'ní, $ás-
te$n' i k probuzení smyslu pro formu.
Je v nich u(ito dvou cest: skute$ného cvi$ení rytmick#ch doved-

ností (by+ i hravou formou) a spontánní improvizace na základ' ryt-
mick#ch, melodick#ch i jin#ch impuls" k obohacení fantazie. D"le(ité
místo tu zaujímají cvi$ení kontaktu ve dvojicích a ve skupin' na zá-
klad' rytmu, tempa nebo temporytmu v bezeslovném jednání,
s hudbou i bez hudby. Schopnost vycítit temporytmus druhého, dát
se jím strhnout nebo ho v'dom' brzdit, zvlá%t' pak schopnost dojít
ke spole$n' cít'n#m prom'nám ak$ního proudu, je velice u(ite$ná
pro budoucí souhru na jevi%ti $i ve studiu. T'plov !íká: „Smysl pro ryt-
mus je v#dy emocionální pro#ívání shody daného "asového pr$b!-
hu, procesu s obsahem tohoto procesu.“ 11 – „W. Wundt prokázal, #e
rytmus sám o sob! není nic jiného ne# ‘"asov& v&raz citu‘ a #e ka#-
dá rytmická forma pot(ebuje pr$b!h citu v "ase. Vzhledem k tomu,
#e zp$sob, jak jsou city "asov! rozvr#eny, je sou"ást afektu, m$#e je-
ho zobrazení v rytmu tento afekt p(ímo vyvolat.“ 12
P!i pohybu s hudbou projevují za$áte$níci tendenci

k zv#raz,ování metra, tj. t'(k#ch a lehk#ch dob, které sly%í
z rytmického doprovodu; rytmus melodie nechávají probíhat jaksi
„vedle“ nebo „nad“ sv#mi pohyby, které v(dycky provád'jí pod vlivem
moderních tanc" nanejv#% ve dvou dynamick#ch stupních st!ídáním
forte a piana – na akcentované a neakcentované doby taktu –
v nem'nném sledu. Proti t'mto dv'ma tendencím je nutno p!edest!ít
student"m %irokou paletu tempov#ch, dynamick#ch a rytmick#ch
prom'n, ve velkém rozp'tí i v jemn#ch nuancích, v kontrastech
i v mírn#ch p!echodech. Nau$it je vnímat nejr"zn'j%í v#razové odstí-
ny v hudb', v jejich spojení s citov#m obsahem i s (ánrov#m odli%e-
ním. Pochopit celistvost rytmick#ch projev" i v tichu. Vystav't klenbu
spojující jednotlivé fáze r"zn#ch akcí, nejen sólov#ch, ale i spole$n#ch
(spole$ná klenba pro akce r"zn#ch postav a vztah celku i jednotlivce
k této jednotící klenb').
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Cítit rytmus a dynamiku pohybu v tichu pova(uji za zvlá%+ dob-
rou pr"pravu pro hudebnost projevu. Ano, teprve v tichu se projeví
muzikalita pohybu. Zní to divn', ale je to tak. P!i pohybu s hudbou
$asto hudba pracuje za nás.
Ráda bych zde uvedla je%t' dva citáty o rytmu: „Rytmus je vy-

jad(ovatelem na%eho tv$r"ího pohybu, rytmus jsou milníky rozesta-
v!né na cest! k nad%enému p(ehodnocení. Jin&mi slovy: dynamická
koncepce tv$rcova uskute"'uje se v "ase pomocí rytmu, jeho# v&-
tvorem ur"uje se té# tv$rcovo mistrovství.“ (M. Bon$-Toma%evskij) 13
„Jako by se otvíral rozpor mezi vnit(ní pravdou psychologické-

ho procesu a rytmem jako formálním prvkem um!leckého ztvárn!ní.
Ale takov& rozpor není. Je to jen odpor, kter& klade ka#d& surov&
materiál um!leckému ztvárn!ní.“ (R. Lukavsk&) 14
Nejvíce se uplat,ují slo(ky pohybového v#razu v p!edm'tu „je-

vi%tní pohyb“ (aspo, v mé v#uce to tak bylo). Ale jenom málokdy o n'
%lo p!ímo. Nap!. v jednom úkolu, kdy m'l student nalézt r"zné v#-
znamy tého( pohybu. Je%t' se pamatujete, jak jsem na za$átku svého
p!ísp'vku ukazovala prom'ny jednoho dvoufázového pohybu. Tam to
bylo z druhé strany, naprogramovala jsem si zm'ny v jednotliv#ch
slo(kách v#razu. Ve v#uce se vycházelo z p!edstavy. Studentka si vy-
brala vzta(ení ruky a ukázala ho jednou jako radostn# pozdrav, pak ja-
ko smutné rozlou$ení, pak jako stopnutí auta, pak jako policajtské za-
stavení provozu. Kdy( nám to ukázala, m'li p!ihlí(ející studenti !íci,
jak se m'nilo tempo, jak nap'tí, jak dr(ení t'la a postavení hlavy
a jaké byly detaily v prstech apod. &ili: jak pro(itek situace ovlivnil
vn'j%í v#raz gesta (v jeho slo(kách). Ov%em taková cvi$ení nebyla
$astá a ne v za$átku v#uky.
V#uka jevi%tního pohybu slou(í zpo$átku k znovuprobuzení smys-

l", k objevování psychosomatick#ch a psychologick#ch zdroj" pohybu
a jeho v#razov#ch mo(ností, k navázání neverbálního kontaktu, ale té(
k poznání vlivu jevi%tních zákonitostí na sebejednodu%%í pohybov# pro-
jev, má-li b#t divákem správn' pochopen. Dále pak obsahuje postupy
rozvíjející variabilitu v#razu, a to pomocí zm'n pohybové dynamiky
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a temporytmu, zm'n pohybového tvaru a jeho prostorového zam'!ení
nebo i zm'n temperamentu (ve smyslu psychologické typologie), dále
postupy rozvíjející schopnost metaforického vyjád!ení, múzi$nost atd.
Pat!í sem i práce s rekvizitou – skute$nou nebo imaginární – práce
s maskou, cvi$ení pro získání pohybového citu atd. Krom' toho jde od
po$átku také o aplikaci zku%eností z lekcí pohybové pr"pravy, akroba-
cie, úpol" a sport", tj. zapojení jejich prvk" do proudu smysluplného
jednání v pohybov#ch etudách. V nich se pak ponenáhlu t!íbí i smysl
pro jevi%tní formu. Jde p!evá(n' o pohybov# v#raz, av%ak není mo(né
vyh#bat se zvukov#m projev"m, citoslovcím, p!íp. i slov"m, nemá-li se
vytvo!it bariéra mezi pohybov#m a slovním jednáním.
Také tempo má vliv na pohybov# v#raz. K tomu dokládá Buytendijk:

„Lidsk& pohyb…má vlastní "as. S jeho zm!nou prom!'uje se v&kon
a s ním i smysl pohybu.“ 15 – P!i u$ení ka(dého nového konání je d"le-
(ité individuální tempo. Malé dít' hledá a opakuje pohyb ve vlastní rych-
losti tak dlouho, a( si ho osvojí. Tím bychom se m'li !ídit p!i za$átku ka(-
dé nové techniky, zejména pak p!i hledání p!irozeného pohybu.
V#razn' zpomalené tempo má v#znam ve v#uce pohybové pr"-

pravy a %ermu, zejména pak v jevi%tním pohybu. Akce musí b#t do té
míry zpomalená, aby vzniklo zajímavé nap'tí. Student p!itom má mo(-
nost si uv'domit fázování akce a procvi$í si následné zapojování sval-
stva; rovn'( se v n'm povzbudí smysl pro prostorové vedení pohybu.
Také schopnost velkého zrychlení v pohybu i my%lení je u(ite$ná.

A te- se dostávám k zále(itosti, kterou pova(uji za velmi pod-
statnou. B'hem mé p!es padesát let trvající praxe v mé v#uce vykrys-
talizovaly dva protikladné "i dopl-ující se postupy, které se t#kají ne-
jen v#uky jevi%tního pohybu, ale i rytmické v#chovy, a v malém
rozsahu i tréninku:
1. Ty, které dávají p!esn# návod, p!ípadn' i vzor, a vedou meto-

dickou !adou cvi$ení a( k cíli.
2. Takové, u nich( by vzor a návod byly %kodlivé, proto(e si zde stu-

denti mají od po$átku hledat vlastní vyjád!ení. Pro n' musíme vytvá!et
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takové podmínky, aby se spontánn' uvolnila cesta k intuitivnímu !e%e-
ní. Intuitivní jednání probíhá „hic et nunc“ – „zde a nyní“; je osvoboze-
no od znalostí a praktik, od teorií a technik. Je spojeno s pocitem osob-
ní svobody, ov%em svobody v rámci pravidel hry dané $innosti. (Jde
v't%inou o $innost, která vychází od psychosomatick#ch impuls", ale
vztahuje se k celému mentálnímu (ivotu a otevírá i podv'domé vrstvy
osobnosti.) Neexistují zde chyby ve zp"sobu provedení. Hnacím moto-
rem nesmí b#t cti(ádost, ale zvídavost!
Tuto práci nepodrobujeme kritice ani autokritice (o$ekávání hod-

nocení $asto svazuje nebo naopak podn'cuje cti(ádost, ta v%ak ru%í
spontaneitu, proto(e plánuje a tla$í tvrdou v"lí k v#sledku). – Na zá-
v'r lekce tohoto druhu hovo!íme o tom, jaké zá(itky nebo objevy nám
umo(nila, co nám p!eká(elo, co se vymklo z pravidel hry, co se „na-
rodilo“ – a jak to v%e p"sobí na pozorovatele.

U prvního typu práce, kde je ur$ujícím $initelem p!edstava v#-
sledku, je naopak kritika a autokritika velmi d"le(itá. Je p!i ní nutno
dbát na to, aby vzor byl postupn' osvojován, „adoptován“, aby se zá-
v'rem stal vlastním vyjád!ením studenta – se v%emi city a pocity, kte-
ré k tomu pat!í. Cesta k tomuto cíli je v%ak docela jiná ne( v p!ípad'
druhém, kde jde o tvo!ivé experimentování spojené s ur$it#m rizikem
– bez nárok" na dohledn# v#sledek. Tento zp"sob vy(aduje intimní at-
mosféru a jeho v#sledky nejsou ur$eny pro zve!ejn'ní. – Oba zp"soby
jsou protikladné v p!ístupu, jeden zven$í, druh# zevnit!. První vede,
druh# podn'cuje. Nutn#m v#chodiskem pro oba je dobré soust!ed'-
ní. Toho lze dosáhnout r"zn#mi prost!edky, podle toho, jak#m sm'-
rem se studenti pot!ebují „naladit“. Ob' cesty se mají sejít v kone$né
fázi v#uky, ale chvílemi se dot#kají nebo k!í(í u( d!íve. N'kdy se do-
konce dopl,ují p!i práci na jednom tématu.*
Existuje je%t' dal%í aspekt tohoto d'lení, podle kterého jsou ur$i-

té úkoly od po$átku sm'rovány k divákovi, se v%emi d"sledky, které
z toho vypl#vají, zatímco jiné – „v díln'“ – jsou soukromého rázu, a+
u( jde o práci jedinc" (by+ pracujících sou$asn') nebo dvojic $i celé
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skupiny, v nich( se nacházejí i spole$né zku%enosti s tak!íkajíc „obna-
(enou“ poctivostí, kde(to p!i zam'!ení na diváka nerozhoduje to, jak
to cítíme my, ale jak to p"sobí na n'ho. Studenti musí poznat, (e
v tom je velk# rozdíl, a také to, o jak# rozdíl jde, v $em spo$ívá, aby
se s tím nau$ili pracovat, pop!ípad' i „poctiv' klamat“.

Cht'la bych toho !íci více, také nap!. o p!irozeném pohybu, ale
$as se naplnil. Uzav!u tedy tím, (e se vrátím k po(adavku osobnost-
ního projevu. Osvobodí-li se osobnost b'hem v#uky a projde-li velkou
prom'nlivostí v#razu (zejména v té $ásti v#uky, která je vedena po-
stupy druhého typu), získá bohatou %kálu, z ní( se vyloupne vlastní
osobitost jejího projevu.

(Pozn. redakce: Rozsáhlou bibliografii, "ítající p(es "ty(i sta hesel souvisejících
s tématem tohoto sborníku, najdete v heslá(i Jevi%tní pohyb Evy Kröschlové –
AMU, IV. dopln!né vydání, Praha 2003).

Autorka u"í od roku 1952 lidové a historické tance, jevi%tní pohyb
a rytmickou v&chovu na Divadelní fakult! AMU. Spolupracovala na více jak
%edesáti "inoherních a televizních inscenacích. Jako zakládající "lenka mezi-
národní nevládní organizace The International Council for Traditional Music
(ICTM) p(i UNESCO spoluvytvo(ila metodu strukturální anal&zy tance.

7070



N!kdy si myslím, napadá m!, mo#ná, #e kdyby konkrétní t!lo zm!nilo
„pána“ – bylo by ovládáno jinou „persónou“, pohybovalo by se jinak ...

jen p(em&%lím nad jedine"ností, originalitou pohybov&ch projev$
ka#dého "lov!ka v akci...

Opakování pohyb$ po druhém "lov!ku je n!kdy t!#ké a v#dycky
zábavné. Je dobré p(esv!d"it se na vlastní k$#i, jak je n!kdo jin& jin&.

Zdenka Kratochvílová HLEDÁNÍ
VLASTNÍHO POHYBOVÉHO PROJEVU

Kudy a jak vede cesta k vlastnímu pohybovému projevu? Je p!ístup-
ná v%em, i tomu, kdo má z pohybu strach a (ije v pocitu, (e na to ne-
má talent.
Na katedru profesora Ivana Vysko$ila p!icházejí lidé nepozname-

naní (ádnou pohybovou technikou i lidé pohybov' %kolení, t!eba ab-
solventi nonverbální katedry HAMU, a také pohyboví profesionálové.
Ti v%ichni spolu studují, setkávají se na hodinách pohybu a stává se,
(e t'lo nedot$ené (ádnou technikou udiví sv#m jedine$n#m pohybo-
v#m projevem.
Jedná se o odkrytí vlastních mo(ností pohybu a hry s ním.

O objev „já m"(u“. Já m"(u ud'lat krok, ale nemusím. Rozb'hnout
se. Skákat. Kdy( chci. A taky z"stat stát. Nadechnout se.
To „já m"(u“ nep!ijde samo. Jak se dostat do k#(eného stavu sou-

st!ed'ného uvoln'ní – klidu pot!ebného na vnímání podn't" zvenku
a schopnosti na n' reagovat?
Znamená to p!ijmout své t'lo se v%ím v%udy – s jeho proporcemi,

vahou, dechem, energií – jako mocného partnera.
Lecoq !íká: „Le corps sait des choses, que la tête ne sait pas en-

core.“ 16 Profesor Vysko$il !íká $esky: nechat se b#t. Se laisser d‘être.
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P!irozen# pohyb, dar od Pána Boha, máme v sob' více nebo mé-
n' zasut#. A v"bec není samoz!ejmostí, jak uvádí docentka Eva
Kröschlová pod heslem P!irozen# pohyb v knize „Jevi%tní pohyb“:
„P(irozené u# toti# zdaleka není to, co jako p(irozené poci+ujeme, na
co jsme zvyklí (na%e druhá p(irozenost), spí%e je to kvalita, kterou
jsme kdysi ztratili a musíme ji znovu získat hledáním, nasloucháním,
vnímáním vnit(ních i vn!j%ích popud$……“
Pohybové stereotypy denního provozu, spole$enské konvence, osob-

ní návyky, mechanicky vykonávané $innosti jsou v t'le pohybov' chudé.
V jednotliv#ch zadáních na%ich pohybov#ch hodin se chceme udivovat
pohyby, polohami i pozicemi t'la, které vznikají ne vym#%lením, ale osob-
ním zaujetím k danému úkolu. I b'(né podání ruky, zamávání na po-
zdrav se stává jednajícím gestem a podle dynamiky provedení se m'ní
i jeho obsah. A naopak obsah m'ní dynamiku a tvar gesta.
Toto jsem !ekla na úvod svého vstupu na seminá!i a nechala jsem

si „sv"j“ vym'!en# $as na promítnutí videozáznamu v#stup" z klau-
zur m#ch hodin pohybu na kated!e. Nedo%lo u( k vlastnímu hodno-
cení a vyslovení se ke zhlédnut#m ukázkám ani k rozprav' nad peda-
gogick#mi postupy mezi p!ítomn#mi pohybá!i, divadelníky
a teoretiky. Vyu(ívám tedy te- mo(nosti sd'lit pohnutky, které m'
vedly k prezentaci práv' t'chto v#stup" na seminá!i, a otev!ít prostor
pro otázky, k $emu vedou moje pohybové hodiny.
Jak jsem se zmínila, pracujeme na psychofyzické kondici navod'-

ní stavu soust!ed'ného uvoln'ní, kdy „to“ – zatím neznámé v nás –
procitne a samo za$ne jednat. Vysílat i p!ijímat podn'ty zvenku.
P!ep'tí v t'le tomu, aby se tak stalo, zabra,uje. A p!íli% uvoln'né t'lo
si jich nev%imne a jede si po svém.

PRVNÍ UKÁZKA: T#LO JE KRÁ&EJÍCÍ KATEDRÁLA
(ú$astnilo se 11 student")
V názvu je u( obsa(eno dr(ení t'la, pocit vertikály a p!edstava vznos-
né, uvoln'né ch"ze. Zadání zní: Chodit voln' prostorem s ty$í (jeden
a( dva metry dlouhou), polo(enou na hlav' ve sm'ru ch"ze. Neohrozit
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potkávajícího svou ty$í, vnímat se, vyu(ít mo(ností vzájemného doty-
ku jak ty$í, tak rukou. Opustit prostor, kdy( ty$ spadne, a znovu se vrá-
tit s ty$í na hlav'. Vzniká pocit sounále(itosti, radosti, (e se da!í.
Hudba Phila Glasse vytvá!í atmosféru velkého prostoru a neovliv,uje
vznikající temporytmus a dynamiku pohybu ve skupin'.
Pro m' jako diváka vzniká siln# sváte$ní obraz, ve kterém je !ád.

Zadání samo – neohrozit svou ty$í druhého – vytvá!í (ádoucí stav
uvoln'ného soust!ed'ní. Zadání je jasné. Jednoduché. Není $as na
p!em#%lení, co ud'lat, jak ud'lat, „proboha m' nic nenapadá“.
Podobn# efekt p!iná%í i práce s neutrální maskou 17.
D!íve ne( masku dáme na obli$ej, posuneme ji na temeno hlavy,

jako zdvi(ené hledí. A pracujeme s p!edstavou, (e na%e o$i a celá tvá!
se nachází tam. 18
S maskou na obli$eji se $lov'k cítí schovan#, v bezpe$í a pohybuje

se voln'ji. V#raz tvá!e p!ejímá celé t'lo. Je cítit daleko siln'ji jeho ener-
gii, hmotnost, jeho tvar v prostoru. Gesta se zpomalují, zv't%ují. I mal#
pohyb, kter# vzniká od hlavy, se dostává do v#razu celého t'la, ur$í zp"-
sob ch"ze, zv#razní základní pohybov# rys postavy a zp"sob jednání ve
vznikající situaci.
Naprosto protich"dn# rys charakteru ne(má její nositel, m"(e vyvolat

tzv. charakterní maska. Nositel masky nemá zodpov'dnost za p!ípadné ne-
horázné chování postavy, charakteru, s ním( jako $lov'k nesouhlasí. Ale má
zodpov'dnost za srozumitelnost a smysl vznikající situace. Dokládají to pro-
mítnuté ukázky Mizející fresky, Pas de deux, Uv!(ila, #e je krásná 19.
17 „Neutrální maska shroma(-uje v sob' v%e (ivoucí, co existuje a v $em se ka(d# pozná.“ In: Lecoq,
Jacques: Le corps poétique, Les Cahiers Théâtre/Education. l'ANRAT 1997.

18 „Kdy( jsem m'la poprvé masku nasazenou na temeni, byl to zvlá%tní pocit. Myslím, (e moje pozor-
nost byla zam'!ena k tomu místu, s p!edstavou neutrálního v#razu masky, a tím do%lo k osvobození
pohybu. Nebyl zadán (ádn# úkol, t'lo si mohlo jednat sv#m zp"sobem a v $ase jemu p!íjemn#m.
Odnikud nikam. P!ipadala jsem si jako loutka. Cítila jsem se, jako by t'lo nem'lo svaly, jen kosti
a klouby, takov# provzdu%n'n# pocit.“ (z reflexe studentky KATaP Marcely )ikové)

„Maska je pohyblivé oko, které má své vlastní specifické t'lo.... P!eji si splynout s maskou – a ona se
mnou – natolik, abych ji( nevnímala, kde kon$í, ale aby prostupovala celé t'lo. V tento moment se ze
mne stává ,jin# tvor, stvo!ení‘, co( je velmi v#sti(né slovo. Vznikl. Narodil se.“ (z reflexe studentky
KATaP Lucie Krupi$kové)

„Já nejsem ten, kdo ur$uje a vede, ale ten, kdo naslouchá signál"m t'la a nechává se jimi vést.“ (z re-
flexe studenta KATaP Ond!eje Moravce)

19 „Maska odhaluje nedostatek nap'tí (propojení) v t'le a odhalí odpadnutí energie do civilismu. Naopak jí ,slu-
%í‘ minimalistick# pohyb a jeho p!echody do gest. To jsem si uv'domila p!i pozorování zkou%ení spolu(ák"...
Myslím, (e jak v ostatních p!edm'tech, i tady jde o práci s vnit!ní intenzitou. I tady je pot!eba získat ur$itou
kondici, aby $lov'k tak!íkajíc nebyl ve vleku a mohl si u(ívat to budování. Taky jde o to dát si $as, nebát se,
i kdy( jde o zadané téma, prost' zbavit se nutnosti splnit. Maska je pro to dobr#m prost!edkem. Maska ne-
jsem já. Její nehnutost nutí k t'lesnému sd'lení.“ (z reflexe studentky KATaP Marcely )ikové)



Hru s rytmem a rytmizací pohybu ukazuje v#stup D!lej!. Je to
pantomimické „lazzi“ 20 – etuda o tom, jak je t'(ké zvednout b!emeno
t'(%í ne( ten, kdo ho má zvednout.
Iluzivní technika mimu – rytmické $len'ní pohybu, nasazení po-

hybu a ukon$ení pohybové fáze – se p!i zacházení s konkrétními p!ed-
m'ty projeví v p!ehlednosti jednání i nápaditosti ve h!e s nimi.
Uv'domili jsme si to p!i zkou%ení Beckettovy Hry beze slov.

POSLEDNÍ UKÁZKA: HRA BEZE SLOV II 21
Beckett popisuje v'cn' jednání dvou postav hry, jejich pohyb v $ase
a prostoru. Postavu A p!edstavuje v na%í ukázce student Václav Bejtler
– robustní hmotné t'lo, vzbuzuje pocit %í!ky. Postavu B p!edstavuje
student Ond!ej Moravec – úzk#, lehk#, vzbuzuje pocit v#%ky.
Zadání zní: Hledat základní vnit!ní tempo, v#raz a gesto postavy.

Skrze b'(né úkony (nap!íklad nasazení klobouku, nazutí boty, pojídá-
ní mrkve) vypovídat o existenci postavy. Jaká je? Jak (ije?
Respektování $asov#ch pokyn" Becketta nás inspirovalo k pou(ití

metronomu. Jeho chod p!ipomíná upl#vání $asu. Slou(í jako osnova, do
které A (pomal# chod) a B (rychl# chod) vy%ívá sv"j ka(dodenní rituál.
Re(ie Beckettovy Hry a cel# její existencionální smysl je obsa(en#
v autorem navr(eném p"dorysu d'ní v prostoru. A ten jsme dodr(eli.

Ukázky jsou nato$eny p!i klauzurách, zastihují nás v ur$itém sta-
diu práce. Nejsou – a také není cti(ádost, aby se staly – hotov#mi $ís-
ly. Ale je na nich vid't p!ítomnost onoho %+astného stavu soust!ed'-
ného uvoln'ní, bez kterého by nemohly ani vzniknout a rozvíjet se dál.
Um't „dívat se a vid't“ pat!í k psychofyzické kondici. „Líbí – nelí-

bí“ je málo. Z na%í zku%enosti z druhé strany, tedy z pozice diváka, vy-
plynuly odpov'di na r"zná „pro$“. Shodli jsme se na tom, (e je dobré:
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20 „Ve své $isté podob' je to jevi%tní trik, kousek, krati$ká anekdota, mimovaná scénka, n'kdy jen ná-
pad, slovní nebo pln' hraná h!í$ka, té( tane$ní, hudební nebo pís,ová...“ Kratochvíl, Karel: Ze sv!ta
komedie dell'arte. Panorama, Praha 1987.

21 Beckett, Samuel: Acte sans paroles II, Les editions de minuit. Pa!í( 1966.



» nehrát ve smyslu p!edstírání
» po$kat si na pohyb jako pohon jednání, neud'lat gesto d!ív
» dr(et se dan#ch pravidel hry
» uv'domit si, (e divák ne$te my%lenky, ale chce je vid't – chce
rozum't, aby se mohl ú$astnit hry 22

Audiovizuální technika umo(,uje vid't sám sebe v pohybu
a v souh!e s ostatními. Nezastupitelné jsou písemné reflexe – schop-
nost slovy sd'lit svoje t'lové zá(itky a sna(it se vyznat sám v sob'.
Pohyb je v t'le stále p!ítomn#. Není to t'lo, které pohyb odlo(í

s koncem hodiny pohybové v#chovy. 23 Na%e stále se opakující fyzická
cvi$ení jsou denním chlebem. Je to údr(ba – úklid v dom' – t'le.
V na%ich ukázkách jsem zmínila techniku mimování. I ta, jako ka(-

dá pohybová technika, dává !ád a p!iná%í uspokojení „já n'co umím“.
V%echny techniky a pohybové dovednosti jsou ulo(eny v t'le, aby se
objevily ve v#razu a slou(ily fantazii i nalezení a sd'lení vlastního (i-
votního tématu. Ale pozor, jak !íká profesor Vysko$il: Nikdy není tolik
dovedností, aby se z nich dalo tvo!it.
To je moje vyznání. Dot#ká se mnoha témat i oblastí. Vybízí ke

konkrétnímu a p!esnému zpracování.

Autorka je tane"nice, mim, pedagog pohybu. P$sobila v pantomimické sku-
pin! Ladislava Fialky v Divadle Na Zábradlí a dále ve vlastním autorském
divadle jednoho herce. Vyu"ovala na hudebn!-dramatickém odd!lení Státní
konzervato(e, poté na Kated(e v&chovné dramatiky DAMU a v sou"asnosti
na KATaP.
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22 „Le comédien connaît la fin de la pièce, pas la personnage!“ Herec ví, jak hra skon$í, ale neví to po-
stava, kterou p!edstavuje. In: Lecoq, Jacques: Le Le corps poétique, Les Cahiers Théâtre/Education.
l'ANRAT 1997.

23 „Fyzick# pohyb. Je v"bec mo(né ho reflektovat? Pocit. Zji%+uji, (e to, o co se pokou%íme, není v#roba,
není „hraní divadla“, p!edstírání, ale ani pouhé bezstarostné hraní. Pohyb tím, jak není doprovázen ni-
$ím více ur$ujícím, musí b#t p!esn# a $iteln#, v#mluvn#. … Tím, (e ze zadání není mo(né pou(ít hlas,
vzniká krásné nap'tí, mo(nost práv' pro t'lo. … Celé t'lo tu funguje n'jak#m zp"sobem jako znak.“
(z reflexe studenta KATaP Václava Bejtlera)
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Kolikrát je zázrak, kdy# jenom zvednu nohu. Nikdy jsem si neuv!domila
jak zajímavé je v klidu sed!t, ned!lat nic a t!%it se ze vzpomínky

na aktivní pohyb.

Je ú#asné, jak&mi nepatrn&mi a, zdá se, #e i zanedbateln&mi detaily
v pohybu na%eho t!la se dá rozh&bat a více uv!domit cel& ná%

organismus. Velké v!ci se opravdu rodí z mali"kostí.

Doc. PhDr. Jana Pilátová JAK JSEM SE
U'ILA A JAK U'ÍM24

Situace, (e tu jsme spolu a máme málo $asu, m' vede k nápadu ud'-
lat to jinak, ne( jsem myslela. Neza$nu v#kladem, pro kter# byl vide-
ozáznam ilustrací, ale naopak: uká(u kousek práce v záznamu
a zeptám se, co jste vid'li a co vás k tomu napadá. Va%e otázky
a komentá!e uká(ou, co zajímá vás, a na to se mi snad povede navá-
zat, co mám na srdci já.
Nap!ed ale musím p!ipomenout své u$itele a mistry pohybu. Jako

dít', v letech 1950 – 1960, jsem chodila k Jarmile Je!ábkové, na%í dun-
canistce. *e se o (ivot' dozvídáme pohybem, a( pohybem zji%+ujeme,
(e (ijeme a kdo jsme, jsem za$ala chápat díky rytmice, jak nás s ní sbli-
(ovala paní Jarmila. Druh#, zásadní impuls k tomu, co nep!estávám
hledat, jsem dostala u Grotowského ve dvaadvaceti; oba ty p!ístupy ke
vt'lenému (ivotu si odpovídají. Docentka Kröschlová mluvila o zdroji
v#razu jako o n'$em hluboce p!irozeném, co není jen tak dáno,
o druhotné p!irozenosti jako o úkolu. P!irozenosti máme dosáhnout,
máme ji najít, abychom v"bec mohli za$ít. Jmenovaní mist!i r"zn#m
zp"sobem otevírali zdroj na%ich mo(ností, kter# je v rozdílu mezi tím
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24 Voln# p!epis toho, co bylo !e$eno na seminá!i. Název nem'ním, p!esto(e jsem mluvila spatra. Abych
zachovala zám'r, dopl,uji v poznámkách, co jsem ne!ekla kv"li $asové tísni nebo m' to napadlo po-
zd'ji. Jak vypadá (z malé $ásti) má dílna, ukázal záznam; jak spojit praxi s reflexí (jak u$ím na diva-
deln' antropologick#ch seminá!ích), ukázal zvolen# zp"sob práce se záznamem na seminá!i.



b'(n#m, $emu se !íká „p!irozené“, jen omylem, a p!irozeností, která je
zasutá pod civiliza$ními nánosy a není b'(ná. 25
Dal%í orienta$ní bod je pro mne ISTA, Mezinárodní %kola divadelní

antropologie. Zalo(il ji Eugenio Barba pro lidi, kte!í u( divadlo d'lají
a cht'jí se u$it, jak se u$it a jak u$it. ISTA za$ala pracovat roku 1980
a dál se rozvíjí. K m#m u$itel"m pat!í i studenti. S nimi objevuji, o $em
jsem nev'd'la, (e to nevím, a naopak: kdy( se sna(ím pochopit, co ne-
chápou, zji%+uji, co v%echno vím, ani( bych si toho byla v'doma. Souvisí
to s tím, (e o tom, co p"sobí, rozhoduje jiná rovina u$ení: nev'domé
poznání, vst!ebané bezprost!edn', a uv'dom'né a( pak, kdy( ho po-
t!ebujeme. To, co si hlídáme, ú$inkuje mí, ne( to, co je „samoz!ejmé“
a tedy opomíjené. Na%la jsem k tomu v#klad v antropologick#ch v#zku-
mech Margaret Meadové a Gregoryho Batesona. Kontexty u$ení (od ko-
ho se u$íme a jak – dcera od matky, syn od otce, od str#ce nebo od bra-
tr" atd. – kde a kdy se s tím setkáme, co si od toho slibujeme, co se
$eká, (e s tím ud'láme) jsou d"le(it'j%í ne( samy obsahy u$ení.
Souvislosti, v nich( jsme to získali, rozhodují, jak v"bec vnímáme
a uva(ujeme, $eho si v%ímáme, jak víme to, co víme, jak to budeme
um't uplatnit, a co tím v sob' i ve sv't' rozvineme. 26
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25 Jak obtí(n# úkol je t!eba jen jasn# t'lesn# postoj, zachycuje v odzbrojující formulaci student intelektu-
ál: „Mo#ná to zní komicky, ale pro m! byl skute"n! problém cokoli si vymyslet: m!l jsem pod sebou
„60 kilo t!la“, se kter&m jsem si nev!d!l rady.“ Blí(e i s kontexty Grotowského p!esv'd$ení, (e t(lo je
pam(/; in Texty, Praha 1990. Viz také reichiánsk# koncept bioenergetiky. Vycházejí z p!edpokladu, (e in-
telektuální v'domí, preferované na%í civilizací, vede do prázdna, není-li spojeno s v'domím t'la. „Tím, #e
(bioenergetika) roz%i(uje v!domí sm!rem dol$, k základu, p(ibli#uje nás k nev!domí. Cílem v%ak není
ud!lat nev!domé v!dom&m. Bioenergetik je chce ud!lat (…) mén! hroziv&m. Sestoupíme-li do hrani"-
ní oblasti, kde se v!domí t!la dot&ká nev!domí, p(esv!d"íme se, #e nev!domí je na%í mocí a silou, za-
tímco v!domí na%í slávou a p&chou. Cítíme jednotu #ivota a chápeme smysl #ivota v tom, #e #ijeme.“
Lowen, Alexander: Bioenergetika. Terapie du%e pomocí práce s t!lem. Portál, Praha 2002, s. 256.

26 V ateliéru u paní Je!ábkové v Metru i v sále Teatru Laboratorium ve Wroclawi platily podobné zvyklosti.
Hlavn' byla jasná hranice $asová (dochvilnost) i prostorová. Byl rozdíl mezi vn'j%kem (sv'tem, %atnou)
a vnit!kem (sálem). Dovnit! se %lo naboso, ve zvlá%tním oble$ení, a bylo tam $isto a prázdno, nic zby-
te$ného (nato( zrcadla!). V TL se v%ichni st!ídali p!i denním um#vání podlahy; Eva Bla(í$ková, zaklada-
telka Duncan Centra, vzpomíná, jak se star%í (ákyn' paní Jarmily p!edhán'ly, která bude uklízet, kdy(
byla uklíze$ka nemocná. (Na okraj: %intoistick# hereck# trénink za$íná um#váním podlahy; viz Jo%i Oida).
B'(né starosti i v'ci z"staly venku. Závazná byla pozornost v%ech ke ka(dému a soust!ed'ní na to, co
se tu d'je; (áci neklábosili, ne%u%kali si; mluvilo se málo; to nutné !íkala p!edem paní Jarmila; Grotowski
mluvil a( po cvi$ení. Tuto „kinderstube“ chápou i moji studenti. Jeden z nich pí%e: Va%e instrukce p(ed
zahájením cvi"ení typu: upevn!te si vlasy, vysmrkejte se, jste napití?... (nevím u# p(esn!, ale %lo o to
b&t p(ipraveni pro "innost, ve které nebylo #ádoucí vytrhovat se na základ! podn!t$, které bylo mo#-
no vylou"it p(edem) cítím jako produktivní p(ípravu nástupu p(irozeného jednání, které nemá b&t ve
fázi hledání ru%eno navykl&mi stereotypy chování a reakcí. Student ví, (e ve h!e je v%echno, nejen to,
co chceme. Stereotypy ka(dodenních reakcí p"sobí stejn' siln' jako stereotypy gestické (odhrnování vla-
s"). Proto je nutné návyk nezájmu „o takové blbosti“ prom'nit, vytvo!it pracovní návyky skupiny.



Podívejme se te- na záznam. Snad je v tom kousku dost podn'-
t", a budu vd'$ná, kdy( to, $eho si v%imnete, vrátíte do hry. N'kde
jsou záb'ry zpomalené, aby se dalo sledovat podrobn'ji, co se d'je.
Následuje asi osmiminutov! videozáznam – ukázka skupinové-

ho cvi"ení.
Je n'co, co vás upoutalo, a máte k tomu n'jak# post!eh nebo

otázku?
M! by zajímalo, je pro mne d$le#ité, co je to za skupinu, jestli je

to skupina, která má za spole"n& cíl b&t na jevi%ti, nebo jestli je to
terapeutická skupina, a také jaké bylo zadání. 27
Zadání bylo: rozcvi$te se. To byla „nevedená“ rozcvi$ka; úkolem by-

lo naladit se tak, aby se dalo pracovat. Skupina (vid'li jsme cvi$it p"lku
lidí) v dob' záznamu existovala dva a p"l m'síce; setkávala se 4x t#dn'
na 4 hodiny, sta$ilo ale p!ijít 2x t#dn'. 28 Setkávali jsme se v Emausích.
N'kdo byl student herectví, scénografie $i dramaturgie, jiní byli studen-
ty tehdy je%t' mimo!ádného Integra$ního programu kreativity. Byl to
první, zku%ební rok programu (prosinec 98), kde byli na p"l studenti DA-
MU, kte!í cht'li tu zku%enost navíc, i lidé odjinud, také cizinci, které za-
jímal jen Integra$ní program. 29 Cílem bylo zjistit, co se v té konstelaci
m"(e stát, co se to u$íme, jak je mo(ná souhra, a co to komu p!iná%í.
Mne by zajímalo – v té první "ásti, která byla i se zvukov&m do-

provodem, jestli ty vokály d!lali ti cvi"ící, nebo druhá skupina.
Cvi$ící sami. Ale jen chvílemi, kdy( to pot!ebovali.
To mi p(ipadalo kvalitní, proto#e mám zku%enost, #e kdy# se stu-

denti nebo i zku%en!j%í herci zam!(í na pohybov& projev, tak ten hla-
sov& ochabuje a naopak, kdy# na hlas, tak pohyb p(estává b&t in-
ven"ní. P(ipadalo mi to tu velmi propojené, co# pova#uji za jeden ze
smysl$ herecké práce.
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27 Na záznamu byl i student, kter# m'l jiné ruce. Jiné handicapy – nap!íklad transsexualita, nebyly ná-
padné.

28 Jeden ze student" (s $e%tinou state$n' bojující) napsal po prvním semestru: Ná% skupina je zvlá%t-
na. Ob"as velka, ob"as mala, ale v#dycky soustredena na hledani novy zp$soby jak d!lat divadlo.
Nohy na zem! a ruky v nebe. (…) První, co jsem poznal v praci, #e to není mo#ne pracovat 2 dni
v tydnu a d!lat vyvoj. Tak jsem b!hem podzimu pracoval vic a vic – do konce 4x v tydnu, a to d!-
lalo velky rozdil. Rychlej%i jsem byl a vic jsem se mohl soustredit na práce s detajlama.

29 Do Integra$ního programu, podpo!eného inova$ním grantem FRV), se hlásili jak lidé, kte!í u(
s divadlem m'li zku%enost – t!eba hráli v Do$asné )ejkspírovské spole$nosti Jedli$kova ústavu,
v Bohnické divadelní spole$nosti nebo pracovali s mentáln' posti(en#mi herci, tak lidé se zku%enos-
tí sociální práce blí(ící se k divadlu poprvé.



Ukázka je krátká, vidíme jen kousek toho propojení; p!i hodinové
rozcvi$ce se to n'kdy dostalo a( ke zp'vu; nebylo to ani vnucované,
ani zakázané, ale mo(né. (Hlasová cvi$ení byla jiná.)
Mne zaujalo, jak se ta skupina postupn! za"ala h&bat stejn!, a ti

uprost(ed se h&bali zase jinak. A n!kte(í, jak p(ebírali takové skoky.
D'kuji za ten post!eh. (Vybírala jsem ten kousek kv"li tomu.) Na

míst' to $lov'k vnímá intuitivn'; kamera tu souhru zachytila, ve zpo-
maleném záb'ru se dá sledovat podrobn'. 30Mo(ná jste si v%imli i toho,
(e jsem váhala s intervencí. P!i cvi$ení nemluvím; v'd't ve slovech je na
jiné frekvenci vnímání ne( v'd't t'lesn'; mluvením bych ru%ila. Nechám
akci rozvíjet; jen kdy( se zadrhne, jdu tam, a pom"(u beze slov.
P!ipadalo mi, (e uprost!ed n'kdo zamrznul. A( zblízka jsem zjistila, co
se d'je; a( kdy( jsem se dostala do toho energetického pole, ucítila
jsem, (e tam za$íná n'jak# vír, (e se n'co klube. Ten vír m'l i sm'r. 31
M!li ti lidé zadání, #e mají b&t blízko sebe?
Ne. V ukázce jste vid'li fázi, která nastala asi po patnácti minutách.

Zadání zní: rozcvi$te se, a a( to p"jde, v%imn'te si, (e nejste sami. To je
v%echno. Myslím, (e kamera a také otev!ená hodina, p!i ní( jsou dal%í li-
dé, (ene skupinu k sob'; navzájem se zah!ívá a zahání strach.
Podmínkou toho cvi"ení je – domnívám se – zastavení vnit(ního

monologu, aby se "lov!k mohl napojit na ostatní. Je to tak?
Neradím, jak na to, aby ka(d# mohl hledat sv"j zp"sob. Myslím, (e

je t!eba poddat se proudu a p!estat mudrovat, 32 ale ka(d# a+ hledá po
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30 Záznam po!ídil Ing. Pospí%il a a( p!i probírce jsme se studenty poprvé uvid'li to, co jsme znali zevnit!.
Rozfázované záb'ry ukazují je%t' p!esn'ji rytmické plynutí, návaznost akcí a reakcí ve skupin'. U E.T.
Halla jsem na%la popis studie (z padesát#ch let) se skupinovou dynamikou na %kolním dvo!e. Tehdy
v#zkumníky p!ekvapilo, (e pohyb skupiny chytil s p!íchodem jedné hol$i$ky spole$n# rytmus, i kdy(
si to d'ti neuv'domily; kdy( se k záznamu p!i!adila známá melodie, zdálo se, (e d'ti tan$í.

31 V reflexi na dílnu r. 2005, po sedmi letech studia tohoto i jin#ch zp"sob" v#razu, studia KATaP
a psychoterapie, po mnoha dílnách, pí%e studentka: „Rozcvi"ky byly pro mne radostí. Nikde jinde ne#
p(i práci s Vámi jsem neza#ila, #e by skupina mohla fungovat bez zadání úkolu tak dob(e. Bavilo
mne to a zkou%ela jsem si objevovat soust(ed!ní, bytostnou p(ítomnost, bez uzav(ení do sebe (…).
Uv!domila jsem si, #e p(i volném cvi"ení beru inspiraci ode v%ech, #e je to tajemná síla více lidí, a+
jsou jakkoli nadaní nebo mají více "i mén! zku%eností s pohybem. Jako bychom byli v%ichni na jed-
né lodi.“ Zde bych cht'la zd"raznit rozdíl mezi cvi$ením s hudbou (u paní Jarmily nám pomáhal pi-
anista) nebo bez hudby. „Volné“ rozcvi$ky nejsou „bez zadání“, kdy( je vede hudba, ta je siln# po-
mocník. U Grotowského se v%ak %lo t'(%í cestou, rytmus jsme hledali zevnit!, sla-ováním a souzn'ním
pohyb" - ka(dého osobn' – jako ur$itého nástroje v orchestru.

32 Ze záznamu jsem si uv'domila, (e jsem tazatelku, která cht'la otázku rozvinout, nenechala domlu-
vit. Omlouvám se. Chytla jsem p!íle(itost vysv'tlit n'co, co mi p!ipadalo d"le(ité; bála jsem se, aby
mi to neuniklo.



svém, individuáln'. Smysl toho napojení vidím v souvislosti s tím, co
p"sobí jeho nedostatek, hlavn' v d'tství. 33 Nedávno zve!ejnili
informaci, (e u nás víc ne( polovina lidí vyrostl#ch v ústavu se dostá-
vá opakovan' do v'zení. Je to zpráva, (e se ústavní d'ti ztrácejí ve
sv't' i v sob'. U( dávno se ví, pro$ (jen ne s tak pr"kazn#mi d"sled-
ky). Kamarádka chodí u( pár let do ústavu chovat miminka. D"v'rn#
dotyk a pohyb, chování a pohupování je n'co, co t'lesn#m zá(itkem
p!ivádí do v'domí zásadní zku%enosti: bu- zku%enost opory – a s ní
schopnost klidu, kdy( se opora m'ní, nebo zku%enost izolace spolu
s neschopností pln' vnímat, co se d'je ve mn' i ve druh#ch. Co ne-
známe zevnit!, ze sebe, neumíme rozpoznat ani u druh#ch, a tak pre-
ventivn' úto$íme nebo tuhneme v obranách. Jak jsme jako d'ti za-
kou%eli pohyb, chování, jak jsme se u$ili sed't, chodit, v%echny
zásadní zku%enosti jsou vt'lené. Nem"(eme $ekat, (e ná% sv't bude
stejn#, kdy( ka(d# jsme v d"sledku toho jinak vnímav#, a krom toho
jinak vysok#, jinak t'(k# a jinak, v jin#ch kontextech jsme se u$ili po-
hybovat. Plyne z toho, (e ka(d#, jestli si chce roz%í!it danou kapacitu,
musí hledat, jak by se mohl rozvinout práv' on, a (e je v#hodou, kdy(
to m"(e zkou%et ve skupin', kde to hledá ka(d#. 34 Ukázané cvi$ení je
jen jeden pól mo(ností, rozvíjí spontaneitu. Druh# pól, komplemen-
tární k nevedenému cvi$ení, je cvi$ení vedené a strukturované. Kdo
má obstát v (ivot', musí ustát ur$ité optimální nap'tí; p!i n'kter#ch
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33 Znovu: Pohyb t'sn' souvisí s v'domím. „Nejran!j%í zku%enost, kterou máme s v!domím, je skrze t!-
lo,“ pí%e terapeutka. Vt'lení, fyzické v'domí je základ, z n'ho( rosteme k diferencovan'j%ímu v'domí;
„kanavu“ v'domí (co mohu, chci, smím, dovedu) tvo!í dotykové a pohybové vjemy. Chodorowová,
Joan: Tane"ní terapie a hlubinná psychologie. Imaginace v pohybu. Triton 2006, s. 57.

34 Proto(e ka(d# pot!ebuje jiné podn'ty, a jak#koli typ cvi$ení za$íná ú$inkovat, a( kdy( je propracova-
n#, a ka(d# $lov'k má jin# typ t'lesné zku%enosti a pot!ebuje k vyvá(ení úkoly jiného druhu, neumím
u$it ve dvouhodinov#ch dávkách, ale jen v celodenních a nejlépe vícedenních blocích (jako to bylo ve
Wroclawi, jako v nezávisl#ch souborech). Teprve pak, kdy( se vytvo!í i vzájemná d"v'ra, se podn'ty
synergicky propojí a $lov'k prokoukne. Cituji ze studentsk#ch reflexí: „Dokázal jsem v%ím projít
a neutéci po první vte(in! jen díky naprosté d$v!(e v to, #e si o mn! nikdo nemyslí, #e jsem blbec
nebo chudinka. Sám jsem se tak také choval k ostatním.“ Nebo: „Ten pocit by se dal popsat t(eba,
jako kdy# si "lov!k vy"istí dlouho zapatlané br&le. U# si na tu upatlanou realitu zvykl, a najednou
kouká, co v%echno nevid!l.“ Jiná studentka: „Fascinuje m!, co v%echno je mo#né vid!t, co "lov!k b!#-
n! p(ehlédne (nevidí), co v%echno, co je mo#né vnímat a cítit, "lov!k b!#n! nepost(ehne. U# te., po
dvou m!sících práce, vidím na sob! zm!nu. Cítím se stát pevn!ji na sv&ch nohách a poci+uji v!t%í
d$v!ru v sebe sama. Ráno ráda vstávám, proto#e se na ka#d& den t!%ím.“ Ale není to v(dycky snad-
né. Martin Frys v diplomové práci Herecká partitura, DAMU 2002, vysv'tluje (i s tím podtr(ením)
„Moc dob(e si pamatuji, jak jsem ze cvi"ení odcházel zni"en&, vy"erpan&, na%tvan&. Tvá%í v tvá%
s druh#m se toti' setkávám hlavn" se sebou sam#m. Co m! %tve na druhém, jsou "asto moje vlast-
nosti.“ Více in Pilátová, J.: Integra"ní program aneb Místo, kde si m$#eme vzpomenout. DAMU 1999.



druzích cvi$ení, t!eba na podlaze, je lep%í akcent na uvoln'ní,
p!i jin#ch, jako t!eba v t'ch ukázan#ch, je p!íhodn'j%í metafora ly(o-
vání. P!i ly(ování se koncentrujeme zárove, dovnit! i ven. Kdybychom
se soust!edili jen dovnit!, tak nás první terénní boule p!izabije,
a kdyby jen na terén, tak na n'j nebudeme s to reagovat. To je jedna
dimenze dynamiky koncentrace: ven i dovnit!, jako p!i sjezdu. Ale je%-
t' je druhá: sjí(díme, ale i stoupáme; jedním úkolem je podvolit se
proudu, druh#m je n'co podobného namáhavému v#stupu, kde pro
ka(d# krok hledám správné místo ((ádn# vlek!). Není nic lep%ího pro
u$ení se pohybu ne( hory. 35
Já se chci zeptat, jestli z té ukázky, která je jednou z mnoha,

jestli tam nehrozí jistá jednosm!rnost. Proto#e i v souvislosti s tím,
co bylo (e"eno o pohybu, o rytmu jako o st(ídání pohybu, klidu, pau-
zy, dynamiky, jestli to podvolení se jednomu proudu nevede k tomu,
#e v%ichni se spláchnou do jednoho proudu. Neregistroval jsem tam
momenty, které by %ly proti pohybu, a# vlastn! jsem registroval n!-
co jako ur"itou diktaturu toho neustálého pohybu; b&t neustále
v pohybu; a v souvislosti s tím, co dnes bylo (e"eno o nab&vání se-
be-v!domí jako v!domí sebe, jestli práv! tady v tom neabsentuje ten
protipohyb, protitah k tomu jednosm!rnému se pohybování.
Vid'li jsme osm minut. Skupinová dynamika má ur$it# pr"b'h, to

je jedna v'c; druhá: slo(ení skupiny se st!ídá, zám'rn' se setkávají li-
dé, kte!í spolu je%t' nebyli. Dal%í pojistka: skupinová práce je jedna
$ást cvi$ení, a individuální cvi$ení a schopnost vstupovat pak za sebe
do dialogu, k dialogu se p!ipojuje t!etí osoba a tak dál, to jsou dal%í
impulsy; jist', kdybychom d'lali jenom tohle, tak se zblázníme, stejn'
jako kdybychom d'lali cokoli jiného po!ád.

-patn! nahraná v&m!na v!t mezi p(edchozím a dal%ím mluv"ím
o individuálním projevu.
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35 U(ívám r"zné typy cvi$ení v zám'rn#ch návaznostech: krom „syntetick#ch“ voln#ch rozcvi$ek i jiné
druhy rozeh!átí a kontaktu a n'která závazná cvi$ení; k !ízen#m cvi$ením pat!í práce s partiturou
(tvorba, p!ejímání partitury, dialogy partitur, skládání partitur do p!íb'hu apod.), cvi$ení s „koridory“,
s obrázky, s vypráv'ním; ka(dé v r"zn#ch variantách podle po$tu a pokro$ilosti ú$astník", sólov',
v duetech, trojicích, se zp'vem i bez n'j, s p!edm'ty, s prostorem. Ka(dé „syntetické“ cvi$ení se m"-
(e m'nit v „analytické“ (dialogy $ástmi t'la, hra s kroky), ka(dé z analytick#ch (p!em#%liv#ch) zase
v syntetické (spontánní). Cvi$ení se m"(e rozvíjet od fixované - autorsky vytvo!ené - struktury a( k její
„redukci“ a rozpou%t'ní nebo k improvizaci s prvky struktur, s texty i bez textu, atd., v(dy „na míru“
dané situaci konkrétních lidí.



Podle mne tam individuální projevy byly. Nechci vám to vnucovat:
ty lidi znám a $ekám to od nich, a tak to tam vidím. Ale vid'la jsem
jasn' rozdíly: vid'la jsem jak zamrzlé lidi, tak ty, kdo se sna(ili ostat-
ní budit. Ty, kdo n'co rozehrávali, i ty, kdo jen reagovali. P!ipadá mi,
(e se v takové skupin' nejlíp najde p!íle(itost, jak si vyst!ídat úkoly,
a jak se m'nit. 36
Podle mne bylo i v té krátké ukázce jasné, #e "ást byla ochotná

n!jak se projevovat, a druhá se soust(edila uprost(ed a byla v ur"ité
klidové fázi…
Ka(d# vidíme n'co jiného a já d'kuji za v%echny zprávy; ka(d#

jsme jin# a vidíme jiné v'ci. Mimochodem – dneska je mezinárodní
den tolerance.
Mn! zaujalo, #e ti lidé, a+ za"ínali na jakékoli startovací pozici,

tak podv!dom! ti, kdo se necht!li projevovat, si hledali stísn!n!j%í
prostor, ve kterém se vlastn! ani nemohli pohybovat, i kdy# by to
pot(ebovali… (nesrozumiteln& záznam…)
Ano, tak to vzniká; známe to. (Ukazuji postoj s p!edsunutou hla-

vou a zatuhl#m hrudníkem.) B'(n' (ijeme jako (elvi$ky v krun#!i. Byly
tam (elvi$ky a bylo podle mne vid't, jak se n'které krun#!e rozpou%t'jí
– a bylo tam plno dal%ích v'cí; budu ráda, kdy( mi !eknete t!eba i pak,
co jste vid'li, uvítám to; te- nechci obsazovat víc $asu, ne( mi pat!í…
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36 O jaké zm'ny jde? U( kv"li jedine$nosti ú$astník" zd"raz,uji schopnost roz%í!it vnímavost, reagovat
na vnímané a uv'domit si, co se stalo. Psycholo(ka, nevidomá ú$astnice dvou semestr" programu,
která p!ekvapovala svou orientací p!i cvi$eních, pí%e: „Cvi"ení sm!(ovala k rozvoji vnit(ního vnímá-
ní (…), a to se d!je i bez zrakové kontroly. Percepce vnit(ního stavu je mo#ná p(i soust(ed!ní na na-
p!tí ve vnit(ních orgánech a svalech. Kdy# se nau"íme vnímat se bez zrakové kontroly a zapojíme
do akce proprioceptivní bu'ky a dal%í smysly, jako je "ich, za"neme si uv!domovat, #e m$#eme vní-
mat i druhé kolem sebe a jsme s to o nich i vypovídat. (…) Na základ! takové percepce se vytvá(ejí
nové vztahy mezi studenty a "ím více pracují spole"n!, tím jsou jeden na druhého citliv!j%í a mohou
spolu komunikovat i bez kontroly zraku na dosti velké vzdálenosti…“ PhDr. Mirka Sedlá$ková, rkp.
1999. Po semestru se jiná studentka diví, (e „t!lo opravdu ví, co se d!je (vidí), i kdy# o"i nesledují
jeho akce. V dialogu "ástmi t!la, já - zadek, David - chodidla, bez dotyku a bez koukání dol$. Cítím
obrovské nap!tí, vím, co se chystá ud!lat chodidlo: plácnout m! po zadku. A má ruka (k mému p(e-
kvapení) dozadu plácne chodidlo d(ív.“ (Mimo jiné vidíme, jak studentka zm'nila zadání: cvi$ení se
zm'nilo v akci, tak se p!idala i ruka. Úplnost akce je d"le(it'j%í ne( p!edsevzetí.) S odstupem studenti
zji%+ují, (e návyky z programu jim pomáhají i v (ivot'. Iva Moberg pí%e v diplomové práci: Odnesla
jsem si zku%enost disciplíny. Pravidlem v Integra"ním programu je, #e kdo p(ijde pozd!, nem$#e ve-
jít. Práce v IPK m!la pevn& (ád a strukturu. Den za"ínal spole"nou rozcvi"kou a kon"il spole"nou re-
flexí uplynulého pracovního "asu. V osobním #ivot! pro m! není jednoduché najít pravideln& ryt-
mus, tady jsem se ale musela p(ekonat a p(ijmout pravidla skupiny. To mi na druhé stran! p(ineslo
pochopení odpov!dnosti a v!t%í u#itek z práce pro m! i ostatní. Skupina, která to doká#e, p(ichází
sice o pohodlí, ale získává víc pohody. Díky atmosfé(e bezpe"í se lidé odvá#í tvo(iv&ch omyl$, po-
kus$ a chyb, které jsou prozrazováním, ne p(edvád!ním osobitosti.



Já bych zareagoval, #e je opravdu podstatn& vstup pozornosti
divák$, a zárove' kamery; to #elvi"kování je vynuceno práv! silnou
pozorností; pro ty, kte(í nejsou schopni ustát eutonick& stav a jsou
p(íli% (nesrozumitelné slovo) stahují se dovnit( – (ská$u do !e$i –
omlouvám se). A ti druzí jdou do toho protipohybem; je to obojí tro-
%ku nadsazené, jak jedno (ukazuji stahování se), tak opak (ukazuji ex-
panzi), kdy( ti druzí se probourávají z krun#!e. 37
Já bych se cht!l zeptat, jestli máte n!jak zreflektováno nebo po-

jmenováno, #e se tam udál n!jak& p(íb!h. Zdálo se mi, #e to za"ínalo
takov&m jako více animálním pohybem; kdy# to za"ínalo, tak jsem
m!l pocit, jestli to nebude n!co ze #ivota zví(at, nebo n!co jako ani-
mální ráj, a pak jako by byli vyhnáni, a za"ali se projevovat víc lid-
sky, mí(ili víc vzh$ru. Mo#ná to nepojmenovávám správn!, ale bylo
to odn!kud n!kam, aspo' se mi zdá.
Já to tam také vidím. Já ale nejsem sm'rodatná, proto(e imagi-

nuji i nad zma$kan#mi novinami. I v tom se li%íme: ka(d# pot!ebuje-
me víc nebo mí, vid't p!íb'h a tak ho vidíme, nebo nevidíme. Ale aby-
chom m'li p!edstavu, co se tam událo za p!íb'h (kter# nevznikal
zám'rn', ale svou vlastní silou), museli bychom se koukat tu hodinu
a p"l, po kterou se cvi$ení rozvíjelo, abychom vid'li celek. Zjistili by-
chom, (e jsou zvlá%tní chvíle, kdy se v%ichni najednou sladí. Kdyby se
k tomu zapnula ta pravá muzika, bylo by jasné, (e je n'jak# tu%en#
model, kter# ty lidi nese, a kdy( dosp'je k vrcholu, vznikne dal%í po-
t!eba. Proto(e to jsou dosp'lí a ne d'ti, tak u( je zapot!ebí, aby se n'-
kde kone$n' objevil vlk a n'co se za$alo dít. Tak se n'kdo utrhne
a n'co ud'lá, t!eba dupne, aby to za$alo b#t dramatické. Kdy( je stá-
le jen pohoda, dome$ek, stole$ek, misti$ka, vodi$ka, vznikne otázka:
kde je ten vlk. To „odn'kud n'kam“ je základní lidská pot!eba
a v p!ípad' hodinového cvi$ení se projeví. 38 D'kuji za pozornost.
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37 V záznamu vidím po rozeh!ívací a sla-ovací fázi rytmickou kaskádu: pohybov# dialog dívek (zprvu
stup,ované, a pak doznívající v#skoky s rozpa(ením a rozno(ením; jedna dívka p!i v#skoku „explo-
dovala“ do stran - do hv'zdice, druhá mí!ila kup!edu a dozadu – spí% vzlety). Duet podporovalo po-
hybové p!izvukování skupiny: uprost!ed tlumené, na periferii siln'j%í. Vidím dv' dal%í, ve dvou odli%-
n#ch pohybov#ch „hlasech“ vedené podskupinky, dotahující rotaci celku.



Dodan! záv(r: Snad se mi alespo, nep!ímo povedlo p!edstavit,
co a jak hledám díky sv#m u$itel"m a (ák"m. V'!ím, (e pohyb je víc
ne( hopsání. Co z toho plyne? Mám k tomu konkrétní p!íklad. T!i za-
$áte$níci vytvo!ili autorské pohybové partitury a jimi spole$n# p!íb'h.
Hledali jsme, jak do n'j vpustit slova. Cht'li jsme je u(ít jako ko!ení
(nebo kyp!ící prá%ek), pár slov pro p!ipraven# pohybov# základ.
Desetiminutová partitura se po p!idání deseti replik k volné improvi-
zaci hrá$" nezm'nila (neprodlou(ila). Dokud studenti hledali, kam
které slovo v pohybové síti pat!í a sledovali prom'ny jejich v#znamu
v r"zn#ch konstelacích – kontextech, dr(ela se celá struktura dob!e.
Jakmile se místa replik v pohybov#ch akcích ustálila, byli hotoví za t!i
minuty. Jejich odhad trvání v#stupu byl, (e je „o trochu krat%í“.
V p!íkladu vidím, jak je nasnad', (e co je !e$eno, nemusí b#t ud'láno;
co se !ekne, jako by u( bylo. (Jako v politice.) Jist'(e u(ití !e$i ohrom-
n' zefektivní komunikaci. Stojí ale za pov%imnutí, (e p!i pohybovém
vyjas,ování situace, pohybovém dohadování a dola-ování se hledá
neintelektuáln', v#znamy vyvstávají z nev'domí, hledá se vnit!ní
i vn'j%í soulad, rozpoznateln# empatií, minimalizovan#m p!ejímáním
a modifikací pozic spoluhrá$". Jako by se provád'l „tanec sla-ování“,
kter# sice není tak efektivní jako slovní dohoda, ale zato se jím dospí-
vá k hlub%í koordinaci, ne( umo(,uje verbální domluva, kde si k#vne-
me, (e jsme domluveni, ale nic ned'láme pro skute$né porozum'ní –

85

38 „Odn'kud n'kam“ m"(e b#t zadáno („získej ten %átek“ nebo „pohybov' p!edstav dan# obrázek“); tak je
to p!i „vedeném cvi$ení“. M"(e se ale i samo vyno!it p!i „cvi$ení nevedeném“, jako v ukázce; to je to cen-
né. V#chozí úkol „rozcvi$it se“ umo(,uje, aby se stalo, co se m"(e te- v této sestav' lidí stát. „Odn'kud
n'kam“ (p!íb'h) se pak vyno!uje sledováním smyslu d'ní, proto se hledá t!eba i hlasem a zp'vem, po-
kusy o souhru, p!eskupováním. K tomu je t!eba, aby $lov'k dovolil sv#m nohám $i zád"m, aby za n'j
rozhodly (nevym#%let a neumi,ovat si, a neschovávat se), a aby se do toho svého i spole$ného vlo(il ce-
l#. U Jana Pato$ky $teme: „Tomu ‘já d!lám‘ musí mé t!lo odpovídat. T!lo, které neodpovídá, které ne-
ní povolné, dovedné, p(estává b&t v jistém smyslu m&m t!lem a stává se pro mne objektem.“ Dále au-
tor vidí, (e ta „"innost není volní“, ale je to „"innost sama“, zvládaná „polouv!dom!l&m zp$sobem tak,
#e na%e dynamika je zde, ale p(itom není tím, co se jeví…“ „Pohyb (…) je ur"ován smyslem, má tedy
ráz cíle, sm!ru,(…), má své odkud a kam (…). To mu dává ráz jednotné akce. (…) Tento pohyb je ce-
listv& práv! tak jako cít!ná t!lesnost, jako by participoval na celistvé prostorovosti t!la.“ Pato$ka, Jan:
T!lo, spole"enství, jazyk, sv!t. Praha 1995, s. 36. Takto objeven# smysl vlastní i spole$né akce je mo(-
né zachytit a vrátit do hry: akci fixovat a zkoumat tak jako text na hodinách autorského $tení; hle-
dat hlub%í porozum'ní tím, (e prvky - „slova“ akce nejsou „hraná“, ale evokovaná z pam'ti t'la. To je
dal%í, u( t!etí typ úkol". Z reflexí student": „V%echny nás p(ekvapila „pam!+ t!la“ – dva m!síce jsme
se partitury ani nedotkli a hned byla v nás, ka#d& ji m!l jistou a jasnou…“ „Uv!domila jsem si, #e par-
titura m$#e b&t scéná( pro nekone"n! mnoho p(íb!h$, ale i klec. Zále#í na tom, jak v dan& moment
doká#u b&t soust(ed!ná a zárove' otev(ená v%em impuls$m.“



ani sob', ani navzájem, ani situaci. Efektivita verbality je zdánlivá;
ukolébává nás, (e je v%echno OK; neefektivnost nonverbality je pro-
duktivní: otvírá smysly, nechává nás ve st!ehu, vnímající, p!ipravené
!e%it rozpor a+ u( vyjasn'ním pozic nebo harmonizací konfliktu, $ím(
hledá opravdové !e%ení.

Autorka je u"itelka, teoreti"ka, kriti"ka a dramaturgyn!. Od roku 1990 u"í
na DAMU o mo#nostech divadla; zalo#ila zde a vedla Integra"ní program
kreativity. Spolupracuje s divadelním studiem Farma v jeskyni a s Divadlem
Continuo. Roku 2005 získala na festivalu Next Wave ocen!ní „*ivoucí po-
klad“.
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Pohybovat se znamená #ít. A vydávat o sob! zprávu okolnímu sv!tu.

Prof. Zoja Mikotová TAM, KDE JE POHYB
!E'Í I JAZYKEM

*e se pohybem a gesty dorozumíme, je v%eobecn' známo. O existenci
znakové !e$i u( v't%ina b'(né populace ví. K tomuto pov'domí nejví-
ce p!isp'lo ono malé okénko, které je v't%inou umíst'no v dolním pra-
vém rohu TV obrazovky a kde je zabírána polovina postavy $lov'ka,
kter# p!evádí (tlumo$í) mluvenou !e$ do !e$i znakové. 1e$i, která
k nám „mluví“ svoji vizuální podobou a pohybem.
Musíme v%ak rozli%it znakovanou "e)tinu a znakov! jazyk. Jedná-

li se o znakovanou $e%tinu, jedná se o bez hlasu artikulovanou $e%ti-
nu, dopln'nou jednotliv#mi znaky.
Znakov! jazyk má ale svá pravidla, strukturu a gramatiku. Pro

znakování je d"le(it# tvar (gesto) a pohyb ruky. A také místo vzhle-
dem k t'lu, kde je znak tzv. artikulován.
Dráha pohybu a dynamika. Pokud je znak vytvo!en ob'ma ruka-

ma, je d"le(itá vzájemná pozice rukou. K této manuální aktivit' se ve
znakovém jazyku p!ipojují prost!edky nemanuální: mimika, pozice
a poloha hlavy a horní "ásti t(la. Nesly%ící vyu(ívají i gesta a r"zné
pohyby rukou, které, kdy( je pou(ijí sly%ící, mají charakter neverbální,
ale p!i pou(ití ve znakové !e$i se mohou stát sou$ástí verbálního sd'-
lení.
To, co tedy vidíme na televizní obrazovce, je b'(né tlumo$ení, v't-

%inou reportérská praxe. Stejn' jako se li%í mluven# projev reportéra
od hereckého mluveného slova, tak se stejn' m"(e li%it projev b'(né-
ho znakového projevu od znakového jevi%tního projevu.
Tam, kde hereck# hlasov# projev pln' souzní se sd'lovanou my%-

lenkou, kde herec v'dom' pracuje s dechem, rytmem a intonací, tam
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se umoc,uje herc"v celkov# projev. Na v podstat' stejn#ch principech
m"(e b#t umocn'n i projev nesly%ících herc".
V inscenacích, které vznikaly v na%em ateliéru (VDN), jsme se stu-

denty a studentkami v'dom' pracovali se znakov#m jazykem, s jeho
jevi%tním vyu(itím. Jejich projev byl umocn'n v%ím tím, $ím se ve %ko-
le p!i studiu zab#vali – a+ u( se jednalo o pohybové $i v#tvarné dis-
ciplíny, nebo o teoretické poznatky. Probíhalo zde vzd'lávání, kde po-
hyb m'l své nezastupitelné místo. Studenti a studentky se stávali
osobnostmi, které m'ly na jevi%ti co sd'lit a m'ly k tomu odpovídají-
cí v#razové prost!edky.
V letech, kdy je%t' nebyl znakov# jazyk zákonem uznáván (v &R

platí a( od roku 1999), byly na%e inscenace p!ísp'vkem v boji za je-
ho uznání a prost!edkem k jeho pochopení v't%inovou spole$ností.
V sou$asné dob' inscenace student" VDN na JAMU i na%ich ab-

solvent", p!edev%ím t'ch, kte!í p"sobí v Divadle Nesly%ím, ukazují di-
vák"m krásu a obsahovou hodnotu znakového jazyka.
Díky t'mto aktivitám, jevi%tnímu zpracování a za$len'ním znako-

vého jazyka do divadelního kontextu se jazyk, kter# byl dlouhá léta
ozna$ován za „opi$í !e$“ nebo „zlod'jskou hant#rku“ a kterému do-
dnes mnozí opovr(liv' !íkají „%trikování“, m"(e na jevi%ti i v b'(ném
(ivot' stát „baletem rukou“.
Je na nás, na sly%ící v't%in', abychom se na komunika$ní prost!e-

dek, kter# nesly%ící mají, na tento zajímav# a krásn# vizuální jazyk za-
dívali – a dokázali tento „balet rukou“ v celé %í!i jeho v#znam" vnímat.

Autorka je re#isérka a choreografka, soustavn! se zab&vá pro-
blematikou divadla nesly%ících. V letech 1990 – 1992 p$sobila na
Divadelní fakult! JAMU jako pedagog pohybov! hereck&ch disciplín,
od roku 1992 vede ateliér v&chovné dramatiky nesly%ících.
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Krásn& pohyb je ten, kter& se mnou h&be.
T!lem i du%í, jako divákem i jako aktérem.

Doc. Václav Martinec POHYB A HLAS

1. K POHYBOVÉMU PROJEVU NESLY$ÍCÍCH

Rád bych se bezprost!edn' vyjád!il k pohybovému projevu rukou ne-
sly%ících, kter# jsme sledovali na videonahrávce paní profesorky
Mikotové.
Se Zojou se známe, proto(e jsme vedle sebe jistou dobu p"sobili

na brn'nské divadelní fakult'. Pracoval jsem s jejími poslucha$i – ho-
vorov' jsme je naz#vali „hluchavky“ – a bude to znít absurdn': prak-
tikoval jsem s nimi hlasovou hereckou pr"pravu. Zajímav# p!i tom byl
ten zp"sob p!edávání hlasov#ch podn't". N'kte!í z nich mají zbytko-
v# sluch a n'kte!í jsou skute$n' „hluch# jak poleno“ a ti si p!edstavu
o zvuku vytvá!ejí hmatem. Je v obecném pov'domí, (e hluchon'mí rá-
di a dob!e tancují. Vnímají hudbu – „p!i hodn' nahulen#ch basech“ –
chodidly. Jako chv'ní od podlahy. Kdy( jsem jim p!edvád'l r"zné hla-
sové rejst!íky, oni si m' p!i tom ohmatávali a zji%+ovali, jak# je vztah
mezi chv'ním mého hrtanu a vibrací hrudníku, lebe$ních kostí nebo
nosu $i zub", sna(ili se pak tuto vibraci ve svém t'le také vyvolat –
a to „proud'ním hustého sloupce vzduchu p!es hlasivky“. V tu chvíli
se za$ali sami hlasov' projevovat. Touto cestou „hmatov' hlasové pe-
dagogiky“ se dopracovali a( ke zp'vu svérázn#ch stupnic. T'(ko !íci,
zda ty stupnice byly durové nebo mollové, ale jemn#m vnit!ním roze-
znáváním svalového nap'tí ve svém hrdle se nesly%ící orientovali
v tom, zda za sebou jdoucí tóny mají vzestupné $i sestupné sm'!o-
vání. Je to vlastn' svérázné potvrzení akustického principu, (e zvuk
obecn', tedy i lidsk# hlasov# projev, je jistá forma velmi jemného
pohybu. Zvuk je mo(no vnímat, porozum't mu a p!edávat si ho
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i hmatem a díky této „hmatov' pohybové technologii“ nakonec se
i hlasov' projevovat.
Ve vztahu k vyjad!ovacím prost!edk"m nesly%ících se mi vybavu-

je je%t' dílna, uspo!ádaná na JAMU, kde poslucha$i jednotliv#ch ka-
teder p!edvád'li r"zné formy jevi%tního projevu. Studenti Zoji tehdy
p!edvád'li znakovou !e$ ve t!ech variantách:
» tu správn' „vyslovenou, s dobrou artikulací rukou“
» potom tu hovorov' ledabylou – „za%umlovanou“
» a nakonec znakovou !e$ „jevi%tní“, kdy pohyb a tvarování rukou

z"stává sice v prvním plánu, ale promítá se dál, do celého t'la
a celkov' je provedená se zám'rn#m uplatn'ním tane$ního cít'ní v té
mí!e estetického zpracování, jakou jsme m'li mo(nost sledovat na vi-
deonahrávce: poezie interpretovaná znakovou !e$í, tedy pohybem.
Tyto t!i mo(nosti – interpretovat stejn# pohyb v odli%n#ch úrov-

ních – pozm',ují pak v#znam daného gesta. Bylo to potvrzení princi-
pu, kter# by m'l herec v'dom' vyu(ívat – i s pohybem je mo(no pra-
covat jako s mluvou, i do pohybu m"(eme vkládat „podtext“, kter#
pak v#razov# obsah gesta zmno(uje.
Jist' stojí je%t' za pov%imnutí gestická bohatost, kterou Zoja do-

provázela svoji promluvu. Mne zaujala stejnou m'rou jako asi v%ech-
ny p!ítomné v tomto sále. Ona sama bez problém" znakuje, tedy její
ruce jsou procvi$eny v rychlé tvarové prom'nlivosti. Kde(to my v%ich-
ni ostatní p!i hovoru máme ruce bu- zafixované, nebo gestikulujeme
pouze rytmick#m „pumpováním rukou“, a tak podtrhujeme svoji pro-
mluvu. Nevyu(íváme ale pohybu rukou k roz%í!ení v#znamu proná%e-
n#ch slov. Hercova gestika na jevi%ti by m'la vyu(ívat zp"sob, kter# je
pro Zoju ji( sou$ástí jejího spontánního projevu. V jejím p!ípad' se dá
mluvit o „baletu prst"“. A tuto v#razovou cestu by m'l herec vyu(ívat
se stejnou spontánností.

9090



2. O PROPOJENÍ POHYBOVÉHO A HLASOVÉHO PROJEVU

Také bych cht'l pohovo!it o herecké pr.prav(, která je cílev(dom(
zam(%ená na propojení pohybového a hlasového projevu do orga-
nické celistvosti.
Opereta a muzikál vyhledávají herce, kte!í jsou disponovaní

v obou t'chto oblastech, ale tuto svoji technickou vybavenost mohou
herci uplatnit pouze v jednozna$ném ohrani$ení: herecká akce, pak
zp'vní part a tanec. Ale pro $inoherní herectví je d"le(itá práv' ta pro-
pojenost v%ech v#razov#ch prost!edk".
Troufám si !íci, kdy( sleduji jednání d'tí, (e práv' tato propojenost

do nedílné jednoty je sou$ástí lidské p!irozenosti. V syrové podob'm"-
(eme pozorovat spontánní uplat,ování této jednoty u mal#ch d'tí. &lo-
ví$ek, pokud je zdrav#, tak kdy( se h#be, také !i$í a bráno z druhé stra-
ny, kdy( !i$í, tak p!itom poskakuje a mává rukama.
Na vy%%í, kultivované úrovni je tato propojenost obsa(ená v lidov#ch

kulturách v%ech etnik. V lidovém tanci je to naprosto z!ejmé, tane$ník je
zárove, zp'vákem. I kdy( se – jak p!i spontánní tancova$ce, tak v jevi%tní
stylizaci – nakonec rozd'lí na t!i skupiny, na ty, co více tan$í a ty, co ví-
ce zpívají $i vytvá!ejí muziku, nikdy není hranice mezi pou(ívan#mi v#-
razov#mi prost!edky jednozna$ná. Pohybov# a zvukov# projev se nep!e-
tr(it' prolíná a vzájemn' dopl,uje. A zvukov# projev se je%t' dále $lení
na zp'v, citoslovní a slovní v#k!iky a hru na hudební nástroje. A v%echny
tyto v#razové prost!edky akté!i propojují do organické, nedílné jednoty.
A $ím je temperament jisté etnické skupiny siln'j%í $i emocionální náboj
projevu v#bu%n'j%í, tím ta prostoupenost (zp'vu, tance, hereckého v#ra-
zu a hudby) do jediného zá(itkového proudu je z!ejm'j%í.
A k rozpojování, k odizolování hlasového projevu od pohybu,

k tomu dochází p!i v#chov', p!i za$le,ování do spole$enského (ivota.
Co sly%í d'ti nejd!íve v první t!íd': „Nevr+ sebou, kdy( se mnou mlu-
ví%... se- rovn'... nemávej tolik t'ma rukama!“
A potom ná% b'(n# civiliza$ní (ivot je zalo(en také na tom, (e ne-

p!etr(it' regulujeme svoji spontánnost. Nap!íklad – jedu v dopravní

91



%pi$ce metrem, v návalu se na mne tiskne n'kolik maturantek a já si
musím !íkat: to, (e se o tebe opírá ta pohledná dívenka, to v"bec nic
neznamená, ona se k tob' jako netiskne.
K utlumení spontánní vazby mezi pohybov#m a hlasov#m proje-

vem vede i profesní specializace. Mám odpozorováno, (e mnozí ta-
ne$níci, zvlá%t' klasiká!i, na které je kladen siln# d"raz naprosté po-
hybové kázn', a v't%ina gymnast" mluví nenosn#m slab#m hlasem.
Vysv'tluji si to tím, (e vrcholová specializace, kdy ve%kerá energie se
soust!e-uje do jediného v#razového prost!edku, ovliv,uje negativn'
ty ostatní sm'ry – jako by byly mén' vy(ivované – nerozvíjejí se
a ochabují.
Tato odizolovanost existuje i uvnit! pohybov#ch prost!edk". Je

známá pohybová ne%ikovnost n'kter#ch instrumentalist", kdy jim
m"(e d'lat problém vyrovnat se tane$n' s banální trojdobostí val$í-
ku. Vysv'tluji si to jako rozpor a nesoulad mezi ovládáním velk#ch sva-
lov#ch skupin celého t'la a jemn#m pohybem prst", p!ípadn' i rt"
a jazyka.
Jestli(e soust!ed'ná, intenzivní specializace a jisté formy kázn'

spontánnost podvazují, pak herecká pr"prava, která je zam'!ena na
koordinaci mezi jednotliv#mi v#razov#mi prost!edky, hledá mezi nimi
spojnice a v'dom' je propojuje, vede k uvoln'ní, k vnit!nímu osvobo-
zení, spontánnost rozvíjí a otevírá tak cestu k v't%í tvo!ivosti.
Je%t' se zmíním o chápání dechu v souvislosti s hereck#m proje-

vem.
Vydechovan# proud vzduchu je základní matérie, kterou jemn#m

opracováváním p!etvá!íme na lidskou !e$. P!i dechov#ch cvi$eních si
uv'domujeme, (e pojmy „dech“, „duch“ a „du%e“ vycházejí v $e%tin'
ze stejného slovního ko!ene. Pak se oby$ejn# dechov# proces m"(e
stát obsa(nou meditací o smyslu lidské existence.
Dech p!edstavuje po$átek i konec (ivota v%ech bytostí. Dech je

nezastupitelná (ivotní funkce. „Dod#chat“ znamená ukon$it (ivot.
D#chání jako elementární fyziologická funkce v sob' obsahuje obtisk

na%eho momentálního emocionálního stavu i na%ich charakterov#ch
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rys". Do charakteru d#chání se promítá pr"b'h na%ich vnit!ních d'j".
Dá se !íci, (e prom'ny na%eho dechu v'rn' odrá(ejí prom'ny na%ich
emocí a fyziologick#ch stav".
Dechová cvi$ení pránajámy p!iná%ejí !adu podn't" pro práci herce.
D!chání chápeme jako:
a) materiální podstatu hlasového projevu
b) podn(t pro pohybov! projev
Pohybov# impuls nádechu a v#dechu se %í!í z trupu do rukou

a nohou. Kdy( tento podn't v'dom' zpracujeme, dochází tak
k organicky propojenému pohybu celého t'la z centra k periferii.
c) impuls pro ovlivn(ní v!razu obli"eje – D#chání krom' zmín'-

ného hlasového a pohybového projevu v#razn' poznamenává i dal%í
slo(ku hereckého projevu – v#raz obli$eje. Pohybov# impuls nádechu
a v#dechu se ne%í!í z trupu jenom do rukou a nohou, ale dechov# po-
hyb páte!e ur$uje p!edev%ím dr(ení hlavy. A dr(ení hlavy ovliv,uje v#-
raz mimického svalstva. Tak se emocionální náboj dechu promítá do
oblasti obli$eje, kter# tlumo$í citová hnutí velmi intenzivn'.
d) ú"inn! prost%edek koncentrace.

Ta nám umo(,uje poznání hlub%ích vrstev vlastní osobnosti.
Soust%ed(ní pozornosti na d!chání p%iná)í ale p%edev)ím globální
ú"inek:
1. otevírají se zdroje fantazie
2. zvy%uje se citlivost smyslového vnímání
3. otevírá se mo(nost, (e nás napadnou inven$ní !e%ení
4. koncentrace nám p!iná%í pocit hlub%í propojenosti jednotli-
v#ch slo(ek osobnosti, pocit celistvé lidské osobnosti.

Zvládnuté a v'domé d#chání je v#chodiskem ke v%em t!em úrov-
ním – k technice vn'j%í, vnit!ní i k hlubinn#m zdroj"m tvorby.
D#chání ovliv,uje a propojuje hlasov# i pohybov# projev a zárove,

p!iná%í obtisk na%ich vnit!ních d'j" (emocí i my%lenek); m"(eme ho di-
vadeln' vyu(ívat jako „genetick! kód“ charakteru vytvá%ené postavy.
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Zvládnutí dechov#ch technik je pro herce podstatné i proto, (e
vazba mezi vnit!ními d'ji a zp"sobem d#chání je ú$inná
i v obráceném sm'ru – prost!ednictvím dechu m"(eme ovládat
a ovliv,ovat svá psychická rozpolo(ení i n'které fyziologické funkce.
Kdy( provádíme dechová cvi$ení, zab#váme se jednou

z elementárních (ivotních funkcí, a tak se vlastn' dot#káme samot-
n#ch základ" (ivota. Tím je dána ú$innost herecké dechové pr"pravy.

Autor je herec, re#isér, choreograf a pedagog. U"il na JAMU, DAMU a VO-H
Praha, pak zalo#il vlastní Ateliér herectví, kde p$sobí dodnes.
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Pohyb je neustálé poru%ování rovnová#ného stavu a jeho znovunalézání.

MgA. Petra Oswaldová FELDENKRAISOVA
METODA

M"j p!ísp'vek se bude t#kat Feldenkraisovy metody, která se zab#vá
procesem u$ení, procesem sebepoznávání a rozvoje individuality skr-
ze pohyb. Není p!ístupem metodick#m ve smyslu aplikovatelnosti ur-
$eného, nau$eného postupu. Pojímá ka(dého $lov'ka jako nezam'ni-
teln# originál, kter# je skrze pohyb schopen p!im't procesy vlastního
nervového systému ke zm'n' a vyvázat se tak z nefunk$ních pohy-
bov#ch vzorc", stereotyp", v nich( (ije.
Feldenkraisova metoda je úsp'%n' vyu(ívána p!edev%ím v oblasti

um'ní (zejména tance a herectví) a v oblasti vrcholového sportu jako
prost!edek vhodn# k mapování vlastního potenciálu a zkoumání, jak
co nejefektivn'ji vyu(ít své t'lo a celou svou osobnost k ur$itému v#-
konu – um'leckému $i sportovnímu. Dále pak je vhodná pro práci
s lidmi s r"zn#mi druhy pohybového omezení, s chronickou tenzí
a bolestmi, s lidmi s v#vojov#mi, psychick#mi a neurologick#mi pro-
blémy.
V#%e zmín'n#mi oblastmi se ale dnes zab#vat nebudu. Ráda bych

vám p!iblí(ila, jak je mo(né vyu(ít principu Feldenkraisovy metody,
kde pohyb je iniciací psychosomatick#ch proces", obecn'. To zname-
ná pro ka(dého, kdo si p!eje pohybovat se a (ít s v't%í lehkostí
a rovnováhou, pro ka(dého bez omezení v'ku $i fyzick#ch mo(ností.

Téma dne%ního seminá!e zní „V,CHOVA POHYBEM K OSOB-
NOSTNÍMU PROJEVU“ a v jeho kontextu se nabízí otázka: JAK,M
ZP0SOBEM M01E POHYB A JEHO ZKOUMÁNÍ ZKVALITNIT 1IVOT
SAMOTN,?
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OBRAZ JÁ

V úvodu hledání odpov'di na tuto otázku si dovolím ocitovat
Moshého Feldenkraise, tv"rce Feldenkraisovy metody: „Jednáme
v souladu s obrazem, kter& si sami o sob! ud!láme. Jím, chodím,
mluvím, dívám se, miluji tak, jak sám sebe vnímám. Tento obraz Já,
kter& si ka#d& z nás vytvo(í, je "áste"n! zd!d!n&, z"ásti nám byl
v%típen& v&chovou a z t(etiny jej vytvá(íme sami sebev&chovou.“
Konec citace.
Jednota v%ech t!í jmenovan#ch $ástí obrazu Já a jejich vzájemné

propojení na principu zp'tného p"sobení d'lají $lov'ka $lov'kem. Co
se d'je v t'le, zasahuje sebepro(ívání celku v$etn' ducha. Struktura
lidského systému je velmi slo(itá: ka(d# $lov'k má originální biolo-
gické uspo!ádání (nervov# systém, kostra, svalstvo, tkán', soustava
(láz, smysly, k"(e), originální soustavu v my%lení a jednání, které jsou
komplikovan#m zp"sobem propojeny s !e$í, je( je závislá na sociální
komunikaci.
U$íme se mluvit, cítit a pro(ívat sv't s ostatními. P!esto z"stává-

me jedine$ní ve skladb' sv#ch dispozic: t'la a jeho biochemie
a hodnot. T!eba(e tyto p!ebíráme – v$etn' zp"sob" komunikace
a organizace vlastního t'la – z prost!edí, ve kterém (ijeme.
Co v%ak máme spole$né, je tvorba, udr(ování a p'stování si vlast-

ních pohybov#ch schémat a ustálen#ch vzorc" my%lení, chování
a jednání. Vytvo!ením si t'chto schémat a vzorc" a tím, (e je
z r"zn#ch p!í$in a rozli$n#mi zp"soby zapracujeme do vlastní struk-
tury, získáváme pocit jistoty svého bytí. Cítíme se bezpe$n' sami
v sob' i ve spole$nosti, která uplat,ování !ady na%ich schémat vy(a-
duje prost!ednictvím pravidel, je( nám ur$uje.
Schematismus a nefunk$nost na%ich návyk" se v r"zn#ch $aso-

v#ch intervalech negativn' projevuje fyzickou bolestí, plá$em, vzte-
kem, nemocí atd. Sna(íme se je pak pochopiteln' co nejrychleji od-
stranit, ale i kdy( se nám to poda!í, je to do$asné. Odstranili jsme
následek, nikoliv p!í$inu. Jsme si v'domi bolesti (fyzické i psychické),
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ale místo abychom se sna(ili cítit a uv'domit si, kde a pro$ vzniká,
sna(íme se ji silov' zlikvidovat. Tím je%t' více posílíme za(ité ne-
funk$ní schéma.
Skrze uv'dom'ní si vlastního t'la a my%lení je mo(né zm'nit dy-

namiku obrazu Já. Toho lze dosáhnout prost!ednictvím organického
procesu u$ení. Prohlubováním vnit!ního cít'ní vlastní struktury do-
chází k uv'domování si její skladby a funkcí, co( nás p!ivede k v'domí
si sebe sama p!i $innostech v m'nících se situacích. Tímto zp"sobem
je mo(né lokalizovat centra na%ich stereotyp" a rozpojit je, vyvést je
z pasivního kontextu a následn' je znovu aktivovat, tj. propojovat ve
fungující celek. V p!ípad', (e se nám poda!í integrovat je ve stavu dy-
namické rovnováhy zp't do nev'domí, stávají se efektivními
a flexibilními p!i jakékoli $innosti, v jakékoli situaci.

MO1NOST A P+EDPOKLADY ZM#NY

Feldenkraisova metoda p!edpokládá, (e lidské bytosti mají potenciál
transformace a (e v)ichni lidé bez ohledu na sv.j v(k nebo p%edpo-
klady mají schopnost u"it se.
Op't cituji Moshého Feldenkraise: „V dokonale vysp!lém t!le,

které vyr$stalo bez velk&ch emo"ních poruch, pohyby postupn! in-
klinují k tomu, aby vyhovovaly mechanick&m po#adavk$m okolního
sv!ta. Nervov& systém se vyvinul pod vlivem t!chto zákon$ a je jim
p(izp$soben.
Nicmén! v na%í spole"nosti pod slibem velké odm!ny nebo in-

tenzivního trestu, tedy deformováním vyrovnaného v#voje systé-
mu, vylu"ujeme nebo zakazujeme mnoho "in$. V&sledkem je to, #e si
pak v dosp!losti musíme vytvá(et zvlá%tní podmínky pro dal%í zrání
mnoha zadr#en&ch funkcí. V!t%inu lidí je nutno nau"it nejen zvlá%t-
ním pohyb$m na%eho repertoáru, ale také reformovat vzory pohyb$
a p(ístup$, které nem!ly b&t nikdy vylou"eny nebo opomíjeny.“
Konec citace.
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První roky (ivota trávíme objevováním, jak spolu r"zné $ásti na-
%eho t'la navzájem souvisí a jak# je jejich vztah k okolí. U$íme se po-
znávat, kde máme ruce, jak daleko jsou na%e nohy od hlavy, kde je na-
horu a dol". Nesmíme opomenout, (e lidské bytosti jsou jediní
tvorové, kte!í se musí u$it pohybu. Bez tohoto procesu u$ení bychom
nemohli svá t'la pou(ívat. Nev'd'li bychom, jak sladit pohyb nohou
a rukou p!i lezení a ch"zi, p!i udr(ování rovnováhy nebo p!i celkovém
fungování v okolním sv't'.
Pro v't%inu z nás je tento proces u$ení napln'n v okam(iku, kdy se

m"(eme pohybovat tak, abychom p!e(ili. Hravé experimentování
s pohybem a v%ímavé chápání a sbírání zku%eností z toho, co probíhá
v na%em t'le, skon$í. Za"ínáme se pohybovat automaticky. Spokojíme se
s provád'ním sv#ch $inností obvykl#m a nám dob!e znám#m zp"sobem,
kter# je pro nás jistotou. Jakmile dosáhneme p!ijatelného stupn' schop-
ností, p!estaneme zdokonalovat své pohyby a prohlubovat uv'domování
si vlastního t'la. Kdo z nás se nap!íklad sám v'dom' sna(í zlep%ovat svou
ch"zi, pokud nemá podn't zvn'j%ku $i to nevy(aduje jeho profese?

KVALITA POHYBU/KVALITA 1IVOTA…

Feldenkraisova metoda zkoumá, jak velkou $ást sebe sama m"(eme ve
skute$nosti vnést do $innosti, kterou vykonáváme, do uskute$,ování cí-
le, kterého chceme dosáhnout? To je d"le(itá otázka, pokud se ptáme
na schopnosti jednotlivce ú$inn' fungovat ve vlastním (ivot'
a v okolním sv't'. Nevyu(íváme sv"j skute$n# potenciál, ale jen zlomek
sv#ch mo(ností zformovan#ch do stereotypních vzorc". Feldenkraisova
metoda se sna(í tento uzav!en# celek znovu otevírat prost%ednictvím
pohybu a jeho zkoumání. Vychází z toho, (e jednota t'la a mysli je ob-
jektivní skute$nost. Nejsou to jen $ásti, které se k sob' n'jak vztahují,
ale p!edstavují p!i fungování nerozd'liteln# celek.
P!i v#uce pohybu podle Moshého Feldenkraise si studenti znovu

vytvá!ejí zku%enosti jako v d'tství, kdy se u$ili uspo!ádávat a !ídit
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pohyby t'la, v$etn' ve%ker#ch aspekt" interakce s prost!edím
a zkoumáním mo(ností, jak se tímto prost!edím pohybovat. Jedním
z nejd$le#it!j%ích ú"ink$ v&uky je schopnost nau"it se nejen pohy-
bov&m dovednostem, ale skrze pohyb i procesu samotného u"ení.
Podstatou metody je to, (e se "lov(k u"í provád(ním

a zkoumáním konkrétních pohyb., na bázi b'(n#ch motorick#ch do-
vedností, odstra-ovat navyklá strnulá schémata svého my)lení, jed-
nání a chování. Pohyby jsou pomalé a opakované – nejedná se v%ak
o opakování mechanické. Jejich pozitivní v#sledky nespo$ívají
v napínání nebo zm'k$ování sval", ale ve zlep)ování ú"innosti, s ní'
mozek tyto pohyby %ídí a koordinuje.
Cílem Feldenkraisovy metody je obnovovat a zdokonalovat

funk"nost t!la. Kdy( se nám poda!í prost!ednictvím zcitliv'ní kine-
stetického vnímání v'dom' propojit kostru, svaly, vnit!ní orgány
a jejich vzájemné vztahy ve vnit!ní prostorové a $asové souvislosti,
za"ne ná% mozek fungovat jinak. Budeme mnohem uvoln'n'j%í
a flexibiln'j%í p!i jakékoli $innosti, v jakékoli situaci. Tento druh v!do-
mého u"ení je úpln&, kdy# se nov& zp$sob "innosti stane automa-
tick&m nebo dokonce nev!dom&m, stejn! jako v%echny zvyky.
Od v(domého pohybu k uv(dom(ní si sebe sama nás dovede v!-

uka k pohybu, radost z pohybu a hra s ním. Ve chvíli, kdy se pohy-
bujeme, jsme si sami sob( u"itelem i 'ákem v jedné osob(. Vedeme
dialog sami se sebou, klademe si otázky a v tom samém okam'iku
na n( hledáme odpov(di. Kdy' se pohybujeme, existujeme tady
a te*. Co se získan#m v'domím, zku%enostmi a zá(itky, je jen na nás.
Abychom mohli dosáhnout vy%%í úrovn! – tj. zautomatizovat nov#
zp"sob provád'ní pohybu, nov# zp"sob my%lení, jednání a chování
a p!itom je zachovat ve flexibilní a efektivní podob', je nutné samo-
statn! ve%keré pro#itky pr$b!#n! analyzovat a hledat formy jejich
integrace do b!#ného #ivota. A práv( to je odpov(* na na)i úvodní
otázku. Práv( tímto zp.sobem je mo'né skrze pohyb a jeho uv(do-
mování si ovlivnit kvalitu 'ivota samotného.
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DVA ZÁKLADNÍ SM#RY P+ÍSTUPU VE FM

1. Skupinové lekce Pohybem k sebeuv(dom(ní – Awareness
Through Movement® (v oficiáln' pou(ívané zkratce ATM)
ATM je u$ebním postupem p!i soust!e-ování se na to, jak se pohy-

bujeme. Moshé Feldenkrais cel# proces uv'domování si skrze pohyb sys-
tematizoval, co( je nezbytn# prvek v procesu r"stu a zm'ny. V#uka
Pohybu k sebeuv'dom'ní vychází z p!edpokladu, (e funk$ní pohyb je
pohyb s minimální námahou a (e se v't%ina lidí nau$ila nesprávn#m po-
hyb"m tím, (e je p!i r"zn#ch $innostech provádí s mnohem v't%ím úsi-
lím, ne( je nezbytn' nutné. Struktura hodin je proto uspo!ádána tak, aby
bylo vyvoláno v'domí základních návyk" p!i pohybech, které zp"sobují
námahu, a tím se systematicky uvolnilo a za$alo dan# pohyb provád't
s men%ím úsilím. V#uka je praktická; teoretická anal#za probíhá zp'tn'.
Lekce ATM jsou slovn' vedeny lektorem. Cvi$í se ve v't%í skupin', kde
ka(d# z ú$astník" provádí individuáln' pohyby, k nim( je instruován.
Hodina má pevnou strukturu slo(enou z nenáro$n#ch pozic (v't%inou
leh na zádech, boku, b!i%e, pop!. r"zné druhy sed") a pomal#ch, jedno-
duch#ch pohyb", které jsou variovány v závislosti na individuálních dis-
pozicích a schopnostech ú$astník". Délka jedné lekce je 60 – 90 minut.
V%echny skupinové lekce mají jednotn# cíl, kter#m je celkové psy-

chosomatické propojení t'la skrze pohyb. Li%í se vzájemn' tématem, tj.
inicia$ními body, z nich( k propojování dochází. T'mito body jsou my%-
leny: pozice (p!ípadn' kombinování pozic), v ní( se v konkrétní lekci stu-
dent pohybuje, zp.sob pohybu (pohyb") a jejich vzájemná kombinace
(nap!. rotace, diagonální propojení, diferencovan# a nediferencovan# po-
hyb atd.) a "ást ("ásti) t(la, na jejich( pohyb a pozorování je daná lekce
zam'!ena (pánev, ramena, kolena, chodidla atd.).

2. individuální lekce Funk"ní integrace – Functional Integra-
tion® (v oficiáln' pou(ívané zkratce FI)
FI je jinou formou vyjád!ení Feldenkraisovy metody, zalo(enou na

stejném principu jako Pohybem k sebeuv'dom'ní. Tak jako u$itel
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Pohybu k sebeuv'dom'ní provází skupinu student" pohybov#mi se-
kvencemi v hodinách slovn', u$í v hodin' Funk$ní integrace jednoho
konkrétního studenta, aby si uv'domil sám sebe prost!ednictvím jem-
n#ch, nedirektivních a nenásiln#ch dotyk" a pohyb". Jedná se
o kinestetickou komunikaci, kdy u$itel sd'luje pomocí dotyk"
a pohyb" studentovi, jak#m zp"sobem je zorganizováno jeho t'lo,
a radí mu, jak se pohybovat v díl$ích funkcích a v záv're$ném propo-
jení celého t'la. Komunikace probíhá formou vnit!ního dialogu,
v n'm( u$itel klade studentovi dotykem a pohybem otázky
a sledováním reakcí jeho t'la na n' dostává odpov'di, s nimi( dále
pracuje. V pr"b'hu celé lekce z"stává student pasivní, relaxovan#. FI
se provádí v't%inou vle(e na speciálním stole (podobn# masá(nímu,
ale s tvrd%ím povrchem). Délka jedné lekce je 60 minut (v úvodu je
zahrnut 5–10 minutov# rozhovor).
Proto(e p!íznivé podmínky pro proces u$ení vytvá!í u$itel stu-

dentovi sv#m vlastním pohybem a uspo!ádáním v dané situaci, musí
sám nejprve projít dlouh#m procesem u$ení, kter# mu umo(ní cít'ní
a chápání druhého zalo(ené na vlastní zku%enosti. Dosa(ení kineste-
tického vztahu a pocit komplexní ú$asti na systému jiné osoby vy(a-
duje, aby byly senzorické kapacity u$itele zna$n' rozvinuté, spolu
s jeho schopností organizovat a integrovat své vlastní pohyby. Jeliko(
se ale jedná o p!ístup individuální, závisí volba tématu a vedení hodi-
ny na fyzické kondici, pot!ebách a po(adavcích studenta/klienta.

KONKRÉTNÍ P+ÍKLADY Z PRAXE

Chlape$ek, 14 m'síc", v#vojov' na úrovni 3 m'sí$ního dít'te:
» rodi$e hledají r"zné alternativy, po cvi$ení Vojtovy metody (ád-
n# dal%í postup
» do setkání s FM absolvoval !adu rehabilita$ních technik
» matka sama zá(itky s FM; otec velmi náro$n#, ned"v'!iv#
» obtí(né vysv'tlit rodi$"m, (e FM není nápravné cvi$ení, ale
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nedirektivní zp"sob pohybu, jak#m je mo(né p!im't nervov#
systém chlapce, aby za$al fungovat v jin#ch, funk$ních souvis-
lostech
» do této doby ve%keré zku%enosti rodi$" i chlapce samotného
spo$ívaly v opravování n'$eho, co je %patn'; t'lové zá(itky
chlapce na bázi direktivních úkon"
» nejd"le(it'j%í vysv'tlit rodi$"m chlapce: cvi$ením FM, které
s chlapcem na mé doporu$ení provád'jí doma, není rehabilitací,
ale procesem u$ení pro chlapce i pro n' samotné; chlapci tím, (e
s ním ur$it#m zp"sobem pohybují a naslouchají reakcím jeho t'-
la a podle nich se dále !ídí, vlastn' vytvá!ejí bezpe$né prost!edí
ke h!e, k poznávání vlastního t'la, k n'mu( se chlapec vzhledem
ke svému handicapu není schopen dostat p!irozenou cestou.

Paní, 76 let, endoprotézy obou ky$lí:
» v mládí závodn' plavala
» po operaci ky$lí zákaz plavat, zákaz vytá$ení nohou
» paní tajn' plave; s v'domím handicapu plave tak, „aby ji to ne-
bolelo“, tj. naslouchá svému t'lu
» p!i%la s otázkou, zda je to dob!e nebo %patn', ale zárove,
s odpov'dí, (e s plaváním stejn' nep!estane, proto(e by p!i%la
o chu+ do (ivota
» je mo(né jí pomoci? Ano: endoprotéza je vn'j%í zásah do t'la –
pak je mo(né prost!ednictvím pohybu podle principu FM nau-
$it t'lo, aby svou novou
» (i kdy() um'lou sou$ást akceptovalo, nau$ilo se ji v$lenit do ce-
lého nervového systému a tato nová $ást t'la se za$ala pohy-
bovat a v"bec existovat ve funk$ním propojení celého t'la,
a tudí( celého systému
» kdo ur$uje hranice, rozsah a kvalitu pohybu? Jen my sami; p'-
stováním vnit!ního cít'ní t'la skrze pohyb jsme my jediní správ-
ní a jedine$ní v tom, (e doká(eme nalézt odpov'-; nikdo jin#
k tomu za dané situace nem"(e b#t více kompetentní
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Pán, 48 let, provozovatel autocampu, intenzivn' se v'nuje sportu
(p!edev%ím ly(ování a jízd' na kole):
» n'kolikaleté chronické bolesti bederní páte!e, zku%enosti
s mno(stvím rehabilita$ních postup" a s r"zn#mi alternativní-
mi zp"soby lé$ení bolesti
» v#borná schopnost uv'domování si vlastního t'la a bezpro-
st!ední verbální anal#zy
» zku%enosti s v#chovou k hlasu.

Autorka studovala Hudební a Divadelní fakultu AMU v Praze. Je absol-
ventkou "ty(letého studijního programu Feldenkrais® Training Program ve
Feldenkrais Studiengesellschaft Wien ve Vídni.
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Ideálem je pro m! t!lo proudící, schopné sv&m pohybem obsáhnout,
procítit a vyjád(it celou svoji du%i, to jest cel& vesmír.

My jako#to lidé vnímáme, #e pohyb je v#dy vzhledem k n!"emu. Tak#e
sou"ástí pohybu, p(inejmen%ím u "lov!ka, je „v!domí a vztah“, vzta#ení se.

Prof. Anna Hogenová K FENOMENOLOGII
POHYBU

Cht'la bych jen n'co zd"raznit z hlediska fenomenologického: (ivot je nej-
slo(it'j%ím pohybem v"bec. Ka(d# pohyb je vstup do zjevu. Zjev je feno-
mén a $lov'k vstupuje v celém svém (ivot' do spousty r"zn#ch zjev", do
sv#ch pohybov#ch figur a v%emi t'mito pohybov#mi figurami proniká je-
diná intence, která mí!í z t'la ven, do sv'ta. Této intenci !íká Heidegger
„Intention zur Welt sein“ a v tomto sm'!ování z t'la ven je podle
Heideggera nejzajímav'j%í to, (e ruka je tím nejd"le(it'j%ím. Heidegger
sám tvrdí: „Není pravda, (e by t'lo m'lo ruku, ale je tomu naopak, (e ‘ru-
ka má t'lo‘.“ Pro$ je tomu tak? Proto(e toto intendování do sv'ta je zá-
kladním (ivotním sm'rem a ten je nejvíce soust!ed'n práv' v ruce samé.
Kdy( se nap!. n'kdo modlí, je celá jeho osobní, tj. du%evní i t'lesná by-

tostnost soust!ed'na v rukou, jakoby ten jedin# úzk# paprsek vycházející
z kone$k" prst" sepjat#ch rukou byl jedin#m v#razem celkového (ivotního
pohybu modlícího se. V rukou se soust!e-uje v%echna na%e v#znamnost ve
vystupování z nás sam#ch do sv'ta. Ruka je tedy tím, co je d"le(ité, ruka
vlastní to t'lo a v ní se zvnit!,uje toto intendování. Sm'!ování – tendová-
ní do sv'ta je základní (ivotní sm'r, jde tedy o (ivotní pohyb. To není ná-
hoda, (e ruka je pradávn#m symbolem moci, atd. atd.
Co je ale dál d"le(ité ve fenomenologii pohybu, a to je zase

Heideggerova my%lenka, je to, (e prodlou(ené ruce jsou !e$í. Tedy $lo-
v'k t'lesní zajímav#m zp"sobem. Ruka m"(e ohmatávat v%echny v'ci
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v prostoru a v $ase, ale !e$ je ona prodlou(ená ruka, je( m"(e trans-
cendovat a( za horizont, m"(e se dot#kat n'$eho, co ani nem"(eme
po!ádn' smyslov' uchopit, „dot#ká se“ samotného bytí.
Proto je d"le(ité rozeznávat t'lo ve smyslu pexis, soma a sarx. Toto

rozli%ení jsme na%li u starov'kého !eckého filosofa se jménem
Peseidonios, bylo to v prvním a v druhém století záporného letopo$tu.
Soma je tvar t'la, sarx je to, co je pod k"(í a co se nachází pod kontro-
lou léka!". T'lo ve smyslu pexis je jednotou t'la a du%e, a proto m"(e
dosahovat a( ke hv'zdám. Pro$? Proto(e my%lenky, touhy a v%e, s $ím
vstupujeme do sv'ta, je v#razem dosahu t'la ve smyslu pexis a toto t'-
lo m"(e „t'lesnit“ prost!ednictvím slov a jejich denotát" a( na konec sv'-
ta. Tak si to p!edstavoval Henry Bergson, m"(eme a( ke hv'zdám!

&ili t'lesn# pohyb je vstup do zjevu a v tom vstupování do zjevu
se d'je v%e najednou, simultánn', nikoli po sob', tj. v sukcesivit'.
Vlastn' m"(eme !íci, (e vstupujeme do zjevu simultánn', tzn. v jedné
chvíli, v koexistenci. V na%em (ivotním pohybu p"sobí sou$asn' $ty!i
druhy pohyb" aristotelsk#ch, to je: vznik a zánik, zv't%ování
a zmen%ování, zm'na a nesení. A v této souvislosti dodává Heidegger:
novov'k vzal vá(n' jen nesení, to je ten nejjednodu%%í pohyb v"bec,
jde o pohyb v prostoru a v $ase, jde o pohyb newtonovsk#. Ale vznik
a zánik, zm'na je v podstat' n'co, co sou$asná fyzika nemá moc rá-
da, proto(e neumí myslet pohyb v okam(iku. A nyní zde nacházíme
tyto $ty!i pohyby v sou$asném p"sobení. To nám p!ipomíná alchy-
mistick# tyglík, v n'm( se v%e „va!í“ sou$asn'. Tomuto propletení sou-
$asného p"sobení !íkáme pak intencionalita.
To znamená, (e do lidského pohybu nepat!í jen ono nesení z místa

A do místa B v ur$itém $ase, ale pat!í sem i na%e my%lení, na%e v"le,
na%e touhy, pat!í sem celková bytostnost $lov'ka, která vyza!uje
v onom paprsku intence do sv'ta. A te- jde o to, jak vlastn' myslet to,
co je v této intenci základem její podstatné jednoduchosti, v(dy+ sami
sebe poci+ujeme jako jednoduché ohniskové vyza!ování (ivotní síly.
O tom nás u( pou$uje Husserl – !íká: Podstatou t'la není prosto-

rovost, ale $asovost. Je to $asovost, a ta musí b#t pochopena a( po
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provedené transcendentální epoché, tzn. po osvobození sama sebe od
p!edsudk", které jakoby samoz!ejm' a automaticky tvo!í základ na-
%eho vnímání sv'ta a na%eho rozum'ní sv'tu. Epoché je star# !eck#
vynález a znamená jediné: zbavit se sv#ch p!edsudk", které v sob' no-
síme. Husserl se proto na $as díval tak, (e popisoval v sob' samém
tok cogitationes, tj. toho, co tvo!í obsah „!eky“, která v nás neustále
te$e p!es p!ítomnost sm'rem do budoucnosti. Husserl tvrdí o sob',
(e je tokem cogitationes, tj. je onou !ekou, která v n'm stále te$e, a to
dokonce i kdy( spí, v(dy+ má sny.
Vnímáme-li n'co origináln', pak této fázi !íká Husserl urimprese,

tzn. my jsme „p!i tom“, jde o p"vodní pro(ívanou p!ítomnost. P!edpona
„ur-“ znamená v n'm$in' „p"vodní“ a „imprese“ v latin' znamená
„vtlak, dojem“. Tato urimprese pak padá do minulosti v této na%í „!ece“
a m'ní se na n'co, co v nás z"stává, co je v nás zadr(ováno, a proto se
tomu !íká retence. Retendovat $i retinovat znamená „zadr(et“.
A te- je t!eba si uv'domit, kdyby náhodou toto nefungovalo, tak

se nacházíme v autistickém zajetí, proto(e si uv'domujeme jen svou
p!ítomnost a ani tu p!esn' jako p!ítomnost nem"(eme ozna$it, pro-
to(e tato p!ítomnost se nedá odli%it od toho, co tato p!ítomnost ne-
ní, tj. od minulosti a budoucnosti. Nacházíme se vlastn' v autistickém
vztahu ke sv'tu, proto(e jsme v neustálé p!ítomnosti.
Proto, pro(íváme-li n'jakou urimpresi, pak tato urimprese v nás

vyvolá zájem a ten je spou%t'cím mechanismem dal%ích d"le(it#ch
proces". Zájem, latinsky „interes“ vlastn' p!edstavuje stav, kdy se na-
cházíme „inter esse“, co( znamená jediné: jsme uvnit! v'ci, kterou vní-
máme práv' te-. Tímto dal%ím procesem je tzv. syntéza retencí, vzni-
ká aktivn' i pasivn', a jejím v#sledkem je protence neboli
p!edvzpomínka (Vorerinnerung). Tato protence je obsa(ena v na%í in-
tenci do sv'ta. T'lesné protence jsou n'$ím, co nem"(eme „zastih-
nout“ n'jak#m na%ím reflexivním my%lením, které se naz#vá souzením
s n'jakou predikací, a práv' tomu !íká Husserl p!edpredikátové rozu-
m'ní sv'tu na%ím t'lem. Tedy protence v na%em t'le jsou n'$ím, co
nás vede do sv'ta, ani( bychom si to v"bec uv'domovali. Protence
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nás mají v hrsti. Jsou to vlastn' noeze, v nich( se spolukonstituuje to,
co pak ve sv't' nalézáme jako(to noema. Tedy v(dy jsme p!edstano-
veni, i kdy( o tom nevíme, a proto se musíme osvobodit od tohoto
p!edstanovení tím, (e provedeme transcendentální epoché.
A te- jsem si vzpomn'la na krásnou v'c, kdysi Zeus zplodil

s Mnémosyné, s bohyní pam'ti, dev't múz, proto(e bohové moc a moc si
p!áli, aby lidé ocenili ten bo(sk# dar po$átku, jím( byl stvo!en tento sv't
jako(to kosmos, jako(to !ád. V(dy+ to bylo nejd"le(it'j%í dílo boh". Tento
po$átek $lov'k m"(e pochopit, jen kdy( je sv'dkem zrození tohoto po-
!ádku, proto je po$átek tím, co se v(dy po$íná – rodí. Ale to je mo(né jen
znovuzrozením po$átku. Pokud se po$átek prom'ní na n'jak# pojem,
p!edm't, pak se prom'ní na za$átek a za$átek není nic tak bo(ského, pro-
to(e je v(dy v#sledkem n'jaké p!í$iny, za$átek je v#razem v'decké kauza-
lity. Proto v'da nem"(e k po$átk"m, proto v'da nerozumí po$átk"m. V'da
jen hledá za$átky jako to, co vzniklo z n'jaké p!edem dané p!í$iny.
Po$átky m"(e znovu plodit, rodit jen um'ní. To v'da neumí.

Terpsychoré je múza tance a pokud my jsme schopni jít po sv#ch re-
tencích k úplnému po$átku, pak musíme znovu pro(ít zrození bo(ské-
ho génia v kosmickém !ádu, jeho( jsme sou$ástí. Tanec je proto nej-
vy%%í um'ní. V tanci je schována filosofie po$átku, jsou to na%e t'lesné
retence, po nich( se vracíme k po$átku, jen( není kauzálním za$átkem,
ale zázrakem, jen( je „za zrakem“! Tan$í-li $lov'k, pak vlastn' vyhma-
tává retence, které vznikly z n'kdej%ích urimpresí, a $lov'k se vrací
p!es v%echny zku%enosti t'la a( k tomuto po$átku. Bozi nás a v%e stvo-
!ili z po$átku, kter# lze myslet jen jako(to po$ínání, po$etí, zrození. Já
!íkám po$átek „po$átkuje“. Po$átek v tanci pro(ijeme v jeho po$átko-
vání, v jeho p"vodním zrodu, jen( je v(dy poprvé. V tom je obrovská
síla um'ní proti v'd'. Nem"(eme po$átek vid't jako n'jak# p!edm't
p!ed sebou, jako je tomu v subjekt-objektovém vztahu v'deckého p!í-
stupu, ale tento po$átek m"(eme vyhmátnout tancem, i kdy( se jedná
o na%i p!edstavu. Je hroznou sm"lou, chápeme-li pohyb $lov'ka jen
karteziánsky, proto(e to, co spojuje to t'lesné a du%evní, tomu !íkáme
intencionalita a to jsou ony retence, protence a urimprese.
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Protence toti( vznikají aktivn' i pasivn'. Co to znamená? Bu-
o syntézách krytí na%ich retencí víme a v%e !ídíme na%í v"lí, na%ím po-
znávacím úsilím, anebo v nás tyto procesy vznikají bez kontroly na%ím
jástvím, pak mluvíme o pasivit'. „Ono to v nás myslí,“ i kdy( o tom neví-
me. A toto je v t'lesn'ní stra%n' d"le(ité. Pohyb lidského t'la v"bec nel-
ze odtrhnout od du%i$ky. Obojí je v jednot'. A pohyb lidského t'la vy-
vstává jako figura, je( je sou$asnou propojeností my%lení i motoriky. To se
ned'je po sob', Husserl !íká v „posobnosti“, ale toto z $lov'ka vyrá(í sou-
$asn' v propojenosti jako figura ze svého pozadí. Toto pozadí je práv' ona
intence, která nás vyná%í sm'rem do sv'ta a naz#vá se t'lesné schéma.
V podstat' je mo(no !íci, (e fenomenologické pojetí t'la je nejd"le(i-

t'j%í. Jde o synestesii, to znamená, (e $lov'k vnímá sou$asn'
i s rozum'ním, i s v"lí a emocemi. V%e d'lá najednou. Merleua-Ponty mlu-
ví nap!. o schopnosti $lov'ka, kdy $lov'k m"(e „sly%et barvy a vid't zvu-
ky“. Vypráví o Cezannovi – mnohokrát vylezl horu svatého Viktora a pak,
kdy( p!i%el dom", tento zá(itek musel namalovat na plátno. Ud'lal to mno-
hokrát, t'lo jej k tomu donutilo – v(dy tu horu slézal, „dostal ji do t'la“.
Vnímání je pohyb snad nejd"le(it'j%í, proto(e v n'm se v jedné

chvíli spojuje mnohé do jednoduché intence, která pak m"(e b#t po-
chopena jako intencionalita. 1e$ je tedy prodlou(ením ruky a je sou-
$ástí t'la, je tedy druhem t'lesn'ní. 1e$ je vlastn' tou neviditelnou ru-
kou, která se dostává a( za horizont k samému bytí. Jde vlastn'
o posvátn# vztah. Ve v#uce t'la je nutné probudit v studentech to, (e
se $lov'k t'lesn' nala-uje na to nev#slovné. 1e$ je vyvolávána z nás
n'$ím, co se nedá pochopit.

1e$ je n'co nesmírn' posvátného a prvním slovem $lov'ka ne-
m"(e b#t nic jiného ne( odpov'- na otázku, kterou nám dává samo
bytí. První slovo je odpov'-, a proto kdy( chceme pochopit slova, mu-
síme je brát jako odpov'di; a toté( platí i pro v#sledky na%eho lidské-
ho (ivota, které se naz#vají skutky (ergony), i ty jsou odpov'-mi a my
je m"(eme hermeneuticky rozjas,ovat.
To znamená, skutky jsou pro nás odpov'di a my pracn' hledáme

otázky, je( jsou v t'chto skutcích zavinuty, je( jsou v nich implikovány.
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Je rozdíl mezi v'd'ním a rozum'ním. Rozum't znamená nalézt otáz-
ky, na které máme p!edem dánu odpov'-, postup je obrácen#, ne( je
tomu v b'(n#ch v'deck#ch disciplinách. Tyto otázky jsou vlastn' po-
zadím, z n'ho( se v'ci ukazují – tj. fenomenalizují se. Proto mluvíme
o fenomenologii. Nalézat ty otázky, na které p!edem známe odpov'-,
je podle Heideggera základem na%eho (ivotního pohybu, jen( konáme
podle n'j v(dy na cest'. V tomto (ivotním pohybu po cest' jsou za-
chyceny t!i d"le(ité mezníky. Je to po$átek – arché – tento po$átek
jsme si nevybrali, je nám dán na%imi rodi$i a jejich p!edky, pak je to
cíl – telos. A $lov'k je v tomto svém pohybu v situaci, do ní( jsme vr-
(eni (Geworfenheit), a tato situace je v(dy problematická, neukon$e-
ná, otev!ená. Tla$í na nás, naléhá, musíme ji !e%it, a proto musíme
zvolit jednu z mnoha mo(ností, které se v dané situaci nabízejí jako
!e%ení. Mo(nost neboli dynamis je ta t!etí okolnost. Samoz!ejm' si vy-
bereme tu mo(nost, která je ji( p!edur$ena na%ím po$átkem a cílem
na%í (ivotní cesty. Tato mo(nost je pak uskute$n'na, tomuto procesu
!íkáme energeia, a v#sledkem pak je skutek (ergon).
A tento ergon je typickou odpov'dí na !adu otázek, je( byly na-

ho!e popsány. Proto musíme ka(d# ergon pochopit jako odpov'-, kte-
rá p!ed námi stojí a vyz#vá nás k rozuzlení skryt#ch, implicitn' v ní
obsa(en#ch otázek. Hledáme vlastn' po$átek, cíl cesty, ale i situaci,
která vyvinula na $lov'ka tlak, existenciální tlak. Proto ka(dé um'lec-
ké dílo v sob' obsahuje toto klubko otázek, je( musíme rozplést, a tak
porozumíme danému um'lci. Hledáme otázky z p!edem dan#ch od-
pov'dí, to je hermeneutická cesta, která nás vede k porozum'ní, ni-
koli k pouhému v'd'ní, je( je jen sumací informací. P!edvzpomínky,
protence v sob' tento uzel ji( obsahují. Lidsk# (ivot je neustál#m vy-
hmatáváním t'ch minulostí v p!edvzpomínkách.

Autorka p(edná%í filosofii na Pedagogické fakult! a Husitské teologické fa-
kult! UK. Fenomenologií se zab&vá více ne# "ty(icet let, a to jmenovit! fi-
losofií Husserla, Heideggera a Pato"ky. Zajímá se o fenomenologii t!la
a t!lesnosti na pozadí d!jin filosofie a o filosofii nekarteziánského typu.
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Co probíhá mezi dv!ma p(ibli#ujícími se osobami?... Dochází
k rozhovoru t!l a jeliko# se v této komunikaci nedorozumíváme
slovy, ale jednáním, chováním, pohybem, je reakce "itelná pouze
z pohybu t!la a gest. ...co v%echno se lze dozv!d!t, vid!t, cítit

z pozorování setkání dvou osob…

Doc. Eva Kröschlová ZÁZNAM DISKUSE

Ze v%eobecné diskuse na záv'r seminá!e uvádíme zkrácen# záznam,
dopln'n# o dodate$n' zformulované písemné reakce t'chto ú$astník":
Hany Junové, Jany Pilátové, Václava Martince a Jany Hanu%ové.
Zvlá%tní místo pat!í p!ísp'vku pana in(en#ra Pospí%ila, kter# není

reakcí na p!ednesené práce, ale popisuje v#zkum doc. Dr. Evy
Vysko$ilové na Pedagogické fakult' UK v letech 1970 a( 1989. Proto
mu dáme p!ednost.

Ing. JAN POSPÍ$IL
S paní docentkou Vysko$ilovou jsem spolupracoval dvaadvacet let.
)lo o objektivizaci vztahu mezi vystupujícím a poslucha$em, vztah
u$itel – (ák. Bylo to modelováno p!ímo ve %kole. Pracovalo se na ko-
munikativních dovednostech. M'!ila se zaujatost (ák", $ili nezajímalo
nás, jak se tvá!í a jak se pohybuje u$itel a ani co !íká, ale jestli (áky
zaujal nebo ne.
Byla vypracována ur$itá kritéria, ur$ité %kálování. V%e se natá$elo,

to$ili se vystupující a to$ily se d'ti, ve v't%ích, pak men%ích skupinách.
Byli tam takzvaní pou$ení pozorovatelé, kte!í na obrazovce m'li od-
hadnout, jak byly d'ti zaujaté. Pozorovatelé se st!ídali, vytvá!ely se gra-
fy. Pak se d'laly sumarizace a pr"m'ry, aby to bylo objektivizováno,
a nakonec se o tom psaly diplomové práce.
Poslední krok byl ten, (e se srovnaly oblasti, kdy ti (áci byli zaujati,

a pak se kamera podívala na toho, kdo d'ti zaujal $i nezaujal. V ur$itém
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období studenti d'tem vypráv'li pohádky. Do %koly p!i%lo dvacet stu-
dent". Ka(d# !ekl krátkou pohádku, dv' a( t!i minuty (ode$etl se vliv za-
$átku hodiny nebo únavy na konci). Posuzovatelé museli ode$íst zauja-
tost i z pohybov#ch projev" zaujat#ch d'tí, z v#razu obli$ej" atd. Do%lo
se i k takovému v#sledku, (e zaujatost nesouvisela s tím, jestli student
m'nil sílu hlasu, rytmus atd. (jak se nau$il v dramatické v#chov') nebo
jestli byl mén' v#razn#. )lo o komunikativní dovednosti. Ideální d'ti by-
ly v páté t!íd', kamera se tam instalovala u( o p"l hodiny d!íve, aby si
zvykly. Pro%lo se asi dvacet %kol, aby bylo mo(no dojít k objektivním v#-
sledk"m. 39

(Poznámka doc. Evy Kröschlové: Zmínka o adeptovi, kter& pou-
#íval zm!n síly hlasu a rytmu, ale nedosáhl p(im!(eného ohlasu
u %kolák$, se zdá proti(e"it po#adavku zm!n ve slo#kách pohybové-
ho v&razu, uvedeného v mém p(ísp!vku. Vzpomínám si na p(ednes
Máchova Máje Rudolfem Hru%ínsk&m. Zpo"átku jsem si pomyslila,
#e je jednotvárn& a brzy znudí. Ale bylo to jinak. Vzbudil mé nad%e-
ní, i kdy# nebo práv! proto, #e pracoval s neoby"ejn! jemn&mi nu-
ancemi, zdánliv! minimálními prost(edky, av%ak silnou imaginací.
Ta umo#nila i v úzk&ch mezích dynamiky a rytmu p(ednes bohat!
nuancovat).

PhDr. HANA JUNOVÁ
Jmenuji se Hana Junová, jsem psycholo(ka, erudicí jsem psychoanaly-
ti$ka, d'lala jsem cel# profesní (ivot psychoterapii, te- u( jsem %+astn'
v d"chodu. Neverbální komunikace a neverbální techniky jsou mou sr-
de$ní zále(itostí a cel# (ivot jsem se tomu v'novala. Ráda bych naváza-
la na to, co !íkala kolegyn' Oswaldová, proto(e to u( je trochu i na%e par-
keta. My, psychologové, pracujeme s neverbální komunikací, do které
zahrnujeme nejen pohyb, ale i prostor a $as, dvojím zp"sobem:
1) V%ímáme si jí p!i na%í terapeutické práci, co( je pro nás velice

zajímavé. N'kdy jsme a( fascinováni tím, co v%e nám klient svou mi-
mikou a pohyby sd'luje. Jen musíme n'kdy bojovat s tím, abychom se
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nesoust!edili jen na zrak, ale abychom i sly%eli, co nám klient !íká,
a porovnávali vid'né se sly%en#m.
Jsou mo(né t!i základní varianty vztahu verbální a neverbální ko-

munikace:
a) verbální i neverbální chování je ve shod' – nap!. n'komu !íká-

me, (e ho máme rádi, usmíváme se na n'j, obejmeme ho
b) neverbální chování oponuje tomu, co $lov'k !íká slovy.

Vzpomínám na jednu klientku, která se p!i skupinové terapii p!edsta-
vovala a sd'lovala, jaké má obtí(e. P!i v#$tu obtí(í souhlasn' k#vala
hlavou. Pak nám vypráv'la, jak je %+astná v man(elství – a najednou
hlavou v#razn' nesouhlasn' vrt'la. Neupozornili jsme ji na to, proto(e
by ji to zablokovalo v dal%ích sd'leních, ale ti%e jsme to registrovali –
pozd'ji se ukázalo, (e pravda byla na stran' neverbálního projevu, stí(-
nosti na man(ela p!i%ly velice záhy. Pro nás, psychology, je tato vari-
anta velice d"le(itá. Znovu si uv'domujeme, jak je pohyb pravdiv'j%í,
jednozna$n'j%í, mén' kontrolovan# a mén' kontrolovateln#, spontán-
n'j%í a emocionáln' bohat#
c) na verbální úrovni se n'co projednává a na neverbální úrovni b'-

(í n'co úpln' jiného – v(dycky to je o vztazích t'ch dvou. Na verbální
úrovni se t!eba diskutuje o n'jakém pracovním problému, na neverbální
úrovni se dozvídáme o tom, zda se ti diskutující mají nebo nemají rádi.
Prof. A. Scheflen d'lal nap!. velk# v#zkum tzv. kvazi-dvo!ivého chování.
Zjistil, (e kdykoli jsou v místnosti osoby obou pohlaví, vysílají neverbál-
ní signály o tom, (e si toho jsou v'domi. Terapeuti byli %okováni, kdy( zji-
stili, (e i oni naprosto nev'dom' vysílají kvazi-dvo!ivé signály v"$i sv#m
klientkám (samoz!ejm' (e i klientky se tak chovaly v"$i terapeut"m).
Vadilo jim to, i kdy( v#zkum prokázal, (e se toto chování li%í od pravého
dvo!ivého chování a je tedy zcela ne%kodné.

2) My pou(íváme v'dom' a cílen' pohyb pro terapeutickou práci.
Máme psychoterapeutické techniky, které jsou zalo(eny na pohybu
a pohyb jako dominantní prost!edek pou(ívají. Technik je velké mno(-
ství a li%í se nejen teoretickou orientací autora, ale i cílem, kterého
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cht'jí dosáhnout. Tyto techniky mají velkou terapeutickou ú$innost –
a to hned z n'kolika aspekt":
a) Umo(,ují od(ít si v bezpe$ném prost!edí terapeutické situace

bu- n'jakou traumatickou zku%enost nebo zá(itek. Vzpomínám na jed-
noho klienta, kter# si st'(oval, (e se mu stále vrací úzkostn# sen, jak je
pronásledován tankem, p!ed kter#m se mu neda!í utéci. P!i jedné pohy-
bové technice jsme si ten sen p!ehráli: jeden mu( krá$el pomalu, pravi-
deln' po prostoru t'locvi$ny a p!edstavoval tank. „Snící” mu( p!ed tan-
kem utíkal – zpo$átku to byla jen hra: smál se, la%koval, ale najednou se
mu zcela zm'nil v#raz obli$eje, objevila se celá ta hr"za a úzkost, kterou
popisoval. Za$al zakopávat, vrávorat, padl na zem, plazil se po b!i%e
a sen se najednou stal realitou. „Tank” m'l opravdu velkou práci, aby %el
tak pomalinku, aby ho nemohl dohonit. Ostatní $lenové pomohli
k dobrému konci a sen se ji( nikdy neobjevil, zato se nám poda!ilo ob-
jevit n'co jiného: souvislosti snu s ur$it#mi událostmi v klientov' (ivot'.
I kdy( jsme se o to pokou%eli ji( p!edtím, na verbální úrovni, poda!ilo se
to a( po této emocionální abreakci. Pro terapeutickou práci je velice d"-
le(ité po skon$ení pohybové techniky hovo!it o pro(itcích, vzpomínkách
nebo pocitech, které vyvolala. P!i technice samé se naopak sna(íme, aby-
chom v%e nechali pouze na pohybu, nebo prostoru: kam a( si pustím li-
di, kde v prostoru jsem a kde jsou druzí atd.
b) Mohou pomoci k nácviku ur$itého chování, postoj". D'laly se

velké v#zkumy, zda je mo(no t!eba z inhibovaného jedince ud'lat agre-
sora – t!eba tím, (e ho nau$íme, jak dr(et ramena, hlavu atd., jak má
chodit, pohybovat se. Zjistilo se, (e ke zna$nému posunu dojít m"(e,
ale – mo(ná na%t'stí – extrémních poloh, které by se staly p!ijat#mi (i-
votními postoji toho $lov'ka, se nedosáhlo natrvalo. Herci samoz!ejm'
doká(ou dokonale zahrát i postoje a emoce, které jim nejsou zcela
vlastní, ale také se asi rolí nezm'ní natrvalo jejich charakterové vlast-
nosti a postoje.
c) Bezpo$et nejr"zn'j%ích relaxa$ních technik – jmenujme dv' nej-

znám'j%í: autogenní trénink J. H. Schulze a Jacobsonovu progresivní
relaxaci – pomáhá k uvoln'ní fyzickému i psychickému, k lep%ímu
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uv'domování si svého t'la a jeho mo(ností, sni(uje úzkost. Je a( p!e-
kvapující, jak málo o svém t'le víme, jak $asto s ním nedob!e zachází-
me – a jaké to má d"sledky i pro na%i psychiku.

Doc. EVA KRÖSCHLOVÁ
reagovala na bod b) tím, (e podle asi osmdesátileté zku%enosti nejd!í-
ve Jarmily Kröschlové a pak své vlastní se skute$n' poda!ilo
u n'kter#ch lidí zm'nit natrvalo jejich psychosomatické postoje pro-
st!ednictvím pohybu, ten v%ak musel b#t od po$átku kultivován spolu
s kultivací du%evní ú$asti na pohybu.

Doc. JANA PILÁTOVÁ
se p!ipojila svou zku%eností „s $lov'kem, kter# má jiné ruce. Nejd!ív se
za n' styd'l. Prací poznal, (e pohyb není jen reprezentace, ale i druh
vnímání. Za$al ho u(ívat jako to vztahující se. Pomocí svého nadání na-
%el sám sebe a p!ijal se. Vytvo!il i autorské vystoupení, které dodnes
rozvíjí. – Ka(d# krok je d"le(it#, rozhodující je, jak ho $lov'k vt'lí, pak
postoupí a t!eba si toho sám v%imne a( pozd'ji.“

Prof. IVAN VYSKO&IL
se ptá v reakci na p!ísp'vek profesorky Hogenové, jestli hlas není pro-
dlou(enou existencí t'la, není-li gestem. Jistá forma existence bytí se
m"(e zm'nit v gesto, které n'kam dosahuje, vytvá!í prostor. … Hlas má
charakter v#zvy, znaku jisté !e$i, která p!edchází !e$i artikulované
a obsahové. Ten moment je nep!edm'tností, která je obsa(ena
v intenci vyjít ze sebe do sv'ta, ale zase k sob' z toho sv'ta p!ijít. Pro
na%i otázku pohybu je velmi d"le(itá reciprocita existence ve sv't'. …
(Dále vypráv'l pan profesor o setkání s Moshé Feldenkraisem.

Proto(e oba um'li %patn' n'mecky, museli se dorozum't jistou názor-
ností.) Je tu moment hry, kterou nehrajeme, ale ona se hraje v t'le. Jde
o to ji objevit, aby se na%ly odpov'di na n'které impulsy, v%imnout si
jich, nechat je p!icházet, dop!át si neú$elovost, to je to, co nás m"(e
oslovovat pro to dal%í, bytostn'j%í na%í existence.
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PhDr. HANA JUNOVÁ
vzpomn'la na náv%t'vu Badenu s prof. Vysko$ilem, kde se setkali
s hlasov#m terapeutem Roy Hardtem, kterému profesor odpov'd'l
vtipnou p!edná%kou p!ednesenou v „gibberish“ (v d't%tin').

Prof. IVAN VYSKO&IL
se zmínil také o empatii. Není mo(ná bez setkání se sebou sam#m. Jde
o schopnost rozpory p!ijmout skrze vlastní t'lo, sv#m gestem. P!ijetí
gesta i toho druhého, ani( by to bylo negující, to je moment – pokud
jde o na%e pokou%ení se o dialogické jednání, o porozum'ní skrze n' –
toho sebeobjevování, toho setkání se sebou sam#m a poslouchání se,
co si !eknu. Um't se sly%et a vnímat toho druhého, to znamená po-
chopit tu polaritu existence, která je tady p!ítomná. Dokázat ji artiku-
lovat. A tím zárove, odkr#t to, $emu se !íká nadání a o $em ka(d# ne-
ví. Máme ur$ité konven$ní typy nadání, na které se v(dycky upneme,
a p!itom p!ehlédneme specifikum toho osobního, $ím $lov'k m"(e
sám p!isp't. Dát dostatek $asu a dostatek podn't" k tomu to neza!a-
zené do kategorií najít a trochu tvo!ivou ú$ast na existenci se pokusit
realizovat. Jsou to v%echno pokusy, pro m' je to v%echno forma hry.
Experimentace v momentech, kdy to je%t' nemáme za!azené do obvy-
kl#ch pochod", k obvykl#m v#sledk"m. To je zárove, zále(itost cít'ní,
chápání pohybu, jak bylo !e$eno profesorkou Hogenovou, (e vlastn'
pohyb je $as, to vycházení ze sebe. Je%t' bych dodal: to vracení se
k tomu druhému v sob'.

Doc. LIBU$E VÁLKOVÁ
se zmi,uje o psychoterapii pomocí dechu. Uvedla my%lenku Petera
Brooka, (e dne%ní populace (ije podle hesla: mysl t'ká a t'lo je vlá$e-
no jako spoluzavazadlo. M'li bychom se zamyslet nad tím, $ím je hlas
spojen s pohybem, s aktivizací a s kreativitou. 1e$ p!inesla degradaci
hlasotvorného principu, kter# byl mo(ná po tisíciletí rozvíjen, a tím, (e
p!evá(ilo v'domí, nejp!irozen'j%í procesy potla$ila. A d"sledek je ten, (e
neumíme d#chat. Dech je základ nejen hlasotvornosti, ale existen$ní
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základní prost!edek. Je tedy nutno si uv'domit, co je dnes základem
psychoterapie. Ta spo$ívá hlavn' v dechové technice. Kdo umí sly%et
hlas, sly%í, jak $lov'k d#chá a jak celkov' organismus pracuje. Dnes p!e-
va(uje svrchní d#chání, klavikulární dech, p!i kterém se nedodychuje.
Dod#chnutím se organismus zklidní, pak za$ne fungovat na základ'
„triumvirátu“, tedy spojení t!í základních slo(ek: artikulace, zvukotvor-
nosti (hlasotvornosti) a dechu. Kdo neumí d#chat, nem"(e artikulovat
a hlasotvo!it, kdo neumí vytvo!it tón, neumí d#chat a artikulovat, a kdo
%patn' artikuluje, má ob' ty slo(ky taky pocuchané. Budoucnost na%í
práce na hlase není v tom, (e by lidé m'li zdokonalovat zvukotvornost,
ale v tom, (e p"sobíme v oblasti psychoterapie. Proto(e $lov'k tím, (e
se nau$í správ' d#chat a správ' pou(ívat hlas, se vlastn' psychicky po-
staví na nohy.

PhDr. HANA JUNOVÁ
p!ipomn'la práci Marianne Fuchsové „Artentherapie“ (zmínila „soucí-
tící ruku“).

MgA. PETRA OSWALDOVÁ
uvedla z Feldenkraisovy metody rozdíl mezi pojmem stát rovn' a stát
vzp!ímen', co( souvisí s propojením s dechem. Nap!íklad
v individuální praxi po 60 minutách $lov'k najde sv"j vzp!ímen# po-
stoj, ale ne v(dycky s tím souvisejí libé pocity, kdy( dech t'lo pln' pro-
proudí. Dojde k p!ekysli$ení a k novému cít'ní prostoru t'la, co( lze
nejprve cítit jako ne p!íjemné.

Doc. LIBU$E VÁLKOVÁ
Princip je hlavn' v tom, (e ve vzp!ímeném postoji je tendence d#chat
hloub'ji. Ale jde spí% o to, vysledovat opory dechu. Prvo!ad' jde
o bránici. V#chodní kultury praví odedávna, (e bránice je odrazem du-
%e. Zapomn'li jsme, (e ji máme, a dokonce n'kte!í léka!i tvrdí, (e brá-
nici si nem"(eme uv'domit. To je nesmyslné, sta$í uv'domovacími pro-
cedurami se sna(it t'lov#m hmatem sledovat, v které poloze máme p!i
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nádechu a p!i v#dechu bránici. V moment', kdy jsme schopni uv'domit
si, (e (ebra jdou do %í!ky a (e poslední (ebra prohlubují pohyb bránice,
dostáváme se do stavu, kdy m"(eme na sob' dechov' pracovat.

MgA. MARTIN VASQUEZ
uvádí, (e se zde zatím mluvilo o stereotypech ve smyslu ú$elnosti, ale
je i druh# typ pohybového stereotypu ve smyslu sociální rovnováhy.
Lidé se chovají p!edvídateln', aby nebyli pova(ováni za nebezpe$né
nebo ohro(ující sociální smír. Na improviza$ním tréninku rozbíjíme ty-
to pohybové stereotypy technikami, kdy klademe p!eká(ky a sna(íme
se, aby lidé hledali nekonvencionální, nestereotypní, dokonce nekon-
textuální v#znamy pohybu.
Otázka: Jak se vrátit ke srozumitelnosti pro diváka a zárove, ne-

sklouznout zpátky do stereotypu? S tím se pereme u( n'jak#ch osm
let. Dostali jsme se do fáze, kdy u( jsme toho rozbili tolik, (e se hleda-
la obtí(n' cesta srozumitelnosti divadelního tvaru nebo v#znamu her-
cova pohybu na jevi%ti. Jde tedy o to, jak nalézt cestu k ekonomii po-
hybu, kter# by byl srozumiteln# a p!itom nestereotypní, nekonven$ní,
v uvedeném sociálním typu.

MgA. ALEXANDR KOMLOSI
Mo(ná jde o to, vzít to z jiného úhlu. Najít, kdy dochází k dorozum'ní,
a pak hledat, jak jsme se tam dostali, kdy vznikne zp'tná vazba, kdy
dojde k empatii ze strany diváka.

Prof. IVAN VYSKO&IL
Doba vyla-ování n'jakou dobu trvá, dorozum'ní nenastává hned. Do
pochopení je nutno zakalkulovat i $as. Kdy( to umí n'kdo hned
a nepot!ebuje dobu tápání, to je v#jime$né. V(dycky je to experimenta-
ce a v(dy závisí na zp'tné vazb'. Ten, kdo chce n'co sd'lit a má co sd'-
lit, pochopil od toho, komu sd'luje, (e tam je p!íjem, pak na základ' to-
ho p!íjmu up!es,uje své sd'lení, proto(e to je inspirace. Jestli(e m'
n'kdo pochopí, dává mi mo(nost, abych já sebe dopochopil. Moment
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dorozum'ní není nikdy kone$n#. Ne( k tomu dojde, v(dycky jsou tady
díl$í momenty, díl$í události, bu- srozum'ní, nebo nesrozum'ní.

MgA. MARTIN VASQUEZ
V(dycky jsem si myslel, (e v mnohosti pohybu existuje nakonec objektiv-
ní linie pohybu. S Janou Pilátovou jsme tak dlouho cvi$ili, (e jsem $ekal,
(e se z toho vyloupne objektivní linka, pohyb srozumiteln# v%em. Po va%ich
slovech si myslím, (e to tak asi není, (e je to závislé na setkání dvou lidí.

Prof. IVAN VYSKO&IL
Málokdy to znamená srozumitelnost v%em. Zále(í na atmosfé!e, která
umo(ní, (e n'které momenty dojdou. Z"stává rezerva. To není nic ne-
gativního. Je to odkázání na p!í%t', v ohledu pochopení. Ve sm'!ování
k tomu bytí zajedno.

PhDr. HANA JUNOVÁ
Drobná poznámka psychologická: Aby to byl dialog s publikem. Já
bych se za svou profesi p!imlouvala za to, aby jim bylo jasné, na co
jdou. Aby spoluobjevovali s vámi, aby ne%li na divadlo, které jim hra-
jete a které je najednou pro n' jakoby nesrozumitelné, ale aby p!edem
v'd'li, (e to bude spolupráce. *e budou spolu s vámi objevovat, co
jste cht'li !íci – a !íkáte to jin#mi prost!edky, ne( jsou ty b'(né.
Proto(e kdy( máte publikum, které jde na n'co a je zasko$eno n'$ím
jin#m, tak nespolupracuje a nechce vid't vá% zám'r a bude vám pak
!íkat, (e tomu nerozumí. Na druhou stranu z va%í strany abyste to ex-
perimentální brali jako nadstavbu, roz%í!ení v#razov#ch prost!edk",
ale ne odmítání t'ch star#ch. Proto(e kdy( neodmítnete ty staré
a budou n'kde ve vás vnit!n' akceptované, pak budete i v tom novém,
experimentálním, asi srozumiteln'j%í.

Doc. JANA PILÁTOVÁ
Eugenio Barba mluví o $ty!ech divácích – typech vnímání; máme na-
bízet alespo, $ty!i úrovn', aby v nich na%el p!íle(itost pro orientaci %ir%í
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okruh lidí v hledi%ti. )ance na porozum'ní je v tom, (e soubor není ho-
mogenní, skládá se z rozmanit#ch lidí, tak(e rozmanití lidé v hledi%ti
najdou vazbu skrze svého $lov'ka na jevi%ti.… D"le(ité jsou jemné po-
drobnosti, jemné rozdíly. – U pedagoga je nutné p!iblí(it se pochope-
ní skupiny také zevnit!. Jde o b'h na dlouhou tra+.

MgA. JAROSLAVA POKORNÁ
Otázka stereotyp" mne zaujala, jednak jako here$ku, jednak jako pe-
dagoga herecké propedeutiky na zdej%í kated!e. Zatím nebyla zodpo-
v'zena. Ale kdo je ten divák? Kdo je m"j partner v hledi%ti? Zatím to
!e%ím tak, (e jedna v'c je, co my si zkou%íme jako neopakovateln# po-
kus, abychom se n'co dozv'd'li o sob' a o tématu. N'co jiného je,
kdy( tu t'lovou zku%enost, kterou p!i zkou%ení nasbíráme, se pokusí-
me pou(ít. Pak je permanentní souboj, kdy se potácíme mezi padáním
do stereotyp" a vyma,ováním se z nich.

EVA OCHRYM&UKOVÁ
Nám se osv'd$ilo cvi$ení ve dvojicích: jeden zav!e o$i, druh# – „so-
cha!“ – ho vytvaruje do n'jaké pózy, a pak se zeptá: „Kde jsi? (Kde se
cítí% b#t?)“ a odpov'- je t!eba „V restauraci“, dále „Kdo jsi?“ atd. Ty po-
zice pak nejsou stereotypní.

Odb.as. ZDENKA KRATOCHVÍLOVÁ
Jakmile se pohybem jedná, nepl#tvá, takzvan' „nekecá“, jenom aby se
n'co d'lo – jde-li o jednání pohybem, nem"(e to b#t stereotyp. Jestli
je to sd'lení, musí zaujmout.

MgA. PETRA OSWALDOVÁ
Je nutno vyu(ívat ten nejefektivn'j%í, nejhospodárn'j%í zp"sob sd'le-
ní ve stavu dynamické rovnováhy. Objevit ur$ité druhy pohyb", které
mají v#znam, u nich( máme odezvu z druhé strany, zp'tné propojení.
Pak to ustálíme do stereotypu, ale tak, aby to bylo (ivé v tu chvíli, p!í-
tomné. Jsou i nefunk$ní stereotypy, z t'ch se sna(íme vyvázat. Pak
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objevíme n'co nového i v nich – to souvisí s hledáním dynamické rov-
nováhy (podle Feldenkraise).

Doc. JANA PILÁTOVÁ
Otázka byla polo(ena tak, jako by p!i stereotypu bylo jasno, o$ jde, a kdy(
se ho vzdáme, tak není jasno. Geertz Clifford má skv'l# p!íklad. P!edstavte
si t!i kluky: jeden má v oku tik, nutkavé mrkání, druh# ho paroduje, a t!etí
mrká spiklenecky. Pohyb vypadá naprosto stejn'. O$ jde, poznáme a(
z kontextu. A t!eba dal%í kluci parodují toho spiklence. Pohyb je to po!ád
t#(, ale u( má $tvrt# v#znam. A m"(eme si p!edstavit, (e ten ne%ikovn#
spiklenec si to doma zkou%í p!ed zrcadlem, a to u( je zkou%ka na p!edsta-
vení, a maminka ho vidí a nechápe to a p!edvede otci, co ten kluk d'lá –
to u( je p!edstavení, citace toho pohybu. &ili jeden pohyb putuje a my ja-
ko diváci ho chápeme jen z kontext". Ale ka(d# z nás sleduje n'co jiného
a n'co jiného mu uniká, tak(e tomu rozumíme r"zn'. Od %í!e kontextu zá-
visí moje $tení situace. Kontext je determinovan# kulturn' i osobn'. Proto
jsem v první odpov'di nabídla jako orientující bod osobní fyzické navázá-
ní, které empaticky vezme v potaz to, co sledoval ten, kdo je v té situaci.
A to jsme u ministereotypu. Co( teprve to, co je mimo stereotyp. U( to, (e
spolu mluvíme, je zázrak. Sv'd$í o tom, (e navzdory v%em t'm rozumov#m
interpreta$ním p!eká(kám se z!ejm' chceme dorozum't.

PhDr. HANA JUNOVÁ
V Institute for Advanced Study v Palo Alto se se%la skupina odborník" –
psycholog", psychiatr", antropolog", sociolog" a lingvist" (G. Bateson,
R. Birdwhistell, H. Brosin, F. Fromm-Reichmann, C. Hockett, N. McQuown
a pozd'ji i A. E. Scheflen), aby studovali lidskou komunikaci. V roce 1964
za$ali sv"j p!ístup naz#vat „anal#zou kontextu“ (context analysis). Jejich
precizní v#zkumy a práce se dají shrnout do n'kolika bod":
1) Lidská komunikace má b#t analyzována v kontextu, ve kterém

vznikla. Ka(d# i nejjednodu%%í element lidské komunikace je pln' sro-
zumiteln# a( tehdy, je-li správn' za!azen do v%ech souvislostí a jsou-li
uvád'ny v%echny prom'nné, které mohou jeho existenci ovlivnit.
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2) Lidské komunika$ní chování je uspo!ádáno do úrovní, které
jsou postupn' stále komplexn'j%í. Podobn' jako ve strukturální ling-
vistice existuje !ada fon, fonem, morfonem, syntagma a v#pov'-, exis-
tuje podobná !ada i v tzv. !e$i t'la. Birdwhistell nazval jednotlivé stup-
n' kine, kineme, kinemorph, kinemorphic classes a kinemorphic
construction. Je a( s podivem, jak extrémn' pevn' a stereotypn' jsou
tyto úrovn' navzájem spojeny. Nabízí se otázka: je mo(né vytvo!it ja-
k#si pohybov# slovník, kde by byl popsán v#znam nejjednodu%%ích
gest, pohyb", mimiky? Zdá se – alespo, podle autor" anal#zy kontex-
tu – (e to tak docela mo(né není. Vracíme se tím nejen k po(adavku
znalosti kontextu, proto(e i nejjednodu%%í gesto m"(e mít zcela odli%-
n# v#znam v r"zné situaci – ale p!echázíme tím i k dal%ímu bodu:
3) Smysluplnost neverbální komunikace je závislá na !ad' faktor".

Jmenujme alespo, nejd"le(it'j%í: geografická oblast (i uvnit! státu),
sociální t!ída, kulturní oblast, spole$enská skupina, status, osobnost,
v'k, pohlaví, fyzická kondice atd. N'kdy jde jen o drobné v#znamové
diference, jindy o zcela základní rozdíl.
4) Bylo zji%t'no, (e v't%ina neverbálního chování je nau$ená, do-

konce i to chování, které bylo po léta pova(ováno za vrozené. Ka(dé dí-
t' se rodí do komunikující spole$nosti a je i v zájmu jeho p!e(ití, aby
zvládlo komunika$ní vzorce svého prost!edí. 1e$ ovládá dít' zhruba do
6 let, ale u pohybu není hranice tak zcela jasná – je%t' nap!. v pubert'
se objevuje typické grimasování.
5) Sejdou-li se dva $i více lidí, neexistuje nekomunikace. Tedy i kdy( li-

dé ml$í nebo se neh#bají, p!esto spolu komunikují. I tato komunikace je
zachytitelná a sledovatelná. Birdwhistell tvrdí, (e není správné !íkat, (e
A komunikuje s B, ale (e p!esn'j%í je !íci, (e A a B spolu komunikují.

Doc. JANA HANU$OVÁ
Kde herec pot!ebuje osvobodit t'lo a mysl pro dal%í nadstavbovou prá-
ci, nap!íklad p!i tanci menuetu (dané stereotypní pohyby), vést dialog
v ur$ité situaci, znamená stereotyp úsporu energie. Není tedy v(dy n'-
$ím %patn#m.
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MgA. MARTIN VASQUEZ
V improviza$ním divadle máme dv' metody, jak p!ekonávat stereoty-
py: 1) Dáváme zp'tnou vazbu studentovi v okam(iku, kdy ho necháme
jednat jakkoli spontánn', a pak mu jen zp'tnovazebn' ukazujeme, (e
to bylo srozumitelné. 2) Nasazujeme v't%í cenzuru, ostrá pravidla, kte-
r#mi nutíme k v't%í kreativit'. Je-li autocenzura v't%í ne( vn'j%í cen-
zura, blokuje. Je-li vn'j%í cenzura v't%í ne( autocenzura, aktivizuje.

Doc. JANA HANU$OVÁ
Kdy( jsem nastoupila na DAMU jako pedagog pohybu, m'la jsem mo(-
nost n'kolik let pracovat vedle paní doc. Evy Kröschlové a doc. Karla
Bedná!e. Mám-li stru$n' charakterizovat, co nejpodstatn'j%ího jsem
pochopila z jejich p"sobení na %kole, pak je to tolerance k odli%nosti
názoru, metody, p!ístupu.
Ka(d# vyu$oval jin#m zp"sobem, vycházel z jin#ch profesních

i lidsk#ch základ" a návyk". P!esto zp"sob, jak#m o problémech obo-
ru diskutovali, mi naplno osv'tlil v#znam slov „akademická p"da“.
Jako za$ínající pedagog jsem sledovala rozpravy, kde obhajovali, vy-
sv'tlovali svá stanoviska. D'lo se tak na úrovni odpovídající jejich po-
stavení na %kole.
Jsem p!esv'd$ená, (e nejv't%í prosp'ch z této „jinakosti“ m'li prá-

v' studenti. Roky, kdy jsem pak sama u$ila, jsem $erpala z t'chto zdro-
j". Vytvo!ila jsem si vlastní styl, do kterého jsem zahrnula direktivní
a nedirektivní metody. I kdy( vím, (e toto rozd'lení je velmi zjednodu%e-
né, pro jasn'j%í p!edstavu budu hovo!it o tréninku a jevi%tním pohybu.
V tréninku se zab#vám vytvá!ením stereotyp", pohybov#ch návy-

k", pracuji p!edev%ím s nápodobou, opakováním. Opakováním pohy-
bov#ch frází studenti dochází sami k poznání, které je mo(né jen skr-
ze t'lesné pro(ívání, nelze jej nahradit samostudiem, diskusemi. Jde
o individuální, velmi osamocenou $innost, kde studenti herectví po-
znávají své mantinely a u$í se je posouvat.
V hodinách jevi%tního pohybu jde v zásad' o bourání ur$it#ch ste-

reotyp", hledání nov#ch cest. *ádná direktiva, mnoho svobody, ov%em
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v p!esn' vymezen#ch zadáních v rámci konkrétních pravidel. Studenti
se musí cítit v bezpe$í, nesmí se bát ud'lat chybu. V%e, co se d'je
v rámci dohodnut#ch pravidel, je správn', o jakémkoli !e%ení se dá dis-
kutovat, rozpor názor" je zdrav#, nezdar není chyba, je to jeden ze zp"-
sob" hledání cesty. Zasahuji jen v p!ípad', kdy je zadan# úkol negován
hrub#m poru%ením pravidel, nap!íklad nevhodn#m chováním jednot-
livce, kter# znemo(ní práci druh#ch. To se stává jen v#jime$n'.
Cílem hodin pohybu je vytvo!ení „t'lesného citu“, „pohybového

my%lení“, které zahrnuje %irokou %kálu dovedností a schopností. Jde
o utvo!ení vnit!ního konceptu vlastního t'la, prostorovou p!edstavi-
vost, koordinaci t'la, orientaci v hudebním doprovodu, smysl pro styl
a (ánr, cit pro partnerství a skupinovou empatii, smysl pro rozvíjení in-
tuitivního jednání, provokace fantazie atd. V#sledkem t'chto cvi$ení je
ur$itá svoboda vypl#vající z poznání a ovládnutí proces", které ovliv-
,ují fyzickou stránku hercova v#konu.
Práv' propojení zku%eností z pohybov#ch hodin a hereckého pro-

jevu je $asto centrem diskusí a otázek hereck#ch a re(ijních pedagog".
Jde o vyu(ití získan#ch dovedností a jejich za$len'ní do herecké práce.
Musím !íct, (e toto je stále p!edm'tem mého zkoumání, pro$ je n'kdo
v m#ch hodinách zru$n#, suverénní, p!irozen#, ale nedoká(e p!irozen'
fyzicky jednat v herecké akci. Zatím vím jen tolik, (e se jedná o slo(ité
procesy lidské psychické v#bavy, a ta je, stejn' jako jiné danosti, sou-
$ástí talentu herce. To by bylo téma, které by m' zajímalo, snad téma
pro dal%í seminá!?

MgA. NASTASJAASTASCHINA
Zpo$átku jsem zapírala stereotyp, bojovala s ním. Dlouho trvalo, ne(
jsem vnit!ního cenzora vzala do hry. Nastal moment p!ijetí a z toho vy-
plynul pocit svobody. P!ijmout cenzora v sob' – a tím sama sebe.
Nemusím ho p!ekonávat, ale zacházet s ním, bavit se jím, hrát si s ním
jako s partnerem. Aby fungoval i pro diváka, kter# najde klí$ k va%emu
projevu, proto(e ho pochopí. – Dnes jsem p!ekvapená, (e mi to dalo p!e-
míru energie, kterou t'(ko ovládám. Zárove, ten „m"j“ stereotyp (cenzor)
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nahrazuje dal%í stylizací, která není z pohybového divadla nebo
z pantomimy, ale je niterná. Pak je ten pohyb takov#, jak#m se nepohy-
buje nikdo jin#. Pohyb v prostoru je te- pro m' zajímav'j%í, proto(e je
strukturovan#, ale ta struktura nevychází z rozumov#ch nacvi$ovan#ch
prvk". Musí se stále hledat a $lov'k na to musí b#t nastaven#.

MgA. JAN NEPOMUK PISKA&
Zaujala mne otázka Jaroslavy Pokorné, „Kdo je ten divák?“. Pokud je tu
otázka po srozumitelnosti, kladl bych d"raz na to, (e je v potencialit' $lo-
v'ka b#t sv#m vlastním divákem v moment' svého jednání. Ta citlivost
k tomu, nap!íklad prost!ednictvím hlasu, ze sebe vystupovat a sou$asn'
se sly%et, je pro tu otázku podstatná. Proto(e t'(ko m"(u izolovan' tré-
novat, aby m"j v#sledek byl srozumiteln# pro n'koho, kdo u toho není,
pokud se sám nesna(ím v pr"b'hu zkou%ení – po n'jaké dob', kdy se
pustím do proudu inspirovaného konání, které nemusím tak p!esn' ref-
lektovat a vnímat – rozhodn' musí nastat protipohyb u( v dob', kdy to
hledám, protipohyb k tomu nalézání, proto(e se nemohu spokojit s tím,
(e budu jenom hledat, pak to p!edlo(ím divákovi a ten bude nalézat. M'l
bych asi tím nalézáním projít sám, aby pak %lo o spolupráci. Zd"raznil
bych toto zdvojení u( v pr"b'hu hledání, i kdy( si mohu dovolit dobu, kdy
budu naprosto zmaten# a euforicky se hromadn' napojit na jeden proud
energie a juchat, ale pro p!enesení k pasivn'j%ím p!íjemc"m musí nastat
u( v dob' p!ípravy fáze mého vlastního vnit!ního diváka.

Doc. VÁCLAV MARTINEC
Z p!ísp'vk" mnoh#ch ú$astník" záv're$né debaty vypl#valo, (e stere-
otypy jsou skute$ností, která je pro divadelní projev nebezpe$ná,
a proto je nutné je soustavn' naru%ovat, aby si herec zachoval svoje
tv"r$í síly a mohl je dále rozvíjet.
Nebylo ov%em !e$eno, kter#m stereotyp"m je nutno se takto ofen-

zivn' postavit. Obecn' a pocitov' je mi jasné, (e stereotypnost v um'-
leckém projevu je v rozporu s tvorbou. Je nutno si ale uv'domit, jakou
stereotypnost máme na mysli a kde probíhá hranice mezi stereotypem,
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kter# svazuje na%e tv"r$í síly, a stereotypy, které pro svoji existenci ne-
zbytn' pot!ebujeme.
Podle slovníku „stereotyp“ znamená „pevnou nebo strnulou vlast-

nost“. Pevnost hmoty, pevnost charakteru, pevnost získan#ch v'do-
mostí a zvládnut#ch dovedností – to jsou v%echno typy pevností, které
v (ivot' i v um'lecké tvorb' nezbytn' pot!ebujeme. Bez této pevné za-
ko!en'nosti by se ná% (ivot rozpadal. Stá!í je typick#m p!íkladem, kdy
práv' ztráta r"zn#ch druh" pevného zako!en'ní sni(uje úrove, (ivota
a p!iná%í problémy tomu stárnoucímu jedinci a posléze i jeho okolí.
Pokud jde o strnulost, nenapadá m' nyní (ádná (ivotní souvislost,

kdy by strnulé chování p!iná%elo cosi pozitivního. A v um'lecké tvorb'
je strnulost jednozna$n' na obtí( a je v rozporu s tvo!ivostí.
P!i pohledu na dít', které zvládá své první kroky – po p!ekonání !a-

dy neúsp'ch" i bolestiv#ch pád" a vztekání, „(e se to neda!í“, p!ichází
úleva a radost a u dal%ích krok" dít' u( nemusí cel# tento zdlouhav#
proces opakovat. A to díky stereotypu, kter# v mozku a ve svalech zafi-
xoval koordinaci slo(itého nervosvalového procesu, kter# od této chvíle
nemusí dít' znova a znova objevovat, a díky schopnosti vytvá!et pevné
a zafixované kombinace u( nám nadále schopnost ch"ze bude
k dispozici bez úsilí a dlouhé $asové investice – zcela automaticky.
Stejn' tak i herec p!i improvizaci nebo p!i interpretaci role nemusí p!i
ka(dém slovu a gestu znova procházet cel#m procesem zvládání d#-
chání, fonace a artikulace jako kdysi p!i v#uce ve %kole. A za tyto mo(-
nosti tvo!iv' pou(ívat své vyjad!ovací prost!edky vd'$íme práv' stere-
otyp"m, které jsme si v minulosti vybudovali. Musíme tedy obez!etn'
volit, které stereotypy budeme upev,ovat a které naru%ovat, abychom
se mohli vztahovat do dal%ích dosud neprobádan#ch oblastí.
Jak ale ur$it, kde probíhá tato hranice mezi r"zn#mi typy stereo-

typ"? Dá se tato hranice p!esn' vymezit jasnou formulací? Není posu-
zování pot!ebnosti a %kodlivosti n'jakého stereotypu zále(itostí spí%e
(ivotního citu a um'leckého názoru?
Proto(e p!i debat' nikdo z p!ítomn#ch nepoukázal na toto ne-

zbytné rozli%ování p!i nazírání na stereotypnost, proto byla debata na
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toto téma sice tak (ivá, ale v podstat' nep!inesla (ádn# v#sledek. Sám
s tímto názorem p!icházím a( s jist#m $asov#m odstupem.
Domnívám se, (e k p!esn'j%í odpov'di by nás p!ivedla debata na

téma: „!ád a forma“ – a to jak v um'lecké $innosti, tak v jin#ch profe-
sích, ale i v (ivot' jednotlivce.
Ale i pr"prava budoucích herc" je spojena se závazn#m respekto-

váním !ádu a formy. Pova(uji to za zvlá%+ d"le(ité v dne%ní dob', kdy
spole$ensk# i soukrom# (ivot, ale i postmoderní um'leck# v#raz jak#-
koliv !ád a formu nerespektují a mnohdy t'mito um'leck#mi i etick#mi
normami programov' opovrhují.
Kdy( si vybavím své n'kdej%í poslucha$e – a platí to i o t'ch sou-

$asn#ch, d'lí se na ty, kte!í se vzpouzí p!ijmout a pod!ídit se jakému-
koliv !ádu a forma jejich projevu b#vá zna$n' nesourodá. B#vají to v#-
razné osobnosti, ale v't%ina z nich má potí(e s po(adavkem soustavn'
pracovat. Musím zárove, p!iznat, (e i z jejich formáln' neurovnaného
projevu vycházejí $asto osobitá sd'lení a n'kte!í z nich se v divadelním
(ivot' v#razn' prosadili…
Pak je tu druhá skupina – t'ch „pracant"“ (spolu(áci jim hanliv'

!íkají d!í$i). Ti v'dom' p!ijímají „v%t'pování nov#ch a nov#ch stereoty-
p"“ v pohybov'-hlasové a emocionální koordinaci. Mnozí z nich jsou
schopni vyu(ívat zvládnuté stereotypy jako základ, jako v#chodisko
k osobité um'lecké v#pov'di. Trvá jim to mo(ná jenom trochu déle.
Hovo!il jsem na toto téma s jedním sportovním trenérem. 1ekl mi n'-

co obdobného: „Jsou d!í$i a talenti, ob' skupiny ob$as vyhrávají závody.
Na olympiádu ale jezdí jenom ti, kte!í mají oboje. T'ch je ale málo.“
„Forma a !ád um'leckého projevu“ – nebylo by to mo(né téma na-

%eho p!í%tího setkání?

Prof. IVAN VYSKO&IL
seminá! uzav!el. Mimo jiné !ekl:
Na%e seminá!e a setkání jsou spí%e v#zvy, apely ne( sd'lení hoto-

vosti. Máte-li mo(nost ze své zku%enosti, ze své pot!eby, ze své ur$ité
libosti se zú$astnit, poj-me hledat cesty a mo(nosti v#zkumu v oblasti
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na%í práce, proto(e jenom tak se lze za nedostatku materiálních pod-
mínek dostat k n'$emu duchovnímu. Je t!eba usilovat o jinou kvalitu,
o n'co, co si m"(e sv#m zp"sobem ov'!ovat ka(d# p!i své komunika-
ci a ve svém v'domí. Pokud se má n'co dostat p!ece jenom do dosud
neprobádan#ch a neznám#ch kon$in, tak to musí konat ka(d# na své
triko, na své riziko, ale zárove, o tom podávat zprávu druh#m.
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Aby pohyb byl opravdu sd!ln&, musí "lov!k investovat celou svou
osobnost, tedy i t!lo i du%i.

Správn! vedené pohybování se "lov!ka vyma'uje z jeho stereotypu. To
je to klí"ové, o "em pro m! hodiny byly – o snaze vymanit se ze

stereotypu a objevování nov&ch neza#it&ch situací, pohyb$, ale i zá#itk$
a komunikace.

Doc. PhDr. Vilém Hohler, CSc. ÚVOD DO
PROBLEMATIKY V&RAZU

A EXPRESIVITY OSOBNÍHO PROJEVU

Cílem této studie je nazna$it zájemci slo(itou problematiku v#razu $lo-
v'ka. P!edstavuje nejen jednu ze slo(ek herecké akce, ale tvo!í p!ede-
v%ím stálou sou$ást lidského chování. Také v intimit' soukromí,
o samot', nepostrádá na%e konání v#razu. Dokonce i ná% spánek pro-
vázejí bezd'$né v#razové pohyby.
Jsem si v'dom, (e nejsem s to dostate$n' objasnit v%echny pod-

statné znaky na%eho expresivního chování. P!esto se chci pokusit na-
hlédnout do geneze, struktury a funkce r"zn#ch typ" i druh" v#razu.
Domnívám se toti(, (e informace o nich mohou pomoci jak pracovní-
k"m v sociální a kulturní sfé!e, tak i adept"m herectví lépe zvládnout
vlastní jednání a dola-ovat ho tak, aby odpovídalo aktuáln' probíhají-
cím podmínkám situa$ního kontextu.

1. kapitola
STRU&NÁ CHARAKTERISTIKA V,RAZU
V#raz tvo!í neodd'litelnou, ale té( nejprom'nliv'j%í slo(ku chování $lov'-
ka. Pat!í k nejp"vodn'j%ím, v#vojov' nejstar%ím a osobnostn' nejhloub'ji
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zakotven#m proces"m. Jeho vznik je biologicky podmín'n, ale vykazuje
otev!enost pro dal%í prom'ny jedince díky jeho schopnosti se u$it.
P!edstavuje slo(it' strukturovan#, mnohovrstevn#, polyfunk$ní fenomén.
Zejména dynamika sociálních situací si na jednajících protagonis-

tech vynucuje st!ídavou ú$ast a podíl r"zn#ch v#raz", odli%n#ch roz-
sahem, zam'!ením, obsahem a úrovní jejich regulace. Z nazna$eného
úhlu pohledu je zjevné, (e v#raz není jednoduch#m, ryze soukrom#m
projevem, pouh#m paralelním doprovodem psychick#ch proces". Je
nesnadné, ba nemo(né vy$lenit ho v jeho „$isté“ podob' anebo jed-
nozna$n' ur$it. V lidském chování proto odkr#váme ú$ast a podíl více
rozli$n#ch typ" v#razu, které m"(eme alespo, slovn' blí(e charakteri-
zovat p!íslu%n#m adjektivem. Pro názorn'j%í p!edstavu snad posta$í
schématick# model vznikl# ze t!í na sebe kolm#ch os (A, B, C), z nich(
ka(dá charakterizuje v#raz z ur$itého hlediska.
První osu (A) tvo!í v#vojové kontinuum od vrozen#ch a zd'd'n#ch

typ" v#razu organického, biologického $i archetypálního p"vodu p!es
p!irozen# v#raz, nesoucí neklamné p!íznaky individuality osobnosti, a(
k v#razov#m prost!edk"m znakové povahy, které p!esahují sv't jedin-
ce. Navazují na minulé a sou$asné projevy rozli$n#ch spole$enství, ja-
k#m je nap!. v#raz doby, jisté sociální skupiny, vrstvy apod.
Druhou osu (B) reprezentuje !ada r"zn#ch ú$el", funkcí a cíl", spo-

jen#ch s vyu(íváním v#razu pro pot!eby jedince i spole$ensk#ch skupin.
Zpo$átku je to p!edev%ím zcela opomíjená schopnost v#razu fungovat ja-
ko mobiliza$ní a podn'cující síla, která ve svém elementárním p"sobení
napomáhá vyladit t'lo k akci. Nemén' d"le(itá je mo(nost vyu(ít v#razu
k autostimulaci a seberegulaci vlastního jednání a k zv#%ení jeho v#ko-
nu. Sociální zku%enost jedince z $ast#ch kontakt" s druh#mi lidmi ho na-
u$í pou(ít v#razu „extravertn'“, jako prost!edku, kter# mu umo(,uje
efektivn'ji navazovat styky, ovliv,ovat jejich pr"b'h s vyu(itím emotiv-
ního p"sobení v#razu jako neslovního zp"sobu sd'lování.
A kone$n' osa (C) zahrnuje plynulou !adu rozli$n#ch typ" v#razu

z aspekt" jejich r"zné úrovn' psychosomatické regulace – od v#razu
pudového, spontánního, neuv'dom'lé povahy p!es automatizované
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a zvykové v#razové vzorce a( k v#razov#m projev"m cílev'domého za-
m'!ení, zahrnujícím té( p!edstírané, hrané, maskující se formy v#razu.
Neexistuje chování bez v#razu. Jedinec se toti( nem"(e neproje-

vovat. V#raz je v%udyp!ítomn# a nese stopy jak svého nositele, tak
i jeho mnohostrann#ch kontakt" s okolím. Od „prv#ch krok"“ $lov'ka
jsou jeho expresivní zp"soby chování vystaveny tlaku prost!edí. Ji(
u kojence byly zji%t'ny modifikace v#razu matky.
Omezen# repertoár vrozené a zd'd'né expresivní v#bavy se po-

stupn' uká(e jako nedosta$ující pro (ivot a $innost jedince
v subkultu!e rozli$n#ch spole$enství. Roz%i!uje proto svou v#razovou
paletu tím, (e $erpá z kulturního d'dictví a z repertoáru t'ch skupin,
s nimi( je v t'sn'j%ích vztazích a jejich( zp"sob (ivota, chování, proje-
vy apod. se mu jeví hodnotné, atraktivní a tím i hodné imitace.
K radikálnímu zlomu v prom'nách v#razu dochází, kdy( lidé p!i

vzájemn#ch setkáních zjistí, (e up!ímn#, p!irozen# a bezprost!ední v#-
raz není v(dy vhodn#. Vy(aduje jist# stupe, kultivace a p!izp"sobení
sociálním regulativ"m (normám). Slo(itost sociokulturního (ivota brzy
jedince p!ivede k poznání, (e nevysta$í s v#bavou ji( osvojen#ch
a napodoben#ch v#razov#ch vzor" a mimick#ch gest.
Kulturní a profesní po(adavky nutí jedince nejen „p!erámovat“, ale

celkov' restrukturalizovat své expresivní chování tak, aby byl s to je
ovládat a regulovat p!im'!en' podmínkám sociálních situací. Pot!eba
vhodné taktiky a strategie jednání ho vede k tomu, (e sv"j vlastní p!i-
rozen# v#raz blokuje a nahrazuje jin#m, situaci odpovídajícím proje-
vem, kter# momentáln' vnit!n' nepro(ívá.
Prom'ny expresivního chování, jeho vn'j%í projevy, jsou provázeny

vnit!ními zm'nami. Teprve ty prop"j$ují v#razovému konání rysy au-
tenti$nosti, p!esv'd$ivosti spolu s emocionální naka(livostí. Vyr"stají
p!ímo z p"vodních iniciujících tendencí, spojen#ch s energetick#mi
zdroji expresivity, s jejich aktiva$ní a mobiliza$ní funkcí. Tyto motiva$-
ní prom'nné stojí v základech v#razov#ch pohyb" jako prost!edk", vy-
jad!ujících aktuální stav a vztah jedince k tomu, co koná a jak (úsp'%-
n', konfliktn', s p!eká(kami apod.) jeho $innost probíhá.
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Na základ' této stru$né charakteristiky m"(eme v#raz pracovn(
vymezit jako v#b'rov' zam'!ené a lad'né vyjád!ení (projev, vyjevení,
zvn'j%n'ní apod.) vnit!n' probíhajících proces" (d'ní, vztah", stav")
v závislosti na vnit!ních a vn'j%ích podmínkách situa$ního kontextu.
Dal%í v!znamové zp%esn(ní implikuje odpov'- na t!i základní otázky:
1. co v#raz vyjad!uje
2. prost!ednictvím $eho dochází k jeho objektivaci
3. k jakému ú$elu, funkci, cíl"m je v#razu pou(íváno.

2. kapitola
SÉMANTICKÉ POLE SLOVA „V,RAZ“
I kdy( se zab#vám v#razem v lidském chování, nemohu p!ehlédnout
skute$nost, (e stejného slovního tvaru je pou(íváno k ozna$ení zna$-
n' odli%n#ch jev". Pro p!ehledn'j%í p!edstavu o jeho obsahu a rozsahu
p!ipojuji stru$n# pohled na v#skyt slova „v#raz“ v jazykové praxi.
Jeho asi nejkrajn'j%í pou(ití nacházíme ve spojení s charakteristikou

krajiny (p!írody). Zejména romantická krajinomalba se pokou%ela po-
stihnout pomocí v#tvarn#ch prost!edk" „du%i“ krajiny. &asto byl v%ak v#-
raz spí%e autoprojekcí tv"rce, kterou spojil s typick#mi znaky krajiny, je(
odpovídaly jeho du%evnímu stavu.
Zna$n' frekventované je pou(ití slova „v#raz“ ve spojení

s chováním zví%at, zejména vy%%ích obratlovc". Etologické v#zkumy
prokázaly v#vojovou kontinuitu mezi expresivním chováním zví!at
a $lov'ka.
Domnívám se, (e jádrem v#znamového pole na%eho pojmu je je-

ho propojení s lidskou "inností. Nepostihuje ji jako celek, ale je jed-
ním z jejích aspekt". P!ednostn' je dáván do souvislostí s chováním
(konáním, jednáním) $lov'ka, p!i n'm( v jeho projevu dochází
k zvn'j%n'ní aktuáln' probíhajících psychosomatick#ch proces".
Odpovídá tomu i p"vodní tvar v latin'. Sloveso „exprimere“ ozna$uje
ur$it# druh lidské $innosti, p"vodn' spojen# se zem'd'lskou aktivitou,
p!i ní( tla$ením, ma$káním, drcením apod. plodu je získáván v#sledn#
produkt (olej). Pozd'ji se v#znam roz%í!il na odvozené, analogické

132



$innosti, které zahrnovaly také psychologické aspekty, p!ípadn' jejich
d"sledky: vynucovat, vymodelovat, vyjád!it, znázornit aj. V#sti(n# je
$esk# ekvivalent. Navozuje p!edstavu procesu, kter# probíhá se zna$-
n#m vynalo(ením sil. Pod tlakem okolností vyrá(í vnit!ní fenomén, tj.
klestí si cestu sm'rem ven.
Roz%í!ení v#znamu p!edstavuje p!enos p"vodní t'lesn' pohybové

aktivity do produkce artefakt. vznikajících v procesu tvorby. V#raz
p!echází na v#sledek, dílo reprezentující v#raz tv"r$í $innosti um'lce.
Posouzení v#sledného tvaru a jeho expresivity se stává ur$ující pro
stanovení jeho estetické, p!ípadn' um'lecké hodnoty.
P!i dal%ím posunu v sémantickém poli dochází k tomu, (e se po-

stupn' odhlí(í od p"vodní tvo!ivé aktivity performátora. V#raz je spo-
jován s transferem do hmotn!ch "ástí díla, do jeho díl$ích slo(ek, kte-
ré se stávají hlavními nositeli jeho expresivity. Tato závislost v#razu na
hmotném (materiálním) zp"sobu jeho vyjád!ení (exteriorizace, objek-
tivace, prezentace apod.) $iní z n'ho médium (vehikulum), zprost!ed-
kující $lánek, kter# v sociokulturních vztazích nab#vá povahy znako-
vého prost%edku. P!íkladem m"(e b#t teoretické dílo J. Pokorného
„Slo(ky divadelního v#razu“, které u autora tvo!í slo(ka v#tvarná, lite-
rární, dramatická, tane$ní a hudební.
K nejvy%%í abstrakci od sv'ta lidsk#ch emocí, cit" a dal%ích psy-

chosomatick#ch jev" a proces" dochází u slovního tvaru „v#raz“ ve
spojení se slovem, slovním v#razem, jako prvku verbálního jazyka.
Platí to zejména u slovníkov#ch tvar" jednotliv#ch odborn#ch termí-
n. pou(ívan#ch ve v'deck#ch textech.
Slovo získává svou ztracenou expresivitu, kdy( se stává sou$ástí

slovního projevu: %e"i, promluvy, kde op't nab#vá na své v#razové síle.

3. kapitola
P+ESKOKOVÉ CHOVÁNÍ
Vstupem k hlub%ímu pochopení problematiky v#razu se stane p!íklad
tzv. p!eskokového chování. P!edstavuje nejjednodu%%í formu v#razo-
v#ch pohyb". Jeví se mi jako optimální pro vysv'tlení vnit!ní struktury
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a mechanism" primárního expresivního chování. Setkáváme se s ním
v zát'(ov#ch a konfliktních situacích, které vyvolávají u jednajícího
zv#%ení aktiva"ní úrovn(. P!emíra energie spolu se stup,ujícím se
vnit!ním tlakem nenachází správné a vhodné uplatn'ní. V#sledkem
tohoto stavu je, (e p!ekypující energie se p!elévá do jiného !e$i%t', ne-
vyústí do pat!i$ného kanálu. Chování jedince po$ne vykazovat nega-
tivní znaky, jako je nap!. zjevné tápání, nekoordinovanost a neú$elné
chování „naprázdno“, p!ípadn' hledání náhradní $innosti. Pohyby se
vyzna$ují nesoust!ed'ností, nadbyte$n#m hromad'ním souhyb", kte-
ré se jeví jako vykloubené ze situa$ního kontextu.
Zp"sob svého odreagování !e%í „posti(en#“ tím, (e zam'stnává

n'které $ásti svého t'la $inností, která je v panujících podmínkách ne-
smyslná: nap!íklad podupy nohou, ch"zí „k!í(em krá(em“, o%íváním
se, ale také $máráním na papír, okusováním tu(ky, hrou prst", cupo-
váním materiálu apod. Je%t' $ast'ji b#vají aktivity jedince zam'!eny
na objekt, kter# je nejvíce „po ruce“, a tím je jeho vlastní t'lo. V'nuje
mu nadbyte$nou pé$i spojenou s neú$elnou úpravou zevn'j%ku. Mne
si ur$ité partie obli$eje, olizuje rty, víská vlasy, otírá si nos, hladí se $i
%krábe, d'lá grimasy, okusuje nehty apod.
P!eskokové chování je p!íkladem extrémn' zv#%ené úrovn' akti-

vity organismu, v ní( emoce nab#vají dezorganizující funkce.
Negativní emoce vytvá!ejí v na%í mysli zmatek, naru%ují její b'(n#
chod. Konání v$etn' v#razov#ch pohyb" nab#vá chaotické povahy, je-
dinec nezvládá situaci, není s to usm'rnit vybuzenou energii, dodat jí
ur$itosti, smysluplnosti. Celkovou situaci registruje jako nep!íjemn#
zá(itek (nelibost), jako trapnost, zmatek, rozpa$itost, neschopnost
koncentrace apod. Hodnocení propojuje s pocity vzru%ení z nevyu(ité
mobilizace vnit!ních sil, provázeného zv#%en#m nap'tím nadm'rn'
aktivizovaného svalstva t'la.
Tuto zku%enost jist' pro(il ka(d# ve svém (ivot' mnohokráte.

Také za$áte$níkovi v dialogickém jednání není tento stav neznámou
skute$ností. Jak jsem se zmínil, nositelem p!íznak" tohoto zcela dis-
koordinovaného chování jsou v#razové pohyby. Pro pedagoga mají
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v#znamnou diagnostickou hodnotu. Pro za$áte$níka p!edstavují zcela
opa$nou hodnotu. T'lo ho neposlouchá, stojí mimo horizont jeho vní-
mání. Spí%e registruje pocitov' odli%n' a nekontrolovateln' probíhají-
cí psychosomatické procesy. P!eskokové chování by m'l pojímat jako
p!echodnou fázi, která je spí%e v#zvou k jejímu !e%ení a pobídkou ini-
ciovat pozitivní strategii, p!i ní( p!eká(ky nep!edstavují jeho ohro(e-
ní, n#br( p!íle(itost ke zm'n' stavu.
Existuje celá !ada transforma"ních postup", které vedle prov'!e-

n#ch technik a metod vy(adují uplatn'ní osobních vlastností
a schopností. B#vají zahrnuty do tzv. divergentního jednání (my%lení).
U konajícího p!edpokládají rozhodnost a odvahu zablokovat dezorga-
nizující vliv negativních emocí, postupn' zvládat zmatek a stres,
vznikl# panickou mobilizací aktiva$ních proces" a tím i enormním
zv#%ením její hladiny (úrovn'). D"le(itá je sebed"v'ra p!i nastolování
dynamické rovnováhy a ztracené schopnosti sebekontroly
a seberegulace. Dokud disponujeme energií, m"(e probíhat spontán-
ní dola-ování a vyla-ování hladiny zmobilizovan#ch sil. Uplatní se
otev!enost a pru(nost (flexibilita) mentálních proces" spojená se
schopností m'nit podmínky situace, její „pravidla“, v$etn' místa
a postoje, které k nim zaujímám. To p!edpokládá ochotu opustit sta-
r#, obvykl#, by+ i prov'!en# zp"sob chování a rychle se zorientovat
v celkovém d'ní. Nezastupitelná je té( fluence, schopnost produkovat
na aktuáln' se hlásící impulsy a stimuly jiné, nové odpov'di, neot!e-
lé zp"soby !e%ení. S t'mito aktivitami je spojena zv#%ená senzibilita
jako selektivn' zam'!ené a vylad'né vnímání a poci+ování toho, co se
d'je ve mn' a v mém okolí. Nezanedbatelná není ani vytrvalost
v pokusech experimentovat – a tím i schopnost riskovat.
To bylo jen n'kolik p!íklad" transforma$ních postup", v jejich(

pozadí stojí proces p!em'ny destruktivní (odpadní), resp. neutrální
energie v pozitivn' lad'nou „událost“. Otvírá se tak prostor pro nena-
ru%ené pro(ívání vnit!ního klimatu, které tvo!í vhodné „pracovní“ pro-
st!edí pro tvo!ivé uplatn'ní osobních vlastností a schopností v$etn'
úkol", je( si jedinec vytknul.
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Tento spí%e psychologick# pohled m"(e b#t dopln'n obecn'j%ími
interpreta$ními modely, nap!íklad modelem tzv. disipativních struk-
tur (I. Prigogine). Vykazují tendenci vytvá!et z chaosu !ád. Zjistilo se,
(e tvo!í sou$ást evoluce, její( procesy získávají energii z entropie.
Transformují ji (recyklují), a tak vytvá!í vhodné podmínky pro její pro-
gres. Nejedná se o jednoduch# problém. V disipativních strukturách
m"(e docházet k zesílení náhodn#ch, nep!edvídateln#ch poruch (fluk-
tuace), jaké nap!. p!edstavuje efekt mot#lího k!ídla. Proto pr"b'h pro-
ces" neumo(,uje z jejich sou$asného stavu odvodit jejich chování
v minulosti ani ho p!edvídat pro budoucnost. Jedine$nost jejich pr"-
b'hu v disipativních strukturách vede teoretiky k poznatku, (e p!i re-
konstrukci takové události nejsou schopni rozli%it její p!í$iny
a následky. Není ani neobvyklé, (e její interpretace mohou b#t popsá-
ny více modely, z nich( ka(d# – i kdy( se budou vzájemn' popírat –
bude pravdiv#, správn#.

4. kapitola
ZÁKLADNÍ SLO1KY V,RAZU
Domnívám se, (e p!edchozí kapitoly poskytly dostatek poznatk"
k tomu, abych se pokusil analyzovat v#raz hloub'ji. Podrobn'j%í po-
znání p"vodu, struktury i funkce v#razu spojuji s vymezením jeho zá-
kladních slo(ek.
Jejich teoretické vy$len'ní a interpretace p!edstavuje sice jist#

stupe, abstrakce, umo(,uje v%ak diferencovan'j%í p!ístup a pohled
na jejich obsah a rozsah, a tím i p!ehledn'j%í postup p!i ujas,ování
na%eho fenoménu.
Základní slo(ky v#razu tvo!í:
1. slo(ka organická (biologická, neurofyziologická, vegetativní apod.)
2. slo(ka t(lesn( pohybová (somatická, senzomotorická, behavi-
orální apod.)
3. slo(ka psychosomatická (psychologická, personální, mentální
apod.)
4. slo(ka sociokulturní (znaková apod.).
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Ka(dá z nich vykazuje rozdílnou, prom'nlivou, vnit!n' hierarchic-
ky uspo!ádanou strukturu, vzpírající se zcela jednozna$nému pojmo-
vému vymezení. Vyzna$ují se rozdíln#m stupn'm ovladatelnosti
a ovlivnitelnosti.
V konkrétním projevu jednotlivé slo(ky mají tendenci k vytvá!ení

synchronn' fungujících vrstev, které se vzájemn' prostupují, ovliv,u-
jí a diachronn' spolupracují, díky $etn#m zp'tnovazebním spoj"m.

&innost vzájemn' kooperujících slo(ek dokládá nejen praxe lid-
ského konání. Je také experimentáln' potvrzena. Tak nap!. zv#%enou
aktiva$ní úrove, (arousal) je mo(né „um'le“ vyvolat injekcí adrenali-
nu. Zkoumané osoby sice zaznamenaly ob' smyslové kvality, které po-
cházejí z mobilizace motoriky (nap'tí a vzru%ení a jejich protipóly:
uvoln'ní a uklidn'ní), ale emo$ní zá(itek se nedostavil. Chyb'la osob-
n' orientovaná valorizace situace vycházející z primárního, pocitové-
ho hodnocení, provázeného základním, dále ji( neredukovateln#m
emo$ním zá(itkem, jím( je p!íjemnost s jeho protipólem (libost – ne-
libost).
Druh#m p!íkladem jsou pokusy Bullové, která p!evád'la

v hypnóze emo$ní stavy jednoho druhu v opa$né. Zjistila, (e emoci
nelze zm'nit, dokud nebyl zru%en p!ípravn# motorick# postoj, kter#
vzniká spolu s celkovou aktivací t'la. Jeho zpohotovostn'ní, prováze-
né nespecifick#m lad'ním a zam'!ením $innosti, tvo!í vhodné vnit!ní
klima pro vznik emocí.
V%echny slo(ky v#razu tvo!í dynamickou a prom(nlivou jednotu.

Integrujícím $initelem je osobnost jedince. Ve vztahu ke svému zam'-
!ení (lad'ní) a podmínkám okolí, v n'm( jeho konání probíhá, v#b'-
rov' aktivuje ty slo(ky, které jsou pro !e%ení situace d"le(ité. Zm'ny
chování jsou provázeny zm'nami v#razu. Souvisí s r"znou úrovní psy-
chosomatické regulace jeho aktivit. Je podstatn# rozdíl mezi spon-
tánním expresivním chováním a taktick#m jednáním. Proto se
v ka(dém z nich uplatní nejen v#b'r odli%n#ch typ" v#razov#ch po-
hyb", ale spolu s nimi dochází k p!eskupování slo(ek v jejich hierar-
chii, p!ípadn' k rozvoln'ní jejich jednoty.
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Pro pochopení vnit!ní provázanosti slo(ek je d"le(ité si uv'domit
úlohu zp(tné vazby mezi nimi. V rovin' organické (Woodworth) dodává
t'lo p!i své $innosti prost!ednictvím zm'n'ného slo(ení krve více ener-
gie nejen nervov#m centr"m, ale i sval"m. Sou$asn' jsou tato centra vy-
stavena sílící palb' zp'tn#ch impuls" jak z vnit!ností, tak i ze svalstva.
Ty znovu aktivují p!íslu%ná centra, tak(e v%e vyústí ve zv#%enou svalovou
$innost. A tak pokra$ují vzájemn' se podmi,ující procesy, které bychom
mohli znázornit jako vzestupné spirály aktivity a reaktivity. Na%t'stí exi-
stují mechanismy, které omezují samy sebe. Je to p!edev%ím parasym-
paticus, kter# kontroluje nár"st aktiva$ní úrovn' a zabra,uje tomu, aby-
chom se v(dy neocitli ve stavu prudké a( nezvládnuté emoce.
Také motorická teorie emocí James-Langeho upozornila na d"le-

(itou úlohu zp'tnovazebního p"sobení intero- a proprioceptor"
v jednotliv#ch patrech somatopsychick#ch proces".
Zp'tnovazební spoje jsou zvlá%t' v#znamné p!i pohybov#ch akti-

vitách. Umo(,ují h#bateli sledovat nejen pr"b'h vlastního chování
(pr"b'(ná zp'tná vazba), ale také jeho v#sledn# tvar (rezultativní
zp'tná vazba). Na jejich základ' je schopen korigovat nesprávn' pro-
vedené úseky vlastního konání.
P!ibli(me si vzájemnou podmín'nost jednotliv#ch slo(ek v#razu

s jejich zp'tn#mi vazbami p!íkladem z praxe. &asto pojímáme v#raz
ur$ité emoce jako ryze kauzální vztah, kdy nap!. v#raz smutku je in-
terpretován jako jednosm'rn# v#sledek vnit!ního emo$ního zá(itku
tragické události. Av%ak existuje a funguje i obrácen# vztah, kdy na-
sazení p!íslu%ného v#razového vzorce, zaujetí postoje s adekvátním
dr(ením a polohou t'la, vyvolá po chvíli analogickou emo$ní, p!íp.
i organickou reakci. Krásná literatura nás v tomto sm'ru zásobí $et-
n#mi p!íklady. Také z praxe je známo, (e senzomotorické expresivní
projevy jsou s to nejen ovlivnit vnit!ní emo$n' citové stavy, ale dát
i t'lu impulsy pro jejich vznik.
Praktické zku%enosti nejen v psychoterapii, ale i ve zcela b'(né

sportovní a t'lov#chovné $innosti dokazují, (e ru%ná anebo záv're$ná
uklid,ující cvi$ení p"sobí jak na organické tak i na psychické procesy.
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To znamená, (e prost!ednictvím ka(dé z uveden#ch slo(ek v#razu m"-
(e performátor zám'rn' p"sobit na $innosti zb#vajících komponent.
Jako nejvhodn'j%í se jeví slo(ka pohybová a mentální. Nejmén' ovliv-
nitelná je slo(ka organická.

5. kapitola
ORGANICKÁ SLO1KA V,RAZU
Jedná se o nejp"vodn'j%í, v#vojov' nejstar%í a nejhloub'ji zakotvenou
biologickou vrstvu v#razu. V porovnání s dal%ími slo(kami v#razu ne-
na%la zatím v odborné literatu!e místo, které jí – jako základn' pro
vrozené a zd'd'né v#razové vzorce – nále(í. Je t'sn' spojena
s fyziologick#mi procesy. M"(eme ji pojímat jako dispozi$ní vlastnost
t(la organismu, které svou $inností odpovídá na zm'ny jeho vnit!ní-
ho a vn'j%ího prost!edí.
Jedná se o ú$eln#, biologick# adapta$ní proces spojen# s mo-

bilizací energie. Jeho biologické aspekty determinují $áste$n' tempe-
rament, mající vliv na expresivní dynamiku chování a $áste$n' na
konstitu$ní typ, obrá(ející zevn'j%ek h#batele. Ovliv,ují registraci t'-
lového schématu i zp"sob, jak#m jedinec vnímá a pocitov' pro(ívá
vnit!ní procesy. T'lesná pohoda, zdraví je jedno ze základních pod-
mínek psychické pohody.

5.1. Energetick! aspekt v!razu
Sou$asné pojetí v#razu, sledující pouze sd'lovací funkci, zcela

opomíjí jeho zakotvení v aktiva$ním a energetickém poli t'la organis-
mu. *ádn# pohyb se nem"(e uskute$nit bez p!ísunu energie. To platí
i pro v#razové pohyby. Jejich po$átky nacházíme v relativn' %irokém
rozp'tí úrovn( aktivace organismu spojené s mobilizací energie.
Aktiva$ní systém disponuje biologicky ú$eln#mi adapta$ními mecha-
nismy, které reagují na zm'ny $innosti organismu p!i jeho neustál#ch
interak$ních kontaktech s podmínkami vnit!ního a vn'j%ího prost!edí.
P!edstavuje jistou pohotovostní soustavu propojenou s aktivní
a reaktivní $inností t'la. Podle nárok" (zát'(e) kladen#ch na ú$innost
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$innosti organismu odpovídá aktiva$ní systém zm'nami úrovn' sv#ch
proces" od minimální (p!i spánku) a( po vysok# stupe,, projevující se
nap!. p!i siln' afektivním (zu!ivém, vzteklém, vá%nivém) chování ane-
bo p!i volním jednání spojeném se %pi$kov#mi v#kony.
Pro b'(né, ka(dodenní chování anebo pro u$ení se nov#m do-

vednostem se prakticky prokázalo, (e je optimální tzv. st%ední úrove-
aktivace. Pod její hranicí postrádá organismus pot!ebn# p!ísun ener-
gie, naru%uje se jeho $innost, koncentrovanost, vytrvalost, dochází po-
stupn' k únav'. &innostem provozovan#m nad optimální hranicí chy-
bí p!esnost, koordinovanost, vyzna$ují se usp'chaností, tendují
k dezorganizaci, p!íp. chaosu.
V#razové pohyby b#vají energeticky náro$né – zejména p!i sil-

n#ch emocích, a proto vy(adují zv#%enou dodávku energie, plynoucí
navíc zejména ze zm'ny zam'!enosti a pot!eby nov# stav organismu
doladit. Takov#ch zm'n zaregistrovali fyziologové celou !adu. Z nich
jmenujme alespo, zm'nu teploty k"(e, úst, zorni$kové reakce, za(í-
vání, chemické slo(ení krve, vylu$ování slin vlivem v#boje sympatiku
(stávají se hust%ími), akcelerace $innosti mozku a krevního ob'hu
v d"sledku p!ísunu „pohonn#ch“ látek a naopak odstra,ování „odpa-
dov#ch produkt"“. Tyto a dal%í zm'ny v organismu se sice prostupují
a ovliv,ují performátorovo somatopsychické d'ní, ale jsou jím ovliv-
nitelné jen minimáln'.
Nejlépe ovlivnitelné je d#chání a svalov# pohyb. Frekvence

a hloubka dechu spolu se zm'nami svalového tonu jsou v#born#m
ukazatelem aktiva$ní úrovn'. Klí$ov#m ukazatelem v%eobecné úrovn'
svalového tonu – a tím i úrovn' celkové aktivace – jsou svaly na krku.
Je ov%em d"le(ité si uv'domit, (e záznam organick#ch zm'n pro-

st!ednictvím technick#ch aparatur se v#znamn' odli%uje od jejich re-
gistrace lidsk#m vnímáním. P!edstavuje subjektivní, selektivní proces,
kter# nem"(e dosáhnout úrovn' diagnostického záznamu. P!íklady jo-
gín" a technik i metod pou(ívan#ch ve v#chodoasijsk#ch %kolách po-
hybového v#cviku v%ak dokazují, (e soust!ed'n# trénink n'kter#ch t'-
lesn#ch orgán" a t'lov#ch proces" p!iná%í zlep%ení jejich $inností.
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Je vhodné rozli%it objektivn' zjistitelné fyziologické zm'ny
a jejich subjektivní, introspektivní registraci prost!ednictvím pocit"
(zá(itk"). Jejich senzitivní funkce se dá v#cvikem zdokonalit tak, (e se
mohou stát d"le(it#m ukazatelem pr"b'hu expresivního chování.
Je to zásluhou vzájemn' kooperujících smysl. s dominantní

funkcí t'ch, které se mohou aktuáln' uplatnit vzhledem ke specifické
povaze p!íslu%n#ch impuls". V na%em p!ípad' je to zejména intero-
cepce a propriocepce, p!edstavující hlubinnou senzibilitu t'la.

5.2. Základní zá'itkové dimenze v!razu
Reakce t'la na n'co nenadálého (spat!it hada) anebo jeho p!í-

prava na událost (obava, strach, nechu+, radost) má za následek zv#-
%enou aktivitu. Její zmobilizovanou energii jsme s to smyslov' regist-
rovat. V organické rovin' se jedná o nejzákladn'j%í, dále ji(
nerozlo(itelné pocity, které se vyzna$ují dvoupólov#mi charakteristi-
kami odvozen#mi z krajních poloh aktiva$ní úrovn'. Jedná se
o vzru)ení (uklidn'ní), nap(tí (uvoln'ní) a p%íjemné (nep!íjemné),
v d!ív'j%í terminologii libé (nelibé).
Vzru%ení (excitace) signalizuje zv#%enou úrove, aktiva$ních proce-

s", vypl#vající z p!ípravy t'la, organismu k akci, tj. mobilizaci jeho vnit!-
ních sil. Stává se p!íznakem zpohotovostn'ní t'la pro o$ekávan# v#kon.
Se vzru%ením t'sn' souvisí nap'tí, poci+ované zm'ny v intenzit'

tonu svalstva senzomotoriky. Vypl#vá ze stavu, kter# vy(aduje její
rychlej%í a intenzivn'j%í zásobení kyslíkem vzhledem k probíhající ak-
tivit'.
Oba p!íznaky se $asto vyskytují v p!edstartovním stavu, kter# ne-

musí vyústit do trémy, s ní( b#vá $asto ztoto(,ován. Tréma se vyzna-
$uje znaky dezorganizace, zatímco p!edstartovní stav, zejména je-li
zvládán, vypovídá spí%e o redistribuci zmobilizovan#ch energetick#ch
zdroj" a schopnosti performátora usm'rnit jejich tok do p!íslu%n#ch
drah (kanál").
Oba procesy charakterizuje nespecifická zam(%enost $innosti or-

ganismu nep%edm(tné povahy, které zasahují do základních systém"
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organismu a jejich prost!ednictvím ovliv,ují n'které vrstvy psychoso-
matiky $lov'ka. Postrádají specifické nasm'rování, které se jim dostá-
vá spojením se t!etí dimenzí v#razu: p!íjemností. Nazna$uje souvislost
s hedonistick#m aspektem lidského chování, kter# vyjad!uje v%eobec-
nou tendenci preferovat p!íjemné a odmítat jeho protipól. Obvykle je
tato dimenze spojována s emocemi.
Na tomto zji%t'ní není nic p!ekvapivého – zejména pro toho, kdo

má smysl pro slovní vyjad!ování. Slova „emoce“ a také „motivace“ od-
vozují sv"j tvar z latinského „moveo“ – h#bám. Emoce p!edstavují
hybn#, psychosomatick# proces tvo!ící pozadí $inorodosti jedince.
Motivace se spí%e kloní k d"vod"m, tj. pohnutkám, které vedly jedin-
ce jednat práv' tak a nijak jinak.
Zji%t'ní experimentální psychologie v%ak prokázala organické

propojení emocí s aktiva"ní úrovní, ve které tvo!í jeden pól jediného
kontinuitního procesu. Probíhají sou$asn', synchronn' a p!edstavují
vzájemn' se podmi,ující pr"b'h fyziologického procesu a relativn'
jednoduchého psychického zá(itku.

1e$eno z jiného úhlu pohledu: aktiva$ní procesy a mobilizace
energie p!edstavují nespecifické, generalizované procesy (stavy), kte-
ré jsou podmínkou vzniku emoce. Platí v%ak i opa$n# vztah. Ur$it#
emo$ní zá(itek nelze zm'nit, nahradit opa$n#m, pokud nezru%íme
motorick#, pohotovostní stav a nenastolíme jin#, kter# odpovídá p!í-
slu%né emoci.
Prost!ednictvím emocí dochází k vylad(ní chování v tendencích

bu- pozitivn' orientovaného, tj. apetivního chování (p!íklonu, vst!íc-
nosti, otev!enosti pro p!eklenutí p!eká(ek, p!ání p!iblí(it se kladn'
pro(ívan#m stimul"m a impuls"m), anebo negativn' poci+ovan#m
formám averzního chování (odklon, odmítání, vyhybání se, odpor).
Dvoupólové zá(itky v%ak mají relativní platnost, a to zejména

v na%em (ivot' odehrávajícím se pod tlakem r"zn#ch sociálních
a kulturních vliv". Strach, bolest nep!edstavují p!íjemné zá(itky. Za
ur$it#ch okolností mohou v%ak p"sobit jako pozitivn' lad'né stavy.
Dokládají to p!íklady adrenalinov#ch sport", lé$ebné procedury

142



a chirurgické zásahy anebo vzpomínky na „krásné ztráty“. V(dy je p!í-
tomen také ur$it# stupe, nap'tí a vzru%ení pro(ívan# vzhledem
k u$in'né volb' jako p!íjemn#.
Bez intervence v%ech základních zmín'n#ch dimenzí by na%e city

byly mrtvé, na%e jednání by ztratilo svou dynamiku a postrádalo svou
základní sm'rovou orientaci.
Pro emoce je charakteristické, (e p!edstavují druh hybné síly, která

se snadno napojuje na dal%í, vy%%í a komplexn'j%í dynamické tendence.
Jsou to p!edev%ím city a motivace. Z v#vojového hlediska se emoce je-
ví jako základní a nejp"vodn'j%í jádro expresivního projevu. Zvn'j%n'ní
jejich základních dimenzí ve v#razu zaji%+ovalo rychlé, ú$inné a ú$elné
chování, jak dokazují p!íklady sociálního chování zví!at i lidí. Ve fyloge-
nezi $lov'ka p!edcházely emo$ní v#razy vznik !e$i a my%lení.
Dnes je emocím v'nována zv#%ená pozornost. Postupn' se od-

kr#vá jejich polyfunk$ní zam'!ení. Obecn' je uznávána emocionalita
jako zvlá%tní druh osobních dispozic. Je poukazováno na jejich blíz-
kou souvislost s vitalitou a temperamentem. Byla zji%t'na i jejich
strukturalizace v pr"b'hu ontogeneze jedince, obdobná v#voji kogni-
tivních proces" zkouman#ch Piagetem. Jeho (a$ka M. Donaldsonová
vypracovala $ty!stup,ov# v!voj emotivity, jeho( mody ozna$ila jako
hodnotov' vnímané. P!i jejich stanovení vyu(ila doprovodn#ch v#ra-
zov#ch pohyb", mimiky i gestikulace. Jejich prost!ednictvím dochá-
zelo také k lep%ímu osvojení jazyka.
Z komplexu emocionality je vy$le,ována její specifická slo(ka:

emo"ní inteligence. V#zkumy mozku dosp'ly k vymezení jednoho
z jeho neurofyziologick#ch center, tzv. emo$ního mozku, s jeho „are-
ály slasti“ v oblasti limbického systému.

5.3. Emo"ní v!razové vzorce
Pokusil jsem se stru$n' postihnout energetick# základ v#razov#ch

pohyb". B#vá zcela opomíjen a v#raz je jednozna$n' charakterizován ja-
ko sd'lovací prost!edek. Ne( je v%ak schopen tuto funkci plnit, absolvuje
slo(it# v#voj, kter# z n'j $iní ústrojnou a nezastupitelnou komponentu
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chování $lov'ka. P"vodní expresivita je spojena s cel#m trsem funkcí,
které jsou spojeny s mobilizací energie a celkovou aktivací vnit!ních
proces". Vyla-ují chování do jednoduch#ch projev", v jejich( rámci se
rodí základní emo$ní v#razové vzorce. Vykazují jistou míru schemati-
zace, která neumo(,uje vyjád!it jemné v#razové nuance.
V rovin' biologick#ch aspekt" v#razu nelze je%t' hovo!it o jeho

sd'lovací funkci. Bezprost!ední vyjád!ení emocí v%ak v sob' zahrnuje
p!edpoklad pro navázání styku s druh#mi. Tím, (e se v#raz rodí
z mobilizace energie a celkové aktivace vnit!ních proces", nab#vá na
p!esv'd$ivosti a p"sobivosti.
Emocionální v#raz je vhodn#m p!íkladem postupn#ch zm'n, kte-

r#mi v ontogenezi jedinec prochází. Nap!. se smíchem, kterému byla
v'nována nejv't%í pozornost ze strany jak fyziolog", psycholog", tak
i filosof", se setkáváme u novorozence ji( od 2. – 3. t#dnu (ivota. Ús-
m'vem vyjad!uje sv"j pozitivní zdravotní stav. Jeho funkce v%ak není
pouze informativní. Svou emocionální naka(livostí vzbuzuje sympatie
a stává se pozitivním pojítkem mezi ním a matkou (pe$ovatelkou).
Smích ve sv#ch zárode$n#ch projevech není tedy importován zven$í,
nem"(e b#t ani napodobován. P!edstavuje vrozen! v!razov! vzorec
podmín'n# zd'd'n#mi nervov#mi spoji a spontánní svalovou koordi-
nací. Tento archetypální úsm'v je vbrzku (4. – 5. t#den) obohacen
úsm'vem na vn'j%í podn'ty. Vlivem napodobování v rámci dal%ích so-
ciálních interakcí dochází k rozhojn'ní a diferenciaci r"zn#ch druh"
smíchu s jejich nevy$erpateln#mi odstíny, jaké nap!. p!edstavují smích
p!átelsk# (bodr#, dru(n#, vst!ícn#), rozpustil# (hrav#, humorn#), pos-
m'va$n#, nad!azen#, zlomysln#, pokryteck#, p!edstíran# apod.

Pro na%i práci je nutné zd"raznit, (e nespojuji v#raz jen s „cito-
tvá!ením“, které díky bohaté inervaci disponuje bohat%ími expresivními
mo(nostmi (a proto p!itahovalo experimentátory), ale také a zejména
s t'lesn#m pohybov#m projevem.
V porovnání s repertoárem v#raz", kter#ch kultivovan# jedinec p!i

spole$enském styku pou(ívá, nejeví se jejich po$et p!íli% bohat#. I kdy( se
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po$et emo$ních v#raz" u autor" (teoretik") li%í, nejsou rozdíly v#znamné.
Woodworth publikuje stupnici experimentáln' prov'!enou a vymezuje
následující v#razy emocí: %t'stí (radost, láska), p!ekvapení, strach (utrpe-
ní), hn'v (rozhodnost), odpor a pohrdání. Posuzování jednotliv#ch v#raz"
nem'lo v't%í rozptyl ne( k nejbli(%ímu, sousednímu vzorci.
Vyjád!ení základních emo$ních v#raz" je nám v%em spole$né – dí-

ky stejnému mechanismu nervosvalové inervace. Schopnost vyvolat
tyto „p!edexpresivní“ stavy (Barba) p!edstavuje jednu z p!ístupov#ch
cest k tvo!ivému experimentování s v#razem, k dovednostem ho ne-
jen vyjád!it, kontrolovat, ale také ho m'nit v závislosti na m'nících se
podmínkách vn'j%ího a vnit!ního prost!edí.
Transkulturální pr"zkumy dokumentovaly, (e základní emocionál-

ní v#razové vzorce fungují nezávisle na kultu!e a jejích regulativech.
D'díme je, jsou vrozené a transkulturáln' platné. Tyto poznatky po-
tvrdila pozorování od narození slep#ch a hluch#ch d'tí. Prokázala se
té( obecná lidská schopnost tyto základní emo$ní v#razy nejen dále
individuáln' rozvíjet, ale i správn' interpretovat u druh#ch lidí.
P!edpokladem ov%em je, aby hodnotící osoby byly obeznámeny se so-
ciokulturními podmínkami i aktuálním situa$ním kontextem, v n'm(
se expresivní chování uskute$,ovalo.
V rámci osobního zrání a socializace osobnosti se emo$ní vzorce

kultivují spolu s vy%%ími (v'dom#mi) zp"soby jejich psychické regula-
ce. U slo(it'j%ích zp"sob" expresivního jednání dochází k rozvol-ování
základních slo(ek v#razu, ani( by byla zcela naru%ena jejich funk$ní
jednota. P!i tom vzniká „prostor“ pro odstup (distanci) od bezpro-
st!edních, automatick#ch reakcí a otvírá se mo(nost pro zapojení kom-
plexn'j%ích psychosomatick#ch proces". Nastupují u$ením osvojené
a spole$ensk#mi kontakty stvrzené zp"soby více anebo mén' uv'do-
movan#ch a zám'rn#ch v#razov#ch projev", které nejen dokumentují
sociální a kulturní p!íslu%nost jedince, ale i neklamné znaky tvo!ivého,
individuáln' expresivního jednání.
P"vodní mobilizace organick#ch proces", vedoucí k nep!edm'tn' za-

m'!enému zpohotovostn'ní t'lesn#ch proces", je dopln'na specifickou
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aktivitou, v ní( se uplatní vedle p"vodn' „popudov#ch“ proces" také
a zejména pobídkové motivy. Vedou ke zv#%ení citlivosti na vn'j%í
podn'ty i vnit!ní impulsy a tím k v!b(rovosti na%eho expresivního
chování. Na%e jednání se tak vyla-uje v tendencích aktuálních moti-
v", které ho orientují na n'co, co má pro nás v#znam, smysl, hodno-
tu. Jedná se tedy o tématizované lad(ní, které se v rámci intencio-
nálního jednání zam'!uje na smysluplná, obsahová ohniska, sledující
rozvoj jáské perspektivy.
Pokusil jsem se uvést n'které ze základních mechanism" organic-

kého v#razu spojeného s $inností t'la organismu. Jako v#vojov' nejp"-
vodn'j%í vrstva v#razu tenduje k jednodu%eji regulovan#m a mén' kon-
trolovan#m expresivním projev"m, které v zát'(ov#ch situacích vyús+ují
do nesnadno zvládnuteln#ch zp"sob" chování se znaky dezorganizace
a chaosu. Domnívám se, (e znalost její úlohy v $innosti t'la organismu
poskytne zájemci lep%í p!edstavu o souvislostech a vzájemné podmí-
n'nosti mezi jednodu%%ími v#razov#mi vzorci a slo(it'j%ími zp"soby
expresivního jednání.

6. kapitola
STRU&NÁ CHARAKTERISTIKA DAL$ÍCH SLO1EK V,RAZU
Podrobn'j%í rozbor zb#vajících slo(ek by zna$n' p!ekro$il vymezen#
rozsah p!ísp'vku. Pokusím se proto co nejstru$n'ji vymezit obsah
zb#vajících komponent.

6.1. S organickou slo(kou je funk$n' spjata slo(ka t(lesn( pohy-
bová (somatická, senzomotorická, kinestetická, behaviorální ap.). Její
hmotná povaha ji p!edur$uje k zvn(j)n(ní (exteriorizaci, objektivaci
aj.) vnit!ních stav" a proces" $lov'ka, a to jak biologick#ch tak psy-
chologick#ch. Jejím prost!ednictvím se vyjevují organické procesy.
Sou$asn' dává zku%enému performátorovi k dispozici specifick# pro-
st%edek: t'lesn# pohyb s jeho základními kvalitami (tvarové, prostorové,
$asové a dynamické). Jsou to v%ak jejich díl$í vlastnosti (stránky), kte-
ré se stávají „stavebními“ prvky, nositeli v#razu.
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Za p!íklad vybírám pro v#razové pohyby nezastupitelnou kvalitu:
dynamiku. Jejím protipólem je statika „v#dr(í“, uplat,ující se p!i fy-
zick#ch postojích a polohách. Neznamenají v%ak pop!ení dynamic-
k#ch aspekt", nebo+ vykazují mo(nost soust!edit v sob' vnit!ní nap'-
tí. Pohyb, v$etn' v#razov#ch pohyb", je závisl# na $innosti vzájemn'
kooperujících svalov#ch skupin (agonist", antagonist", synergist"
a fixa$ních sval"). Jejich funk$ní zapojení charakterizují st!ídající se
stavy nap'tí a uvoln'ní. Vykazují navíc r"zné stupn' intenzity: siln'
(forte), slab' (piano) a celou %kálu mezistup,", které se uplatní nap!.
ve v#razu síly citu (vá%e,, nálada) anebo intenzity volního úsilí.
Dynamika se projevuje té( jako proces vyjad!ující rozli$né lidské d'ní
(hnutí), st!ídáním jeho stup,ování, zesilování (gradace, crescendo)
anebo naopak zeslabování, zti%ení (diminuendo, decrescendo). Ve
spojení s $asov#m faktorem mohou p!íslu%né psychofyzické procesy
probíhat pomalu, rychle, nastupovat náhle, zvolna apod.
Jedním z dal%ích zp"sob", jak vyu(ít dynamiky v pohybovém pro-

jevu, je zd"razn'ní (akcentace) jeho ur$ité fáze a její dal%í odstín'ní.
Získá se tak nov# v#razov# prost!edek, kter# „úse$n'“ zkracuje
a zrychluje pr"b'h pohybu: staccato, sforzato. Jeho opakem je neak-
centovan# pohyb provád'n# se stále stejn' udr(ovan#m stupn'm na-
p'tí: veden# pohyb, p!ípadn' legato, portamento.
Vzájemná souhra a propojení pohybov#ch kvalit s jejich vlast-

nostmi p!edstavuje nevy$erpateln# zdroj v#razov#ch mo(ností. Jejich
„kone$né“ zabarvení a lad'ní je v%ak v kompetenci tvo!ivé osobnosti
a její pohybové kultury.
V souvislosti se zam'!ením této kapitoly zmi,uji spí%e podíl vyty$e-

n#ch kvalit na utvá!ení stálej%ích rys" jedince, zakotven#ch p!edev%ím
v jeho postav', dr(ení t'la, charakteristick#ch zp"sobech ch"ze
a ka(dodenní motoriky a „citotvá!ení“, tj. jeho fyziognomickému v#razu.
Dal%ím d"le(it#m tématem spojen#m s t'lesn#m pohybem je, (e ho

nelze pojímat jen jako v!konn! orgán, na jeho( zvládnutí závisí v#razo-
v# projev v$etn' detailních expresivních nuancí. T'lesn# pohyb funguje
sou$asn' také jako smyslov! (senzomotorick#) orgán. Díky zp'tné
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vazb' umo(,uje performátorovi vnímat kvalitativní a kvantitativní
vlastnosti v#razu spolu s jejich sou$asn#m pro'íváním. Zabarvuje jeho
projev p!íslu%n#m v#razov#m lad'ním.

6.2. Vstupem osobnosti $lov'ka a jejím podílem na roz%í!ení v#-
razové palety se zab#vá personální slo'ka v!razu. Jak prokázaly pr"-
zkumy od narození slep#ch d'tí a d'tí zdrav#ch, vyr"stajících
v p!irozeném sociálním prost!edí, v kontaktu s druh#mi lidmi, do%lo
u nich k v#znamné diferenciaci a obohacení v#razového repertoáru.
Vrozené emo$ní vzorce se kultivují a zjem,ují o dal%í v#razové odstí-
ny. Obsah v#razov#ch prost!edk" vyv'rá p!ímo z osobních dispozic
a vlastností jedince. Jeho projevy zahrnují nejen v#razy rozli$n#ch ci-
t., ale také v.le, volního úsilí, my)lení aj.
S p"sobením a p!esv'd$ivostí sd'lovan#ch obsah" nab#vá na v#-

znamu zp.sob, jak#m je v#raz projevován. Snaha o p"sobiv'j%í formy vy-
jad!ování vy(aduje jistou úrove, pohybového vzd'lání, kultury
a kondice. Proto se v#raz slo(it'j%ích stav" a vztah" soust!edí zejména
do tvá!e (citotvá!ení). Je toti( vybavena nejhust%í inervací. Mén' citlivé
partie (t'lo a jeho okrajové $ásti), kter#m se nedostalo speciálního v#-
cviku a ani nepro%ly procesy zám'rného u$ení, se proto stávají t'mi ob-
lastmi, kde nedostate$ná kontrola „propustí“ necht'n#, mimovolní v#raz.
Na snaze o diferencovan'j%í v#raz je patrn# stále sílící tlak na jeho

funkci p!i vzájemn#ch stycích a komunikaci lidí. Je odvozována nejen
z jejich osobních pot!eb a zájm" (motiv"), ale stále $ast'ji ze slo(it#ch
úkol", které jsou spojeny s jejich povoláním (zam'stnáním) a místem
(role, status, presti() ve struktu!e spole$enství, v n'm( (ijí a konají.
Taktika a strategie jednání ú$astník" ur$uje volbu cíle (zám'ru)

a ú$elu a jim odpovídajících v#razov#ch prost!edk". Charakterizuje ho
náro$n# zp"sob vyjad!ování vypl#vající ze slo(itého motiva$ního
zázemí. Nále(í sem r"zné zp"soby p!edstírání, zastírání, zakr#vání,
maskování (kamuflá(e), klamavé finty, hraní sociálních rolí, herecké
kreace atd. Ve struktu!e t'chto projev" m"(e docházet k rozvol-ování
p"vodní jednoty základních slo(ek v#razu.
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6.3. Osobnost není izolovan#m Robinsonem, kter# (ije ve spole-
$enském vakuu. Vyvíjí se, získává zku%enost, zraje a jedná v m'nících
se podmínkách sociokulturního prost!edí. Jejich vlivem na expresivi-
tu chování lidí se zab#vá dal%í slo(ka v#razu, slo'ka sociokulturní.
P!edstavuje interven$ní prom'nnou, která pror"stá do p!edcházejí-
cích komponent a vná%í do jejich struktury novou dimenzi.
Roz%i!uje p"vodní expresivní d'dictví $lov'ka o d'dictví a v#bavu

sociálního a kulturního p"vodu, kterou si osvojuje b'hem svého (ivo-
ta a $innosti v rozli$n#ch spole$enstvích s jejich subkulturou. Jsou to
zejména malé sociální skupiny (rodina, %kolní kolektiv, parta, p!átelé
atd.), které nejv%estrann'ji p"sobí na jedincovo zrání.
Jeho vr.stání do spole$enského organismu je zprost!edkováno

!adou sociálních regulativ. (norem, pravidel, na!ízení, zákon", stan-
dard", zvyklostí atp.). P!edstavují doporu$ené (vy(adované, na!ízené
aj.) zp"soby r"zn#ch druh" chování, styk", vztah" apod. P"vodn'
fungují ve vztahu k jedinci jako vn'j%í, objektivn' registrované tlaky
a po(adavky, nej$ast'ji jako k napodobení lákající p!íklady, atraktivní
vzory anebo v%eobecn' sdílené regulativy (skupinové názory, vkus,
mravy, zvyky, konvence atd.). B'hem svého v#voje se je jedinec u$í po-
znávat, pou(ívá je, postupn' si je osvojuje, vnit%n( p%ijímá (interiori-
zuje) a individuáln' modifikuje tak, aby odpovídaly jeho osobním dis-
pozicím a skupinové p!íslu%nosti. V prov'rkách sociální praxe si osvojí
té( znalost v#znam" p!íslu%n#ch druh" spole$enského chování.
Sou$asn' se nau$í znát jednak zp.sob jejich pou'ití (p!im'!enost,
vhodnost) a jednak ak$ní radius jejich eufunk"ního p.sobení (plat-
nost, správnost).

1e$eno z jiného úhlu pohledu, disponuje ka(dé spole$enství roz-
sáhlou %kálou doporu$en#ch zp"sob" chování, které ve vztahu
k jejich p!íslu%ník"m vystupují jako znaky. Slou(í jako neslovní formy
styk" a interakcí mezi lidmi k jejich vztahov#m skupinám.
K nejfrekventovan'j%ím pat!í znakové prost%edky ikonické (obrazné),
zejména mimika, pantomimika a symbolická gesta. Jejich prost!ed-
nictvím je jednotlivci umo(n'no sd'lovat skute$nosti, které p!esahují
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hranice jeho vnit!ního sv'ta. Osobním pou(itím znakov#ch prost!ed-
k" dochází k jejich zlid%t'ní, zabarvují se jedine$n#m, individuálním
koloritem a osobit#m lad'ním, které prop"j$uje aktuálnímu chování
smysl. V#raz, tvo!ící specifickou t!ídu „neprav#ch“ znak" (index,
symptom, syndrom) se nej$ast'ji projevuje jako p%íznak, kter# vyjad-
!uje vztah u(ivatele k tomu, co a jak koná, a prop"j$uje tak znak"m
v chování pe$e+ jedine$nosti. Navíc získává u(ivatel takov#ch znak"
mo(nost citov' p"sobit a ovliv,ovat chování druh#ch. Nap!. mimická
gesta, která obvykle provádíme p!i setkáních stejn#m zp"sobem, tzn.
(e jejich pr"b'h je ritualizován, mohou vlivem v#razu vyjad!ovat roz-
díln# stav a vztah komunikujících jedinc" – a tím i prom'nlivou at-
mosféru interakce (p!átelskou, konven$ní, odcizenou ap.).
V klimatu neustál#ch spole$ensk#ch kontakt" za vydatného p!i-

sp'ní masov#ch sd'lovacích prost!edk", zejména filmu a televize, do-
chází ke vzniku specifického fenoménu. B#vá ozna$ován jako sociální
mimikry (Morris). P"sobením atraktivních vzor", zosobn'n#ch oblíbe-
n#mi osobnostmi, vede k povrchní imitaci jejich chování. Imitující se
stylizují do rolí, které sice nejsou s to pln' uskute$,ovat, ale vn'j%í „opi-
$ení“ preferovan#ch p!íklad" je dostate$n' emocionáln' uspokojuje.
Jin#m fenoménem procesu napodobení jsou rituály. P!edstavují

proces, kter# zaji%+uje, uleh$uje a zjednodu%uje spole$ensky uznávan#
zp"sob vzájemn#ch styk" lidí. Obvykle v%ak vyús+uje do uniformity
projev", do zautomatizovan#ch stereotyp" a v#razov#ch kli%é. Navíc je
charakterizuje ztráta p"vodní motivace a vedou tak ke zpovrchn'ní
spole$ensk#ch styk". Tato unifikace se stává pr"vodním jevem tzv. v#-
razu doby a jednotliv#ch spole$enství (mladí – sta!í apod.).

6.4. P!ítomn# p!ísp'vek sleduje expresivní mo(nosti lidského t'-
la a jeho pohybu. Pokusím se v co nejv't%í stru$nosti nazna$it
s pomocí v#zkum" kineziky a sémiotiky nejfrekventovan'j%í zp"soby
jejich tiché mluvy.
Sou$ástí sigmatiky, nauky o povaze znakov#ch prost!edk", jsou

nauky o mimice (pantomimice a vokální mimice) a gestech. Zvolna se
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konstituuje nauka o v#razu, kterou kinezika zcela opomíjí. Vedle sd'-
lovací funkce pohybu je studována mluva t'la v jeho rozli$n#ch fyzic-
k#ch polohách a postojích (pozitologie ev. posturologie). Sledováním,
jak se dotvá!í r"zné aspekty obrazu t'la (zjev, zevn'j%ek, postava, ha-
bitus) pomocí oble$ení a rozli$n#ch jeho dopl,k" anebo drasti$t'j%í-
mi úpravami, jak#mi jsou deformace $ástí t'la (mutilace), se zab#vá
kulturní adaptologie. S t'lem je spjata tendence rozli%it jeho rozdílné
existen$ní mody s jejich specifick#mi funkcemi (t'lo-objekt, t'lo-sub-
jekt atd.). Takové obecn' a $asto i filosoficky zam'!ené interpretace
jsou v kompetenci kulturní somatologie.
Dal%í rozsáhlou kapitolu v#razov#ch mo(ností t'la tvo!í vzájemné

prostorové vztahy mezi komunikujícími jedinci (skupinami). V'nuje se
pozornost smyslové povaze znakového vehikula, jeho( signály se ob-
rací (oslovují, p"sobí) bu- na dálkové smysly (zrak, sluch, $ich) ane-
bo na dotykové (hmat, haptika, kinestéze). Tvo!í sou$ást pr"zkum"
konologie. Proxologie studuje r"zné vzdálenosti a $len'ní prostoru
ú$astníky vzájemného styku, chronemika pak jeho $asov# pr"b'h.
Hlasov#mi, ov%em neslovními, v#razov#mi projevy (hlasitost, v#%-

ka, barva, rychlost, plynulost, frázování atd.) a zvukov#mi signály se
zab#vá paralingvistika.
Domnívám se, (e tento stru$n# p!ehled na mo(nosti t'lesného po-

hybu ve funkci znaku dává p!edstavu o jeho nevy$erpateln#ch mo(-
nostech nejen jako sd'lovacího, ale také ú$inn' p"sobícího prost!edku.
Smysl p!ítomného textu shledávám v tom, (e uvedené informace

m"(e zájemce p!i vedeném v#cviku anebo osobním tréninku kon-
frontovat s vlastní, osobní praxí získanou zku%eností a postupn' ji do-
pl,ovat dal%ími poznatky tak, aby odpovídaly jeho profesionálnímu
zam'!ení i individuálním zájm"m a úkol"m, které si vytknul.
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Jak praví "ínsk& zenov& mistr: *ádné my%lení, #ádné reflektování –
a p(ece tam hluboko se h&be n!co, co sleduje sv$j vlastní b!h. Prost!

nemáme %anci se pohybu nezú"astnit.

Prof. Anna Hogenová JAK SE !ÍDÍ POHYB?

Noeze hrají nesmírn' d"le(itou roli p!i !ízení pohybu na%eho t'la.
Noeze jsou protencionality vzniklé z na%ich retencí. Vznik protencí je
rezonováním, variováním, je syntézou krytí t'ch retencí, které byly zá-
jmem (interesem) vybrány k syntéze, k rezonanci. Variování je tedy
velmi d"le(itou operací v nás sam#ch. V't%inou o tomto pochodu ne-
víme, proto se nau$íme chodit, ani( bychom si k tomu pot!ebovali n'-
co p!edm'tného uv'domovat, prost' jde to samo! Ov%em malé dít'
se rozejde jen do p!edem otev!ené náru$e matky $i otce. Tedy tím po-
$átkem je zájem a ten je ji( p!edem p!edp!ipraven# jinak. Co je tedy
v na%em (ivot' rozhodující pro ná% pohyb, je zájem (inter-esse). Pokud
chybí toto zainteresování, pokud $lov'k není n'$ím vn'j%ím zaujat,
zajat, pak se pohyb nekoná, i kdy( nenacházíme v t'le (ádné insufici-
ence fyziologického a anatomického charakteru. To, co je pro !ízení
pohybu rozhodující, je propojení s vn'j%ím sv'tem. Toto propojení je
zalo(eno poutem, kterému se !íká zájem – interes.
Tomuto propojení !íkáme od nejstar%ích filosofick#ch dob „lo-

gos“ od !"#$%&, co( znamená „usebrat,“ „dát do jednoduché jedno-
ty“. „Logos“ je slovo, které slou(í mnoha v#znam"m: soud, úsudek,
slovo, v'da, !e$, jazyk, atd. V%imn'me si, (e v%echny tyto v#znamy
v sob' obsahují ono p"vodní a prap"vodní usebrání do jednoduché
jednoty. Tedy k pohybu pat!í jednota se sv'tem. Ov%em musí to b#t
jednoduchá jednota. V takovém propojení se nepoci+ujeme jako slo-
(eniny a komplikované funkcionality. Naopak jsme ohnisky (ivotní sí-
ly, která vyza!uje sm'rem do sv'ta, a proto zde pou(íváme slova in-
tencionalita.
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Propojení se sv'tem je „legein” (!"#$%&), proto také na%e t'lo ve
smyslu pexis nekon$í k"(í, ale kon$í a( tam, kam dohlédneme, a( tím
co zaslechneme, kon$í a( tam, kde kon$í na%e my%lenky. Toto t'lo do-
sahuje a( ke hv'zdám, p!esn' tak, jak o tom mockrát hovo!il Bergson.
Jsme propojeni se sv'tem, tj. s nekone$ností. A my tuto nekone$nost
doká(eme myslet, jen ji nedoká(eme si p!edstavit. Ale i rychlost sv't-
la si nedoká(eme p!edstavit, p!es to v%ak je pro nás n'$ím, $emu
v%ichni lidé v'!í. Spoustu d"le(it#ch v'cí si nem"(eme p!edstavit,
a p!esto jde o v'ci základní a zásadní. Proto je t!eba kultivovat na%e
my%lení i jinak ne( precizací na%eho „p!ed-stavování.“ Propojenost se
sv'tem je tedy logem a z hlediska fenomenologického je intencionali-
tou. Mentální inexistence p!edm'tu, aristotelovské „'() *“ (n'jak), zde
hraje velmi d"le(itou roli. Protence ji( p!edem nás spojují se sv'tem
a tvo!í základ p!edporozum'ní, jsou poutem, o kterém nevíme,
a p!esto nás toto pouto dr(í v jednoduché jednot' (v logu) se sv'tem
jako celkem bez marga.
Toto je velk# objev fenomenologie, i kdy( je nutno p!iznat, (e je

p!edp!ipraven minul#mi generacemi filosof". Ka(dá urimprese je p"-
vodní p!ítomností, v ní( jsme „p!i tom“ v tom nejp"vodn'j%ím smys-
lu, proto je urimprese klí$em k pochopení apodiktické evidence. Zde
je úloha $asu naprosto nezastupitelná a je podmínkou sine qua non
základní ontické mo(nosti v pro(ívání sebe sam#ch i sv'ta v"bec. Je
základem existence v"bec. Proto(e ex-sistence je vyvstávání do p!í-
tomnosti. Velk#m tématem je tedy mo(nost „p!í-tomnosti.“
To je také d"vodem Heideggerovy p!esv'd$enosti o základním

propojení bytí s $asem (viz jeho „Sein und Zeit“). Urimprese je p"-
vodní impresí do te- (Jetzt), prom',uje se na retence. A retence jsou
prom',ovány na protence operací, která se jmenuje syntéza retencí
krytím. Zde hraje nejd"le(it'j%í úlohu zájem (inter-esse). Zájem spou-
%tí rezonování, variování v na%í retencionální v#bav', která je napros-
to jedine$ná a pat!í jen nám jako jedine$n#m bytostem. Práv' tuto je-
dine$nou v#bavu retencí chce odhalit psychiatr jako zdroj
psychick#ch insuficiencí a problém", proto(e retence se projikují do
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budoucnosti jako(to p!edvzpomínky, tj. jako „Vorerinnerungen“, jak
o tom nes$ísln'krát hovo!il Edmund Husserl. Invarianty, tj. protence,
vznikají neustále. Pro$ a jak jsou !ízeny – to z"stává v temnot',
Husserl v takovém p!ípad' mluví v(dy jen a jen o intencionalit'. Proto
je tato základní vlastnost na%eho toku cogitationes stále n'$ím, co je
úkolem le(ícím p!ed námi a p"sobí jako základní v#zva. Nejsme tedy
hotovi s na%ím my%lením my%leného s noesis noeseos.
Pokud se variování nekoná, jsme zataveni v na%em „Selbst,“ mno-

zí se domnívají, (e zde jsou ko!eny autismu v r"zn#ch sv#ch formách
a odstup,ováních.
Variování retencí je operací, která je zahájena a spu%t'na zájmem

v urimpresi. V této operaci se nerozli%uje retence „t'lesná“ od retence
„du%evní.“ Zde neplatí karteziánsk# hiát, a to je práv' na fenomenologii
to zásadní. Zde je $lov'k jedinou bytostí v jednoduchosti, je usebranou
jednotou v p"vodním v#znamu slova legein (!"#$%&). Proto je tak vel-
mi obtí(né odpov'd't na otázku, co je podstatou !ízení lidského pohy-
bu. Vyvázat se z retencí v provád'ní daného pohybu je nesmírn' obtí(-
né. Proto zenbuddhisti$tí mist!i svého adepta ve st!elb' z luku p!ipustí
k vlastní st!elb' a( po dvouletém tréninku, v n'm( se adept u$í sou-
st!edit se na akt bez retencí. Je samoz!ejmé, (e není mo(né matema-
ticky $ist' se vyvázat z retencionální v#bavy, ale je mo(né se od nich
osvobodit tak, (e aktivita je provád'na bez ru%iv#ch vliv". V této oblas-
ti neplatí matematická p!esnost. V(dy+ i matematická p!esnost je vlast-
n' noeticky p!edstanovena, je vlastn' noezí, a proto se z ní nedá d'lat
arbitr nejvy%%í správnosti a pravdivosti. Vyvázat se z vlivu retencí zna-
mená vlastn' vyvázat se z protencionality, která !ídí na%e vnímání
a my%lení, i kdy( si to v"bec neuv'domujeme. Chybí-li v%ak protencio-
nální v#bava p!i !ízení na%eho lidského pohybu, pak jsme cizinci ve
vlastní zemi. Proto je fenomenologie vnit!ního $asového vnímání tak
d"le(itá v prom#%lení !ízení lidského pohybu v"bec.
Variování retencí je operací spu%t'nou interesem urimprese

a dot#ká se v%ech retencí, je( jsou n'jak blízké zájmu, jen( byl vyvo-
lán urimpresí, proto zde nehraje (ádnou roli dualismus Descartes"v.
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Zde neplatí rozd'lení na dv' substance, mezi kter#mi je absolutní pro-
tiklad, jen( je p!ekonán jen zásahem Bo(ím. Kartezianismus zde tedy
neplatí, nevstupuje do hry s názvem variování. Variování je n'kdy na-
zváno slovem „rezonance,“ a to je název velmi blízk# herakleitovské
h!e $i heideggerovskému „dispositio“ (lad'ní). T'lesné a du%evní je
zde propojeno a tvo!í jednotné ohnisko tendování, z n'ho( vzniká po-
hyb. Jinak !e$eno. Pohyb vp!ed m"(eme vykonávat jen tehdy, je-li
v protencionální v#bav' ji( obsa(ena prostorovost jako podmínka,
sou$asn' i $asovost, proto(e obojí spolu souvisí. Sou$asn' musí zde
b#t obsa(eno i intentum, tj. cíl, kam bude pohyb sm'!ovat a kde bu-
de zakon$en, to v%e musí b#t protencionáln' p!ed dan#m pohybem
ji( p!edp!ipraveno. Co se stane, kdy( tato podstatná p!edp!ipravenost
pohybu chybí? Pohyb se nem"(e konat, i kdy( somaticky je t'lo vy-
baveno ke ka(dému pohybu velmi dob!e. Chybí intence, které pohyb
zakládají. Jak se to stane, (e chybí tyto intence, to Husserl nikde ne-
!íká, jen je jasné, (e m"(e jít o psychické poruchy, které nemají
s vlastním somatick#m základem nic spole$ného.
Pro$ nem"(e dít' nakreslit obrázek, kter# vidí p!ed sebou na ta-

buli, a sta$í, kdy( u$itelka navede jeho ruku do pohybu, pak obrázek
nakreslí? Jak je mo(né, (e $lov'k nedoká(e umístit bolest vzniklou po
píchnutí %pendlíku a teprve pohyb t'la mu toto místo umo(ní p!esn'
ur$it? Mohli bychom !íci, chybí zde protence, která p!edp!ipravuje
mo(nost vykonávat pohyb jako je obkreslování jednoduchého obráz-
ku na tabuli, nebo chybí protence, v ní( na%e vlastní t'lo zaujímá pro-
stor v $ase. Je mo(né se domnívat, (e chyb'ní intence pohybu mohou
zap!í$init i n'které poruchy somatické.
To, co je naprosto zásadní, je pouto, respektive mnohá pouta, kte-

r#mi je $lov'k intencionáln' provázán se sv'tem kolem n'ho. Zde
v této základní intenci ke sv'tu „zur Welt sein“, jak známe
z Heideggerov#ch my%lenek, se skr#vá obrovské mno(ství protencí, je(
byly p!edp!ipraveny variacemi nes$ísln#ch retencí v celém na%em mi-
nulém (ivot'. Neznáme strukturu t'chto pout, ani se po nich neptá-
me. Z"stáváme v karteziánské odd'lenosti lidsk#ch bytostí od sv'ta
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i od sebe navzájem. Analytick# habituální – celkov# pohled p!eká(í
mo(nosti zahlédnout to, co je d"le(ité. &lov'k je provázán se sv'tem
protencemi, o nich( nevíme, které jsou skryty pod nánosem samo-
z!ejmostí na%í ka(dodenní zku%enosti a intersubjektivním pojímáním
(ivota v"bec. Pokud tyto protencionality chyb'jí, pak se to musí uká-
zat v nemo(nosti provád't pohyb. A to, a+ je to pohyb t'lesn# $i du-
%evní. To nejd"le(it'j%í je tedy obsa(eno v $asovosti na%ich (ivot", ale
$asovosti, která je popisována po provedené transcendentální epo-
ché. Pokud toto neprovedeme, z"stane nám tato oblast skryta
a nedotázána, netematizována.
Daseinsanalytick# myslitel chce objevit rozvrh mo(ností (ivota

druhého i sebe samého. Ale v této pozici nám p!eká(ejí na%e vlastní
noeze, na%e vlastní protencionality, které nám práv' toto sebepozná-
vání znemo(,ují, proto(e nám o sob' a jin#ch !íkají jen to, co je ji(
v t'chto protencionalitách, v t'chto noezích ji( dávno p!edp!iprave-
no. To je ta kli$ka, která je tak obtí(ná p!i uskute$,ování onoho dáv-
ného imperativu „poznej sama sebe“!
Ano, máme v sob' n'co, co nám „zabarvuje“ v%e. Tento „filtr“ se

dá pochopit jen prost!ednictvím fenomenologie vnit!ního $asového
v'domí. Je to $as, co hraje rozhodující úlohu v posledních dvou sto-
letích. Arabská filosofie, a i ta st!edov'ká, v podstat' $as do sv#ch
úvah nezapo$ítala. Novov'k v%ak na po$átku chápe $as jen newto-
novsky a zjednodu%en', proto také bylo v rozkv'tu substanciální my%-
lení. Teprve pozd'ji v souvislosti s nov#mi fyzikálními objevy se $as ob-
jevuje stále více a více jako to, co je nejd"le(it'j%í, a tak je tomu
vlastn' dodnes. Minulost se protrahuje do budoucího rozvrhu
a dokonce m"(eme !íci, nem"(e tomu b#t jinak, pokud se jedná
o zdravého a normálního $lov'ka. V p!ípad' psychick#ch poruch je to
práv' pro(ívaná a strukturovaná $asovost, co tvo!í základ nemocí.
Autista je zataven v urimpresi, chybí-li protence, pak se $lov'k t'(ko
pohybuje, i kdy( je somaticky v po!ádku, atp.
Abychom vykonali n'jak# pohyb, musíme mít cíl – to je intence,

ale musíme také v sob' mít p!edp!ipravenou protenci sm'!ující do

157



prostoru a v $ase. Tato intence je p"sobící p!í$inou, !e$eno
s Aristotelem. Cíl je finální p!í$ina, ale je t!eba zde je%t' realizovat tu
jedinou správnou mo(nost (dynamis), a to p!edpokládá v#b'r
z mo(ností, které jsou ji( v nás p!ipraveny, a to je práv' nejd"le(it'j-
%í $ást pohybu na%eho t'la. Toto z"stává stále nedotázáno.
Pohyb tedy není v#sledkem schématu stimul – reakce, p!i$em( za-

po$ítáváme slo(ité procesy v na%em mozku p!i zpracování stimulu pro
reakci. Tento mechanick# postup se ukazuje nedostate$n#m, je jedno-
duch#, pouze kauzáln' podmín'n# na podkladu subjekt-objektového
rozlo(ení problému. Intencionalita, propojená s pohybem, je zalo(ena
v protencionalit', je( je základem noeze. Tato protencionalita pohybu
vzniká variováním retencí, v#sledn# invariant se stává protencí a podílí
se na rozvrhu (Entwurf) (ivota sm'rem do budoucnosti. Proto v ka(dé
urimpresi je obsa(ena i na%e „minulost“ ve zvlá%tní form' p!edvzpo-
mínek (Vorerinnerungen). Pokud chybí tyto protencionality, pohyb se
nekoná, i kdy( máme p!ed sebou jasn# ú$el, k n'mu( se vztahujeme.
Proto musí u$itelka vzít ruku malého (á$ka a uvést ji do pohybu, aby
byl chlapec schopen nakreslit na papír jednoduch# obrázek z tabule.
Chlapec p!esn' vidí dan# obrázek, ale nem"(e uvést do pohybu svou
ruku. Proto mnozí nemohou namalovat kontury v'ci, kterou p!ed se-
bou jasn' vidí. Chybí jim protence, která by pohyb spustila.
Chybí-li p!edvzpomínky, pohyb se nekoná. Proto je tolik d"le(ité

pe$ovat o své t'lo a t'lo ostatních ve smyslu bohatosti t'lesn#ch re-
tencí v toku cogitationes. Nejde jen o to nau$it se chodit a b'hat, je
t!eba také lézt po stromech, honit se, riskovat v oblasti pohybu. Je-li
dít' v(dy $isté a chová-li se v(dy a jen podle p!edpisu, bude mít asi
v dosp'losti mnoho problém", nebude um't !e%it n'které (ivotní si-
tuace. V této chvíli je nutné si uv'domit, (e nejde jen o situace
s nárokem na p!esn# a obtí(n# t'lesn# pohyb, ale jde o situace celko-
vé, v nich( t'lo a du%e vystupuje v jednom ohniskovém záb'ru, kde
nejde o karteziánsk# hiát mezi nimi.
Je zajímavé, (e u( Aristoteles v'd'l, (e pohyb a $as spolu podstatn'

souvisí, dokonce tvrdil: „…"as je ur"itou vlastností pohybu“ 40. Proto je
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t'lesnost u Husserla a u fenomenologa Merleau-Pontyho odvozována
z $asu, nikoli z prostoru. Proto jsou základem t'la a t'lesnosti
Husserlovy „P(edná%ky k fenomenologii vnit(ního "asového v!domí“ 41.
Tedy onen p!ístup k t'lesnosti, kter# nacházíme u deskriptivní psy-
chologie, nap!. v p!ístupu k fenoménu t'lesného schématu, kter# psy-
chologové naz#vají t'lov#m a rozum'jí mu jen z prostorovosti p!ed-
stav nemocného $lov'ka, p!edev%ím toho, u koho nalézáme mentální
anorexii. Anorekti$ky mají p!edstavu o svém t'le, kterou jsou schop-
ny namalovat na papír, naprosto odli%nou od skute$né situace. Malují
se jako tlusté, i kdy( jsou na kost vychrtlé. Ztratily vztah ke své ce-
lostnosti, ke své existenci, ale existence je zále(itostí vyvstávání po-
hybov#ch figur v $ase. Tam nejde o prostorovost, tam jde o $asování
t'chto figur, je( vyvstávají z lidského t'la jako fenomény. Proto se ty-
to dívky vidí v(dy tlusté, i kdy( jsou hubené. Jde tam o $asovost, ni-
koli o prostorovost. Vyvstávání je ex-sistence a obojí je obsa(eno ve
starov'kém pojetí fysis od „+(*“, co( znamená „sv'tlo.“ Vyvstávání
(ex-sistence, fysis) se d'je v $ase, v pohybu – to je ta nejzákladn'j%í
pozice (ivého v"bec. Klid je jen zbaveností (privací) pohybu, to je ta-
ké známo ji( z Aristotela! Problém t'la a t'lesnosti tedy není problé-
mem prostoru, ale $asu. To je n'co, co nezní zrovna p!esv'd$iv', ale
je tomu tak.

&AS A PROBLÉM T#LESNOSTI
K pochopení této souvislosti je t!eba vylou$it tzv. objektivní $as. To
není nic jiného ne( to, (e jsme provedli transcendentální epoché.
S vylou$ením objektivního $asu jsme vlastn' vylou$ili v%echny trans-
cendující p!edpoklady v na%em p!edstavování a my%lení, je( se t#ká
na%eho t'la. Nativismus necháváme stranou, i tento p!edpoklad je vy-
lou$en provedením transcendentální epoché. To, co v nás te$e, jsou
r"zná cogitationes. Z n'kter#ch se stávají platnosti, kter#m !íkáme
pozd'ji objektivní, a které se vyzna$ují trváním své onticity, svého z"-
sobu pojímání. To, co nás zajímá nejvíce, jsou tedy zp"soby pojímání,

159
41 Husserl, E.: P(edná%ky k fenomenologii vnit(ního "asového v!domí. SPN, Praha 1970.



my bychom !ekli noeze, ve kter#ch se t'lo stává platností t'la, stává
se t'lesností, je pojímáno jako(to t'lo. Husserl nap!. tvrdí: „Objektivita
se nekonstituuje v primárních obsazích, n&br# v charakterech pojí-
mání a v zákonitostech nále#ejících k podstat! t!chto charakter$.“ 42
Objektivita a její vznik, konstituce je to, co zakládá ontologick#

p!ístup k t'lu a t'lesnosti. Objektivita vzniká v $asovosti, v(dy+ její
nejd"le(it'j%í vlastností je práv' trvání, jistá relativní stálost, tj. ne-
zm'na. Ale tato nezm'na je udr(ována neustálou aktivitou namí!enou
proti tomu, co chce tuto stálost u$init pomíjivou. Tedy alloiosis
(,!!-%(.%*) zm'na je jen hrani$ním p!ípadem nezm'ny a nezm'na
je pohybem udr(ování sebe sama v trvalosti, proto je klid jen privací
pohybu. N'kdo m"(e namítnout, (e zde jde o asymetrick# vztah, te-
dy to, co platí mezi nezm'nou a zm'nou se ji( vylu$uje ze vztahu
opa$ného, tj. ze vztahu zm'ny a nezm'ny. Ale v této úvaze je jen ob-
sa(ena teze, (e pohyb je základem v%eho, ostatní, tedy i nezm'na, je
jen zvlá%tním p!ípadem pohybu, toti( zm'ny, d'ní. Pohyb je základem
pro prom#%lení t'la a t'lesnosti, a ten se vztahuje k $asu. Jak se vzta-
huje, to je stále záhadou i pro myslitele jednadvacátého století.
Nejsme tak daleko, jak si ob$as myslíme! Proto je deskripce $asovos-
ti, která „te$e“ v nás sam#ch, základem pro pochopení t'la.
Je t!eba si uv'domit, (e pohyb v t'le je napojen na $asovost, a to

víc, ne( jsme ochotni p!ipustit. &as je $íslo pohybu – tak zní velmi zná-
má definice $asu odAristotela. T'lo a t'lesn'ní je vlastn' vstupem do zje-
vu, tedy pohybem ve smyslu vzniku a zániku, zv't%ování a zmen%ování,
zm'ny a nesení. A to jsou $ty!i pohyby Aristotelovy, které jsou také zná-
my. T'lo je tedy pochopitelné z $asu. Ale v tomto p!ípad' nejde o $as fy-
zikální, ale o $as fenomenologick#, jen( je p!esnou deskripcí toho, co $lo-
v'k v sob' samém, tj. v toku cogitationes, najde jako(to projev $asu.
Jinak !e$eno, podstata t'la je v $asovosti a nikoli v prostorovosti, proto
se t'lové $i t'lesné schéma nem"(e chápat jako schéma v prostoru, ale
jako schéma v $asu. Tento skv'l# rozvrh pro pochopení !ízení t'lesného
pohybu byl bohu(el p!evzat jako(to rozvrh prostorov#, ale on je $asov#.
T'lo a t'lesn'ní je zále(itost fenomenologicky rozum'né $asovosti. Není
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to popis geometrické rozlohy, pod kterou se skr#vá t'lové schéma mno-
h#ch. T'lesné $i t'lové schéma je zále(itostí $asu, nikoli prostoru.
A Husserlovy „P!edná%ky k fenomenologii vnit!ního $asového v'domí“
jsou zde základním textem, z n'ho( je t!eba vycházet.
Urimprese podléhají zákonu neustálé modifikace, m'ní se na re-

tence. Retence jsou p!edm'tn' toté( co urimprese, ale co do své plat-
nosti jsou ji( podr(ením p"vodní p!ítomnosti, tj. jsou v na%í minulos-
ti. Husserl by jen dodal: „Retence je prostoupena identitou smyslu
a nachází se v kontinuitním krytí.“ 43 Pro$ sly%íme melodii jako jeden
neodd'liteln# celek? Pro$ se poci+ujeme jako ohnisková jednodu-
chost, jako ohniskov# v#ron jednotné síly, tedy intencionálního v#ro-
nu? Pro$ je tanec v#razem hloubky, kterou nedostaneme do slov?
Pro$ je hudba v#razem hloubky, kterou nedostaneme n'kdy ani do
pohybu? Pro$ je cel# (ivot sm'!ováním – intencionálním sm'!ováním
k tomu, co se práv' tímto pohybem stává stále ur$it'j%ím, jasn'j%ím
a ohrani$en'j%ím, !e$eno s Descartesem? Pro$ se vyhmatáváme
v na%em (ivotním pohybu? Pro$ je tedy nesmyslné chtít od d'tí, aby
p!esn' v'd'ly, kam v (ivotním pohybu budou sm'!ovat? Pro$ se za-
pomn'lo na to, (e telos se v (ivotním pohybu „vyhmatává,“ konstitu-
uje? Telos není na po$átku jasné, u nikoho z nás. Pro$ to ú!edníci na
ministerstvu %kolství $iní základem sv#ch konstruktivních úvah o na%í
spole$né budoucnosti, pokud p!ipravují reformu %kolství? A ta se p!i-
pravuje neustále!
T'lo a t'lesn'ní je t!eba pochopit z vnit!ní $asovosti, p!esn' tak,

jak to u$inil Maurice Merleau-Ponty ve své slavné práci „Fenomeno-
logie vnímání“. 44
Teprve kontinuem modifikací p"vodních urimpresí a na nich po-

staven#ch pojetích se vytvá!í v'domí extenze, tj. prostorovosti, tedy
i t'la a t'lesn'ní. Je t!eba v'd't, (e p"vodní urimprese je naprosto ne-
modifikovatelná, (e tvo!í kotvu zapu%t'nou do sv'ta u ka(dého $lov'-
ka. Otázkou zde z"stává, co se d'je s $lov'kem, kter# tuto kotvu po-
strádá, musí asi mít obrovsk# strach. Husserl by k tomu asi jen podotkl:
„Absolutn! toté# ‘c‘je te. a pozd!ji vjemov! stejné, ale individuáln!
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jiné.“ 45 Pokud nefunguje zákon modifikace p"vodních impresí, p!ítom-
ností – co se d'je s $lov'kem, není uv'zn'n v „p!ít-tom-nosti“ podob-
n#m zp"sobem, jako je tomu nap!. v p!ípad' autistického t'lesn'ní,
autistického „Dasein“?
Ka(dé v'domí p!edm'tnosti p!edpokládá v'domí jednoty a tato

jednota je zalo(ena na trvání v $ase. Není to tedy prostor, co zakládá
pochopení t'la!
Husserl tento problém nejlépe vysv'tluje na melodii, !íká k tomu:

„Jestli#e probíhá nep(íli% rychl& tónov& sled, m$#eme se po uplynu-
tí prvního tónu na n!j nejen „dívat“ jako na „je%t! p(ítomn&“, i kdy#
u# ne pro#ívan&, n&br# dbát na to, #e modus v!domí, kter& práv! te.
tento tón má, je „vzpomínkou“ na modus v!domí p$vodního vjemu,
v n!m# byl jako tón dán. 46“
P!edm'tnost a její vjem je zalo(en na trvání a trvání je n'co pod-

statn' $asového, jde o podr(ení jednoty, která spojuje mnoho urim-
presí, tj. jednoty, která projikuje retence a $iní novou jednotu smyslu.
V tom spo$ívá genialita Husserlova, zdá se, (e dodnes nebyla úpln'
p!ijata .
Proto musíme hovo!it o dvojí intencionalit', která p"sobí v na%ich

retencích. Jde o intencionalitu soust!ed'nou na modifikaci urimpresí
a na intencionalitu soust!ed'nou na konstituci jednotného smyslu
mnoh#ch retencí, co( zakládá mo(nost vnímat trvání jako(to podsta-
tu p!edm'tn#ch v'cí. Pokud tyto intencionality jedinci chybí, pak se
nachází ve sv't', kter# t'(ko m"(eme pochopit.
Pohyb je !ízen protencionalitami, kter#mi proniká aristotelské ar-

ché (po$átek pohybu), je !ízen i cílem pohybu (ú$elem) a samoz!ejm'
i tím, v $em pohyb se nachází, tj. je !ízen situací, která v(dy p!edsta-
vuje v't%í $i men%í problém. Práv' daná situace je tím, co je v(dy ne-
uzav!eno. B#t „in situ“ znamená b#t v(dy v jisté otev!enosti, kterou
nemáme a nem"(eme mít pln' ve své moci. Také proto se musí $lo-
v'k v (ivot' nau$it (ít i v nejistot', co( dnes lidé neum'jí a nerozum'jí
tomu. Práv' situace je místem p!ítomn'ní, také aprezentace, tj. zp!í-
tom,ování. Proto(e v situaci je v(dy problém, je tu i volba. Jedná se
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o volbu takové mo(nosti (dynamis), která nejvíce odpovídá p!iroze-
nosti arché a telos. Tento akt je zcela intencionální povahy a je zalo-
(en aktivními, ale i pasivními syntézami retencí, prost!ednictvím kte-
r#ch se minulost protrahuje do budoucnosti jako p!edo$ekávání
(Vorerinnerungen).
Proto(e pohybem není jen nesení (fora), ale i ka(d# vznik a zánik

(genesis, ftora), i ka(dé zv't%ování a zmen%ování (audzesis, ftísis) stej-
n' jako ka(dá zm'na (metabole), je !ízení pohybu velmi slo(ité, po-
kud postupujeme analytickou, tj. karteziánskou metodou.
Jednoduchá kauzalita zde nem"(e hrát základní vysv'tlovací roli. Ve
h!e, a toto slovo je na míst', je velmi mnoho ur$ujících okolností. Je
to po$átek, cíl, situace s mo(nostmi. To znamená, subjekt – objekto-
vá figura my%lení s univerzálním vysv'tlovacím prost!edkem, tj.
s kauzalitou, zde nem"(e sta$it. Podle Heideggera je nutno po$ítat
s motivací, a ta je odvozena od „motus“ (pohyb). Motivace je slo(itá,
je jak#msi „promícháním,“ ve kterém se arché, telos a dynamis ze si-
tuace, n'jak#m nám neznám#m zp"sobem, „pror"stají“ a tvo!í základ
pro zvolení jedné dynamis (mo(nosti), a to té, která bude nejvíce ve
shod' s arché a s telos. Dynamis (mo(nost) v%ak vzchází ze situace,
kterou nikdo z nás nemá dokonale „v hrsti“. A tak je (ivotní pohyb
vzcházením pohybov#ch figur z na%eho t'la do sv'ta tak, jak o tom
hovo!í na mnoh#ch místech Heidegger. Jde o intenci „zur Welt sein“.
Tato intence má podobu ohniskového, jednoduchého vyzá!ení

z na%í t'lesnosti. Ale vznik jednoduchého paprsku, jím( vzcházíme ve
smyslu ex-sistence do sv'ta, není mo(né pochopit jinak ne( intencio-
náln'. A v tom spo$ívá velk# rozdíl mezi filosofy a léka!i $i p!írodo-
v'dci. Ti budou lidsk# pohyb vysv'tlovat kauzáln' a v subjekt – ob-
jektovém postavení. Pro filosofa je pohybem i to, $emu !íkáme
my%lení, cít'ní i v"le s pam'tí v $lov'ku samém. Proto odli%ujeme fe-
nomény imanentn' reelní od transcendentn' reelních (urimprese
a retence s protencemi), fenomény transcendentn' imanentní
a transcendentn' reální (prom'nu vnit!ních fenomén" na platnost v'-
cí objektivních a platnost v'cí mimo $lov'ka).
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Proto v Michelangelov' Davidovi je p!ítomna jedna intence, kte-
rá nese v sob' zavinuty dal%í a dal%í intence. A toto rozvíjení intenci-
onalit je podstatou hermeneutické práce, která má za úkol rozjasnit
po$átky. A to i v tom p!ípad', (e „retence i protence mají v#dy tem-
n& horizont“ 47.
To, co je v !ízení pohybu zvlá%+ zajímavé, to vyjad!uje Husserl tak-

to: „Ve st(ídavé zm!n! zde musí b&t n!co trvajícího…“ 48 V bd'lém (i-
vot' se neustále m'ní urimprese, p!esto (ijeme v trvalém sv't'
s trvajícími konturami. Co v intencionální v#bav' na%eho toku cogita-
tiones je tímto zdrojem stálosti a relativní nem'nnosti? Pokud bychom
(ili v neustálé zm'n', patrn' bychom byli prohlá%eni za nemocné, cho-
vali bychom se tak, (e by bylo jasné na%e odli%ení od tzv. normálních
bytostí. Chyb'la by nám jistota, kotva (ivotní, bez které se nedá plno-
hodnotn' pro(ívat $asovost. M'li bychom strach, d'siv# strach. Tedy,
musí b#t v nás n'co, co konstituuje v neustále nov#ch retencích n'co
trvalého a tedy jistého. Co to je? Jde o v#t'(ky pasivních a aktivních
syntéz retencí, které se tvo!í pod rozhodujícím vlivem na%ich zájm"
a zaujetí. Tyto zájmy a zaujetí vznikají v urimpresi, ale i zde je ji( ve h!e
na%e protencionalita, tj. na%e invariantní minulost, která se podílí na
na%em osobním (ivotním rozvrhu, a to i kdy( o tom v"bec nevíme.
Husserl rozli%uje dv' krytí retencí: „Za prvé krytí spojuje stejnost

podstat, za druhé krytí spojuje krytí identity. Jde vlastn!
o horizontální a vertikální krytí.“ 49 Horizontální krytí je krytím, které
konstituuje invariant obsahov#. V%echny jednotlivosti (jilm, dub, buk,
t!e%e,, b!íza, smrk) se kryjí a v#sledkem je invariant v podob' pojmu
„strom“. Vertikální krytí je také konstituováním invariantu, ale jinak:
ze zp"sobu pojímání. Tak nap!. z mnoha pojm" (stromu, rostlin, lidí
a dom") mohou vznikat invarianty $ísla a $ísel. Podstaty poukazují
jednak ke svému obsahu, jednak k tomu, jak jsou pojímány. Je t!eba
!íci, (e sou$asné, p!evá(n' pozitivistické uva(ování, se rozprostírá
v tzv. „placaté form'“, jinak !e$eno, v%ude je nalézána prostorovost,
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a ta je základem jednot. Ale m"(e tomu b#t i jinak. M"(eme postu-
povat do hloubky, pak jsme ve vertikále. A tato vertikála na%emu my%-
lení pová(liv' chybí. Proto vzniká tolik v'dních obor", které si navzá-
jem, tak !íkajíc, „lezou do zelí“. Z toho vznikající amplifikace je
nebezpe$ná, pro v'du, ale i pro existenci jako takovou.
Pro !ízení pohybu, ale pro základní mo(nost na%eho celého (ivot-

ního pohybu je d"le(itá objektivita. Jak vzniká? Vzniká jako trvalost.
Co trvá v proudu $i toku cogitationes? Tam mohou trvat a p!etrvávat
jen formy tohoto toku, proto(e tento tok zastavuje a( smrt, a ani to
nevíme „clare et distincte“. Dop!edn# tok vjem" je zalo(en na impre-
sích a k nim p!i$le,ujícímu se ohonu retencí a protencí. Jak vznikají
setrvalé formy v toku cogitationes?
Vznikají jen jako invarianty, je( se v toku udr(ují nezm'n'né, tj.

invariantní. V(dy nové a v(dy jiné domy se stávají urimpresionálními
jistotami toho, co je vnímáno, ale forma v%ech dom" (jejich pojem)
z"stává nezm'n'n. Naopak protenduje se v anonymní platnosti (ne-
víme o této protenci), a tak nám umo(,uje vyznat se ve sv't', kde je
dom" plno. A tak je to se v%emi vníman#mi v'cmi, ale také
s vníman#mi d'ji. I v d'jích n'co trvá, co poznáváme jako(to invari-
ant vznikl# aktivní $i pasivní variací. Chybí-li variování, jak se m"(e ta-
kov# $lov'k vyznat ve sv't'? Jak vypadá rozvrhování jeho osobního
sv'ta a na tom postaveného intersubjektivního sv'ta, jak vypadá jeho
„p!irozen# sv't“ (Lebenswelt)? Je mo(né variování lidem naimplanto-
vat? Ned'lá to tak trochu vzd'lání, média, ideologie, politické pro-
gramy? Jak se zakládá jinakost rozvrhu sv'ta? Je-li nárok na vlastní
rozvrh sv'ta, pak vzniká otázka, jak m"(eme n'komu p!ikazovat, co
je a co není dobr# a správn# sv't? Jak je mo(né, (e v%ichni lidé mají
p!ed sebou jen jeden sv't, o této jedinosti nepochybují? P!esto se pe-
rou a vál$í o obsahy platností tohoto jediného sv'ta.
Klí$ je práv' v pochopení toho, jak v nás vzniká objektivita, tj. for-

ma trvalosti v toku. Nap!. víme o kontinuit' na%ich retencí a protencí.
Jak? Tu kontinuitu vytvá!í na%e jáství. Jáství tohoto druhu nestárne.
I kdy( je nám osmdesát let, na%e jáství je stále stejn' staré i mladé
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zárove,. Nepodléhá $asu. Co se stane, kdy( $lov'k toto jáství ztratí?
Pak bude vlastn' jen !ekou neustál#ch zm'n, které nebudou moci b#t
ani pochopeny jako zm'ny. Pohyb je základem, zastavení v setrvalosti
je jen privací pohybu zp"sobenou schopností na%í intencionality
uchopovat setrvávající formu tohoto neustálého toku a protendovat ji
za ú$elem mo(nosti vyznat se „in-der-Welt-sein“. Musí tedy z nás vy-
cházet jedna intence do sv'ta a ta má v sob' zavinuty v%echny setr-
valosti v podob' mal#ch jistot, které nám ze sv'ta d'lají n'co p!átel-
ského $i alespo, ne tolik nep!átelského. V%e tedy závisí na $ase
a !ízení $asovosti v nás. Proto pohyb je pochopiteln# jen z na%eho $a-
sového v'domí. &as je to velké slovo, které pat!í k !ízení na%eho (i-
votního pohybu.
D"le(ité je v%ak toto: „Retence sama v%ak není pohledem zp!t,

kter& "iní uplynulou fázi objektem; tím, #e mám uplynulou fázi
v dr#ení, pro#ívám p(ítomnou, p(ibírám ji, díky retenci, a jsem za-
m!(en na to, co p(ichází v protenci.“ 50 Objekt je jen tam, kde p!ed-
chozí variací se vytvo!il invariant jako kotva umo(,ující trvalost.
Intencionalita je tedy tím, co !ídí ná% pohyb. Heidegger, jak zná-

mo, m'l proti intencionalit' mnohé v#hrady. Ov%em prakticky ji u(ívá
a velmi dob!e jí rozumí: „Ukazuje se, #e v ka#dém mluvení, v ka#dém
oslovení n!"eho je spolumín!na ur"itá struktura bytí (e"eného.
Ukazuje se, #e v ka#dé struktu(e logu jsou spolumín!ny ur"ité for-
máln! logické struktury vedle ur"it&ch moment$ jsoucna.“ 51 Nejde
o nic jiného ne( o heideggerovské vyjád!ení toho, $emu !íkáme hori-
zontální a vertikální intencionalita, $emu !íkáme noema a noeze.
„Ur$ité momenty jsoucna“ jsou noematem, vyjád!ením horizontální
intencionality, kde(to formáln' logická struktura t'chto obsahov#ch
moment" pat!í vertikální intencionalit'. V toku cogitationes jsou se-
trvalosti – trvalosti obsahové a formální. T'm formálním !íká Husserl
na mnoh#ch místech také kvalita aktu, t'm horizontálním pak mate-
rie aktu. Je v%ak d"le(ité pochopit, (e kvalita aktu vstupuje do mate-
rie jako(to protencionalita, a proto noeze (kvality aktu) podmi,ují to,
$emu !íkáme noema (materie aktu). Intencionalita se tedy v#razn'
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podílí na tom, $emu !íkáme t'lesn# pohyb, a to práv' tím, (e artiku-
luje p"vodní zá(itek $asovosti ve struktu!e: urimprese, retence
a protence.
V'c m"(e b#t pochopena jen popisem toho, co obsahuje, pak for-

ma je jen geometrickou prostorovou zále(itostí. Pokud v%ak forma je
zahlédnuta z vn'j%ku, pak mluvíme o ens intentionale. V opa$ném p!í-
pad' jen o ens formale. A to je velmi d"le(ité rozd'lení v oblasti úvah
o intencionalit'.
Zvlá%tními operacemi jsou objektivující akty. Tyto akty mají sv"j

p!edm't zcela v sob'. Proto nelze tuto operaci provád't opakovan'.
Tuto my%lenku zd"raznil Petr Rezek ve sv#ch slavn#ch p!edná%kách
o Husserlovi v roce 1989. 52 „Objektivující akty jsou akty dávající sv$j
p(edm!t.“ 53 Vedle t'chto operací, které sv"j p!edm't tvo!í, a to v(dy ori-
gináln', máme akty, které zp!edm't,ují p!edstavou. Tyto akty jsou opa-
kovatelné. Zp!edm't,ování p!edstavou je pak nebezpe$n# akt, proto(e
pak se stane, (e: „Jakmile vstoupíme do dimenze ‘mít p(edstavu‘, ztrá-
címe vlastn! ze z(etele v!c – mluvíme sice o ní, setkáváme s ní, ale ve
vztahu pouze nep(ímém. Vstoupit do dimenze zp(edm!t'ujícího p(ed-
stavování znamená vlastn! vydat v!c napospas rozm!l'ování, které
navenek vypadá jako obohacování. Pak se stává postupn! d$le#it!j%í,
kdo n!co (ekl, a nikoliv to, co (ekl. Jak se vztahovat k tomuto co ne-
odvozen!? Bez zp(edm!t'ování p(edstavou, tak, #e v pro#ívání reali-
zujeme tu jeho slo#ku, která zjednává vztah k p(edm!tu.“ 54 Teprve na
tomto míst' si uv'domíme, jak d"le(it# je prav# intencionální
vztah noeze k noematu. Uv'domíme si, jak je vlastn' jednoduché
„zp!edm't,ovat p!edstavou“. Myslíme v%ak zp!edm't,ování nepravou,
voluntativní p!edstavou. Zde hraje nejv't%í úlohu noeze a její p!edsta-
novená síla, o ní( nevíme. Teprve v t'chto souvislostech si m"(eme uv'-
domit dosah noezí my%lení „more geometrico“ na celou v'deckost
a my%lení obecn'. Teprve v t'chto souvislostech si uv'domujeme nalé-
havost Husserlov#ch slov: „Nejv!t%ím nebezpe"ím pro Evropu je únava.
Budeme-li proti tomuto nebezpe"í v%ech nebezpe"í bojovat jako dob(í
Evropané s takovou skute"ností, je# neuh&bá ani p(ed zápasem bez
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konce, pak z ni"ivého po#áru nevíry, z doutnajícího ohn! zoufalství
nad v%elidsk&m posláním Západu, z popela velké únavy povstane fé-
nix nové #ivotní niternosti a nového zduchovn!ní jako záruka veliké
a daleké lidské budoucnosti: nebo+ jedin! duch je nesmrteln&!“ 55
Nebezpe$í je ve zp!edm't,ování p!edstavou, tj. v tom, (e uplat,ujeme
noeze, které nejsou správné, tj. do hry vstupuje voluntarismus, jen( ne-
ní zcela uv'dom'n, jen jaksi tu%en. A to je p!esn' to, co d'lá nejv't%í
problémy v sou$asném v'deckém a filosofickém my%lení.
Pohyb si mohu jako(to pohyb uv'domit jen tehdy, kdy( si sukce-

si jednotliv#ch b#val#ch „te-“ uv'domím jako jednotu pojmu. Ale to
je v#sledek vertikální intencionality, která je schopna jedin#m vhledem
obejmout spoustu jednotliv#ch $asov#ch fází, tj. podmínkou tohoto
procesu je prom'na urimprese na retenci. A práv' sukcesivita retencí
v jednom záb'ru uchopená tvo!í mo(nost vnímat pohyb, tvo!í mo(-
nost pohybu jako takového. Není to tedy obsah retence, co tvo!í ob-
jekt, ale pojetí retencí z hlediska vertikální intencionality.
Vertikální intencionalita se pojí ke /%&$.%* (pohybu), horizontál-

ní se pojí k .01.%* (poloha). Obojí se nachází ve spole$enství a tvo!í
jsoucno (-&). V ka(dém pojetí jsoucna je tedy obsa(en sou$asn' po-
hyb i zastavení tohoto pohybu v dané poloze, obojí najednou tvo!í
jsoucno. Tak to vid'l Platon, tak to prom#%lí i Heidegger: „2%&$.%*
und .01.%* in gegenseitiger Ausschliessung, beide aber
i Gemeinschaft mit dem -&.“ 56
Nejv't%í záhadou je koexistence mnoha retencí, mnoha protencí.

Koexistence t'lesn#ch a du%evních retencí je to, co zakládá nekartezi-
ánské pojetí $lov'ka jako jednotné bytosti. &lov'k není rozd'len na res
extensa a res cogitans s absolutním protikladem mezi ob'ma substan-
cemi, je( smi!uje jen B"h jako(to t!etí a nejvy%%í substance, a to jen teh-
dy, kdy( má k tomu p!íle(itost (occasionalismus). Tyto souvislosti je t!e-
ba znát, jinak není mo(né vyznat se v pojetí fenomenologickém. Pohyb
je tedy !ízen protencemi a na%ím zám'rem. Dochází neustále
k syntézám retencí a ke vzniku invariant", je( se ale mohou op't stát
urimpresemi, pak retencemi a variování po$íná znovu a znovu. Tak $lov'k
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„zraje“ jako dobré víno. Sukcese (následnost) je vlastn' uchopena
v jedné protenci jako jednota v koexistenci. Proto hraje tak d"le(itou ro-
li v na%em !ízení pohybu práv' t'lesné schéma, které v%ak nesmí b#t za-
lo(eno prostorov', ale $asov'. Husserl by k tomu jen dodal: „V násle-
dování obsahov! stejn&ch objekt$, které jsou kladeny jen v sukcesi,
nikoli v koexistenci, nacházíme zvlá%tní krytí – sukcesivní krytí.“ 57
Sukcesivní krytí je jiné ne( koexisten$ní krytí, to se d'je v jednom oka-
m(iku. Jedná se o to, (e p!i vnímání p!edm'tu je zde je%t' v tém( oka-
m(iku p!ítomno mé jáství, p!irozen# sv't, a spousta dal%ích platností,
které ani neumíme vyjmenovat. Toto je nejv't%í záhada du%e i t'la sou-
$asn', to je nejv't%í záhada na%í bytostnosti. Ohnisková sou$asnost (ko-
existence) t'la i du%e, chcete-li i ducha, je problém, s ním( si psycholo-
gie moc neví rady.
V protencích jsou obsa(eny trvalé platnosti. V(dy je tam obsa(e-

na víra ve spole$n# jedin# sv't (Lebenswelt). Tato víra je tedy pod-
statnou intencí, která se konstituuje velmi $asn', nevíme o tom moc,
vlastn' o tom nevíme nic jist'. Víme jen, (e je to spojeno se vznikem
intence na%eho jáství, která pak provází v%echny na%e intence. O jáství
ji( psychologie ví, umí !íci, kdy se u dít'te objevuje toto osobní zá-
jmeno, které je tak d"le(ité. Chybí-li jáství, tzn. chybí-li protence jást-
ví, pak je zle. Ale o tom v'dí psychiat!i své. Je-li problém ve vztahu
k vlastnímu t'lu, pak je to zcela ur$it' zále(itost na%ich protencí. Tato
v#bava je základem intence ke sv'tu, Heidegger mluví o intenci „zur
– Welt – sein“. Je to ona páska, která nás spojuje se sv'tem, to je spoj-
nice mezi herakleitovsk#m lukem a cílem st!elby. Tato intence je mi-
mo!ádn' d"le(itá pro ná% (ivot. Pokud mizí, $lov'k umírá, i kdy( ne-
má na t'le zjevné p!í$iny po nutnost vlastního zmaru. Tento stav znají
dob!e zdravotníci, $lov'k nejeví zájem, není zaujat. Jeho urimprese se
toulá jinde ne( v na%em spole$ném sv't'.
Heidegger p!ipomíná !ecké aidos. Lítost, která vedle díké byla da-

rem boh". Star# opu%t'n# $lov'k u okna svého bytu. Dívá se na ulici ne-
p!ítomn'. Jakoby $asovost se z jeho (ivota vytratila, nachází se jinde,
tam, kde není nic ur$itého, kde chybí v%echny tvary, kde je bezmezno –
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v nicot'. I tato fáze pat!í do (ivota, je to p!íprava na smrt. Proto je
v epimelei p!íprava na smrt tolik d"le(itá. Je to vlastn' pot!eba nau$it
se (ít s nicotou ji( za plného (ivota, tj. (ít v riziku, dokázat (ít
v nejistot'. P!ipustit si nicotu jako to, $emu se nelze vyhnout. To je to,
o$ jde v ka(dém pato$kovském ot!esu, to je to, co z frontového zá(itku
tvo!í most k t!etímu referentu (ivotního pohybu, kter#m je „(ivot
v pravd'“. Dne%ek – to je honba za jistotou, v%ude a v(dy. To je ale chy-
ba. Naopak je t!eba pustit do na%ich intencí nejistotu jako to, co tvo!í
základ, pozadí pro mo(nost opaku. Ale k tomu je zapot!ebí jiného vzd'-
lávání ne( instrumentálního (konsekutivního). Ale kdo je ochoten na-
slouchat této !e$i?
„Vnímání nacházíme v p$vodním "asovém v!domí, v n!m se

konstituuje imanentní jednota barvy nebo tónu, imanentní jednota
p(ání, zalíbení atp.“ 58 Tato imanence jednoty barvy, tónu, p!ání $i za-
líbení je v#sledkem syntéz retencí, prom'ny invariantu v protenci.
Protence nám p!edem zakládají rozvrh sv'ta, tj. porozum'ní sv'tu.
Chyb'jící p!edvzpomínky znamenají, (e se $lov'k ve sv't' nevyzná, tj.
chová se v n'jaké mí!e autisticky. Je zaklet do sv#ch urimpresí, které
n'kdy dokonce nemají (ádn# vztah k minulosti. V takovém p!ípad' je
minulost nejsoucí, neplatná, prost' v n'jaké mí!e, v n'jakém stupni
chybí. Obraz (ivotního sv'ta je jin# ne( u v't%iny. To samo sta$í
k osobnímu propadu. Pro$ je to problém? Nejen proto, co bylo !e$e-
no, ale hlavn' proto, (e: „Objektivní "as je formou ‘ztvrdl&ch p(ed-
m!t$‘, tj. jejich zm!n a jin&ch pochod$ na nich.“ 59 Tato ztvrdlost je
invariantní povahy a vzniká z mno(ství variant prost!ednictvím vario-
vání, tj. ze syntézy krytí retencí. Uvol,ovacím momentem je p!eb#vá-
ní v zájmu, jen( je ukotven v urimpresi. Toto je nutno brát v potaz.
Mnoho vjem" jedné v'ci, nap!. popelníku, nám pak „zatvrdne“

v pojmu popelníku a v%echny popelníky pak jsou stejn#m zp"sobem
„ztvrdlé“ v pojmu v'ci, v pojmu p!edm'tu. A tak bychom mohli po-
kra$ovat dále. Pokud se nás n'kdo zeptá, kde se bere toto variování,
pak odpovíme slovy Husserlov#mi: „Retenci vd!"íme tedy za to, #e
v!domí se m$#e u"init objektem.“ 60
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Proto !íká Pato$ka tu slavnou známou v'tu: „Já je zachytitelné
reflexivn! toliko ve svém ´sebeodcizování´, ve své ontifikaci.“ 61 Toto
sebeodcizování je práv' ono „ztvrdnutí,“ které $iní z mnohosti objekt,
a ten se od nás vzdaluje jako(to cizí v'c. To je práv' to zajímavé
v na%em toku cogitationes. Prevalence objekt" ve v'deckém poznává-
ní je akt dvojse$n#, jednak umo(,uje vznik jistoty o v'ci (certitudo),
ov%em na druhé stran' redukuje sv't na mno(inu t'chto objekt", a to
pak znamená odcizení tém'! totální. V tomto postavení se nachází
sou$asn# $lov'k, kter# na jedné stran' bojuje o stromy ve své ulici, na
druhé stran' p!ijímá jako normální to, (e se na druhé stran' polo-
koule d'jí zv'rstva na lidech. Prost' jsme si na to zvykli.
Ontifikace se stala pramenem jistoty, tj. pravdy v novov'ku. Proto

je d"le(it'j%í legalita ne( legitimnost, proto je sv'domí n'$ím redun-
dantním, není toti( ontifikovatelné tak jako nap!. kameny $i kyseliny.
Retence je podr(ení ve v'domí, podléhá syntézám iniciovan#m zá-
jmem v urimpresi. Stále zde tryská nové „te-“, proto je ka(dá nezm'-
na jen hrani$ním p!ípadem zm'ny, proto je pohyb d!ív'j%í ne( klid,
a proto je ka(d# klid jen privací pohybu. Stejn' je nezm'na privací ne-
ustál#ch zm'n. Proudíme v bergsonovském smyslu. Jsme pom'rn'
„fantastick#mi !ekami“, jejich( vrstvy jsou sou$asné, koexisten$ní, si-
multánní a p!es to se toto v%e sou$asn' pohybuje vp!ed a my m"(e-
me zde najít r"zné fáze v sukcesivit'. To je to nejú(asn'j%í, co m"(e-
me nalézt v na%em toku cogitationes.

*ivot je skute$n' jen pohyb, ve kterém vyvstávají jednotlivé figury
tím, (e se odpoutávají od pozadí na%eho t'lesného schématu, je( v sob'
intencionálním zp"sobem, prost!ednictvím vertikální a horizontální in-
tencionality, propojuje koexisten$n' i sukcesivn' retence, jak t'lesné,
tak du%evní v jednom anexu, v propojení, v jednot', je( je jednoduchá.
Je toti( oním p"vodním logem (!$#$%& – sebrat do jednoduché jedno-
ty). Proto je +3.%* (fysis) vyvstáváním pohybov#ch figur na cest' (ivo-
ta, proto jde o ex-sistenci, tedy o existenci.
Celá na%e existence je namí!ena do sv'ta a tento paprsek, jen( nás

vede do sv'ta, je intencí, která v sob' obsahuje zavinut#m zp"sobem
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v%e. Jde o intencionalitu a její úlohu v na%em (ivot' – je naprosto uni-
kátní. Je a( s podivem, jak se tento intencionální svazek se sv'tem
p!ehlí(í a nev'nuje se mu prakticky (ádná pozornost. V(dy+
v p!eru%ení tohoto pouta se musí rodit spousta nemocí, p!edev%ím
psychického rázu. Pato$ka k tomu dodává toto: „Intencionalita je ono
pouto, které p$sobí, #e zku%enost v!domí není rapsódií dojm$
a jin&ch fenomén$, n&br# jednotn&m smyslupln&m d!ním.“ 62
„Intencionalita je oblast apriorních v&zkum$,“ 63 podot#ká Pato$ka
dále. Proto je t!eba se podívat na v'ci po provedené transcendentál-
ní epoché.
V'ci, které nacházíme ve vn'j%ím sv't', v tzv. objektivní realit',

jsou objektivní povahy, ale tato objektivní povaha se rodí v imanenci,
uvnit! toku cogitationes. V tom spo$ívá nejv't%í objev Husserl"v. Zde
se rodí i platnosti vn'j%ích v'cí v úloze p!edm't", objekt". Celá ob-
jektivní realita je plodem apriority. V tom spo$ívá génius Husserla, ale
i Pato$ky a Heideggera. Oni v%ichni to v'dí, proto nemá smysl jim vy-
t#kat chyb'jící smysl pro objektivní realitu, v(dy+ jediné, co je smys-
luplné, je tuto objektivní realitu popisovat v p!esn#ch, p!edem ur$e-
n#ch metodách. V tom spo$ívá omyl, s ním( je tak nebezpe$né
a $asto úpln' marné bojovat. Ale o to vlastn' jde, jít do boj", které
jsou ji( p!edem rozhodnuty, tj. budou ur$it' prohrány. Pro$? Proto(e
jde o noeze, které se takto probudí, a dovedou pak myslitele, kte!í bu-
dou mít dost odvahy, k noemat"m, je( jsou ji( v t'chto noezích
p!edem konstituovány. Proto pí%e Husserl o odvaze bez konce,
o odpov'dnosti intelektuál" jít i do p!edem prohran#ch spor". To je
t!eba mít na mysli.
Ale vra+me se k na%emu p"vodnímu zadání. Je jím $as a problém

t'lesnosti. Ka(d# vstup do zjevu je pohybem, ka(d# vstup do zjevu
v p!ípad' lidského t'la je (ivotem. *ivot je u $lov'ka pohybem. Vstup
do pohybov#ch figur je v(dy protencionáln' p!edp!ipraven. Proto po-
máhá i to, (e si $asto p!edstavujeme ná% t'lesn# pohyb a jen tyto p!ed-
stavy ji( mají blahodárn# vliv na kvalitu rehabilitace po t'(k#ch zran'-
ních s dlouhodob#m lé$ením na l"(ku. O tom ví své fyzioterapeuti,
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i kdy( pro neverifikovatelnost této procesuality o ní nepí%í odborné
$lánky. V'dí o ní a vyu(ívají ji. Velmi $asto o tom hovo!il vynikající od-
borník MUDr. Franti%ek Véle, kter# pracoval na UK FTVS po celá deva-
desátá léta minulého století, je tam prakticky dodnes. Protence nejsou
verifikovatelné, „nem"(eme si na n' polo(it ruku“, !e$eno shodn'
s Platonem. „Gigantomachia peri tés usiás“ se opakuje v ka(dé dob',
v(dy je jinak travestována, ale z"stává.
Pohyb lidského t'la je tedy (ivot sám. Pak ov%em se musí odd'lit

momenty toku cogitationes. Jsou zde „kusy“ práv' pro(ívané p!ítom-
nosti. Tyto kusy jsou „p!i tom“ – a to je urimprese. T'mto „kus"m“
v p!ítomnosti !íkáme reelní imanence. A je to práv' reelní imanence,
co je základem evidence, jistoty poznaného. Zde je ko!en apodiktické
evidence, a+ jsme si to schopni p!iznat $i nikoli. V(dy se musí konat
toto setkání s pravdou, uvnit!, v jistot' nepochybné, v jistot' nemo(-
nosti opaku. V toku cogitationes se nalézá také reelní transcedence.
Ta je p!edstavována tím, co není bezprost!edn' v urimpresi, ale p!e-
sto je to v nás, v na%ich vzpomínkách a v na%ich p!edvzpomínkách.
A práv' tato reelní transcendence je nesmírn' d"le(itá pro pohyb $i
(ivot $lov'ka. Pro$? Proto(e protence jsou podmínkou realizace po-
hybu na%eho t'la. Nedosáhneme na v'c bez této protence, nenama-
lujeme stejn# obrázek z tabule na papír p!ed sebou, neprovedeme ko-
ordina$n' náro$n# pohyb, jako je nap!. tanec $i p!emet vp!ed. Pro$?
Proto(e i kdy( se tanec sestává z mnoha r"zn#ch pohyb" jednotliv#ch
$ástí na%eho t'la, v%echny tyto jednotlivé pohyby musejí b#t prová-
d'ny v jednot' ohniskového vyzá!ení.
Pohybová figura je celek, je intencionálním paprskem a nikoli

sou$tem jednotliv#ch pohyb". To je ten kruciální moment prom#%lení
lidského pohybu. Je mo(no je vyjád!it jednoduchou otázkou? Kde se
bere ta jednota, v(dy+ je neuv'!iteln' jednoduchá? Jak se konstituu-
je? Zde nepom"(e odkaz k tomu, (e vzruchy se pohybují po na%ich
nervech tém'! rychlostí sv'tla. Zde naprosto selhává karteziánsk#
analytick# model my%lení. Zde je na míst' si uv'domit roli intencio-
nality v na%em (ivot'.
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Reální imanence je: „imanencí p(edm!tu v subjektu, kter& je sám
realitou mezi jin&mi realitami sv!ta,“ 64 !íká Pato$ka. Reální imanence
a reelní imanence, to jsou dv' naprosto odli%né v'ci, které není zrovna
jednoduché zcela pochopit. Proto(e karteziáni berou subjekt jako základ
jistoty, promítli objektivitu (reální imanenci subjektu) i do v%ech v#kon"
tohoto subjektu. Proto v%e, co tento subjekt tvo!í, má pro psychologii
platnost objektivní v'ci a také tak se pak s tím zachází. Ale to, co vzniká
uvnit!, to není objektivní, to je jen kusem toku cogitationes a to v ohledu
urimpresionálním $i v ohledu reeln' transcendentním. Jinak !e$eno jde
o „nalezení transcedence v imanenci“. 65 Je a( s podivem, jak my%lenky
Pato$kovy se obtí(n' prodírají do své platnosti.

KONSTITUCE P+EDM#TU V POZNÁNÍ
Noeze nese v sob' svá noemata. To není stanovisko subjektivního ide-
alismu, je( bylo Husserlovi velmi $asto vyt#káno. Znamená to jen jedi-
né, (e to, co nakonec vidíme, vnímáme, co vymyslíme atd., to v%e je ji(
n'jak p!edp!ipraveno v protencích, tedy v na%ich intencích, tedy v na%í
intencionalit'. Proto se intencionalita definuje jako mentální inexi-
stence p!edm'tu, a to ji( od dob Tomá%e Akvinského, p!i$em( v%e je
zalo(eno v Aristotelov' '(* (jak, jak#m zp"sobem). Nezapomínejme,
(e Platon"v Sofistes mluví o tom, (e v ka(dém „n'co“ m"(eme najít
0140-& (toto(né), /%&$.%* (pohyb), .0,.%* (stanutí, poloha), "0$5-&
(rozli$n#), -& (jsoucno). Heidegger pak !íká: „Toto místo o p!ti rodech
(#"&6) bylo pozd!ji vyu#ito Plotinem v páté a v %esté Ennead!
s pomocí aristotelovsk&ch kategorií a bylo to pou#ito ve v%eobecném
metafyzickém systému Plotinov!.“ 66
Ka(dé „n'co“ je dáno n'jak „'(*“ a toto „n'jak“ je práv' noeze.

Proto je intencionalita mentální inexistencí p!edm'tu. St!edov'cí
myslitelé pod vlivem Aristotelovy gnozeologie tedy v'd'li o noezích,
v'd'li o tom, (e ka(dé n'co je schováno v „jak“ a (e toto „jak“ pat!í
bytostn' ke ka(dé hotové danosti, (e se také na této danosti podílí.
Proto m"(e Pato$ka tvrdit: „P(edm!t se konstituuje v poznání.“ 67
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Nebo m"(e !íci: „Smysl bytí sv!ta je jen ten, #e je intencionálním
útvarem ´transcendentální subjektivity´.“ 68 Proto k nám v'ci mohou
p!ijít jen p!es perspektivy. A tyto perspektivy $asto chápeme jako no-
eze, pozadí, kontexty, celky, horizonty a v'dí o nich nejen fenomeno-
logové, ale i novopozitivisté a teoreti$tí fyzikové.
Intencionalita je tedy titul pro mo(nost pochopení simultaneity

mnoha druh" pohybu v t'le a p!edev%ím titul pro mo(nost pochope-
ní sou$asného propojení psychiky a motoriky, nap!. v !e$i, ale jde
o v%echny lidské projevy této propojenosti.
Pravdou je, (e v !e$i je tato propojenost nejv't%ím problémem.

Myslíme !e$í, nejde to bez ní. V tom se shodujeme i s Wittgensteinem
a mnoh#mi dal%ími mysliteli. 1e$ jako prodlou(ená ruka je nesena in-
tencí do sv'ta (zur Welt sein) a tato intence nás donese a( do tran-
scedence. Proto i na%e t'lesn'ní dochází a( takto daleko. V(dy+ !e$ je
vlastn' druhem t'lesn'ní. Herakleitovsk# luk lidského pobytu tedy vy-
st!eluje %íp a( do transcedence. V této intenci jsou práv' skryty ony
perspektivy, o nich( bylo hovo!eno v#%e. Pato$ka by to vysv'tlil krát-
ce: „K v!ci nemohu jinak ne# p(es perspektivy.“ 69 Tyto perspektivy
jsou vlastn' noezemi noeticko-noematické jednoty, tj. jde o základní
strukturu na%í intencionality. Intencionalita tedy není nic nového, je
implicitn' obsa(ena v p'ti rodech „n'covitosti“ u Platona, je skryta
v Aristotelov' '(*, m"(eme se s ní setkat u Tomá%e Akvinského ji(
pod názvem intencionalita, u Brentana a pak u Husserla. Heidegger
se sice proti intencionalit' mnohdy vyslovuje, ale p!esto o ní velmi
dob!e ví a vyu(ívá ji tém'! v%ude. Na%e skute$nost je tedy presump-
tivní, je noeticky p!edp!ipravena. A tak je tomu i u lidí z jin#ch $ástí
na%í planety – a zde se skr#vají implikace sm'!ující k lévinasovské al-
teritas ve v%ech moderních podobách v#kladu, které se objevují
v sociologiích, antropologiích, politologiích a etikách.
Co !íká o noezích a noematech Pato$ka: „Tento objektivní korelát

zbyl& po redukci, korelát, u n!ho# nemá ji# smysl se ptát po jeho exi-
stenci "i neexistenci, naz&vá Husserl noema, zatímco ryze reeln!
imanentní pro#itek s jeho "ástmi a momenty naz&vá noesis,
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a problém podstatné korelace mezi eidetick&mi strukturami pro#it-
kov&mi a p(edm!tn&mi je pak p(eveden na podstatn& vztah mezi
noesis a noema v absolutním, nerelativním bytí samém.“ 70 Noeze
jsou reeln' imanentní, nevíme o nich. Pato$ka by !ekl: „Sukcese sama
není vnímána,“ 71 co( vlastn' znamená, (e o noezích nevíme, pokud
neo$istíme sv"j pohled pomocí transcendentální epoché. Proto ne-
m"(eme sami sebe poznat v jednoduché zam'!enosti na sebe samé.
V(dy+ v#sledky na%ich noezí jsou u( rozhodnuty a sebepoznání není
nic jiného ne( poznání vlastních noezí. Proto je gnothi seauton! zá-
kladním filosofick#m imperativem od po$átku úsvitu filosofie jako nej-
radikáln'j%ího zamy%lení v"bec.
Objevuje se zde: „Paradox retence je v tom, #e jsouc automatic-

ká, a tedy jakoby daná, je p(esto subjektivním v&konem, a #e jsouc
prázdná, nevypln!ná, je p(esto originálním v!domím, originálním
v!domím ne-aktuálního, p(ítomností ne-p(ítomného.“ 72 Protence ja-
ko(to p!edvzpomínky pak hledají své vypln'ní v noematech, je( jsou
práv' touto pot!ebou napln'ní !ízeny a to je také podstatn# rys jaké-
hokoli t'lesného pohybu. Pokud není protence pro dan# pohyb, pak
se takov# pohyb neuskute$ní.
Noeze a noema je podvojnost, která umo(,uje i na%e vlastní jást-

ví: „I kdy# je toté#, co nereflektované, musilo se n!co ji# polo#it mezi
reflektující já a jeho pohled na sebe, aby se mohlo vid!t, a je dokon-
ce jasné, co se zde polo#ilo mezi obojí, #e to je retence nereflektova-
ného, ´teì´ fungujícího já.“ 73
Pokud je my%lení vlastn' jen korigovan#m prohlí(ením p!edstav

a p!edm't" (p!edstavové my%lení u M. Heideggera), pak je samoz!ej-
m' struktura noeze – noema skryta pod samoz!ejmostí deskripce. Pak
se bude toto v%e jevit jako chiméra, jako nepochopitelnost, jako to, co
ohro(uje. To se ji( mnohokrát stalo, nejen Husserlovi, Heideggerovi,
ale i Pato$kovi samému. „Já je tedy zachytitelné reflexivn! toliko ve
svém ´sebeodcizování´, ve své ontifikaci,“ 74 pí%e Pato$ka. Toto sebe-
odcizování je podvojnost noeze a noematu, tedy intencionality, která
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není ni$ím jin#m ne( mentální inexistencí p!edm'tu samého. Proto
nap!. i „transcedence je ve svém jád(e "asové podr#ení a anticipace
v jednom“ 75. Je zde obojí, noeze a noema.
A zde se ukazuje jedna zvlá%tnost. Pokud chceme „ovládat v$lí

svou t!lesnou komponentu, pak to znamená, #e nosíme v sob! se-
benenávist a sebepodcen!ní,“ 76 tvrdí Pato$ka. Pro$? Proto(e jsme
znásilnili v sob' vlastní noezi, chceme ji u$init na%ím majetkem
a d'lat si s ní, co chceme. Ale to nejde. Je to noeze, která nás nese do
sv'ta v na%em t'le, nikoli na%e v"le, která je ovlivn'na „mysliteli“, kte-
!í tvo!í módní kánon krásy. Proto mentální anorexie není v (ádném
p!ípad' nemocí b'(ného charakteru, jde o hlubokou poruchu intence
do sv'ta, v ní( se noeze pod!izuje cht'ní, bohu(el!
Ratio je zde vynecháno, jakoby m'l pravdu Nietzsche se svou v"lí ja-

ko(to podstatou bytí v"bec. Pato$ka by jen dodal: „Ratio je sebejasnost
„já – sv!t,“ která je podstatn! d!j, probuzení a stup'ování.“ 77
Estesiologické t'lo je t'lo poci+ovací, smyslové, ale také je t'lem, v n'm(
noeze nesou své adekvátní noema do sv'ta po linii intence, tj. potencio-
náln'. Pokud je tato intence do sv'ta nesena t'lesnou sebenenávistí, pak
jde o poruchu celkové existence. Jde o poruchu vyvstávání pohybov#ch
figur, tj. jde o rozbití t'lesného schématu, jde o sebeztrátu. To je podstata
mentální anorexie z hlediska fenomenologie t'la a t'lesnosti.
Sebeabdikace je spoléhání na p!írodu. Co to konkrétn' znamená?

Nap!íklad to, (e láska je jen rozmno(ovací pud, (e p!átelství je skrytá
forma sobectví, (e mír je jen p!ípravou na válku, (e kone$n# smysl lid-
ského (ivota je jen ekonomick# úsp'ch, (e podstatou (ivota je jen m'-
!iteln# v#kon, (e smyslem v'dy je ovládat a vyu(ívat Zemi, (e smys-
lem filosofie je prosazovat se silou – v"lí – asertivitou, po$tem grant",
(e t'lo je jen prost!edek pro na%i v"li.
Mentální anorekti$ka chce své t'lo !ídit sv#m cht'ním, svou v"lí.

T'lo je zde p!edm'tem stejn#m jako ostatní p!edm'ty. Je k vyu(ití, tj.
m"(e b#t i p!edm'tem pomsty, vlastní pomsty, která má existenciální
hloubku. Resentiment je nast!ádaná pomsta proti tomu, kdo je siln'j%í.
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Resentiment st!ádá nenávist n'kdy po mnoho let, pak propukne
s obrovskou silou. Kdy se to stane? Kdy( protivník je slab#. &asto se
$eká na tuto slabost velmi dlouho. Resentiment, pokud propukne, je
velmi siln# a velmi nebezpe$n# danému nositeli i spole$nosti jako cel-
ku. Je-li tím nep%ítelem vlastní t"lo, pak dochází k pomstychtivosti
na t'le. Ale to je mo(né, jen kdy( t'lo má platnost pouhého p!edm'-
tu; kdyby t'lo pat!ilo bytostn' k jáství, pak by se to nemohlo stát. Zde
se ukazuje, (e tato nemoc je vlastn' kv'tem onoho karteziánského
dualismu, jen( provází novov'k ji( n'kolik století, m"(eme !íci velmi
úsp'%n'. Ale proto(e je skryt v samoz!ejmosti ontické a ontologické
platnosti sv'ta, neví se o tom. Jde o protenci, která bytostn' rozvr-
huje ná% (it# sv't a kterou musíme u$init uv'dom'lou, pokud chce-
me s tímto problémem opravdu n'co pozitivního d'lat.
Zp!edm'tn'ní t'la v mentální anorexii je reifikací t'la. Podstata

tohoto zv'cn'ní je obsa(ena v p!edvzpomínce, v protencích. Jinak !e-
$eno, základní intencí ke sv'tu je i tento rozvrh sebe sama, tj. do mno-
(iny samoz!ejmostí pat!í i sebeabdikace v reifikaci. Ka(dá samoz!ejmá
platnost je zalo(ena noeticky. Skrz tyto noeze se vztahujeme
k adekvátním noemat"m. Noeze jsou na%e protence, na%e tendování
$i intendování do sv'ta – „in der Welt sein“. Proto lé$ba mentální ano-
rexie musí sestoupit do protencí, do sféry, o ní( nevíme, do sféry, je(
funguje ztajen', anonymn', skryt'. Pato$ka by k tomu !ekl jen toto:
„Transcendentální v!domí nestojí pod podmínkou "asu, které je pod-
robena ka#dá zku%enost, není podrobeno jejím podmínkám, jsouc sa-
mo podmínkou, na ní# spo"ívá celé u#ití rozumu, logika, transcen-
dentální filosofie, ba je dokonce rozum sám.“ 78
Jinak !e$eno, p!í$ina mentální anorexie se skr#vá tam, kde jsou pod-

mínky pro(ívané $asovosti, a to je tam, kde mluvíme o t'lesném sché-
matu, o noezích, o protencionalit'. Ov%em je t!eba si uv'domit, (e toto
t'lesné schéma není v (ádném p!ípad' ono prostorové schéma t'lové,
o n'm( je pojednáváno v r"zn#ch sebepojetích t'la v psychologick#ch
anal#zách. Protence nemáme v bezprost!ední moci, nem"(eme je bez-
prost!edn' ovliv,ovat na%í v"lí. Pro$? Proto(e jsme zapomn'li, (e t'lo je
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sou$ást na%eho jáství, a zapomn'li jsme na to, (e t'lo není p!edm't, ne-
ní to „lopata“, s ní( si vyd'láváme peníze, ale t'lo je to, co jsme my sa-
mi v nejhlub%í jistot'. Zde je bída sou$asné reflexe t'la a t'lesnosti.
Pato$ka by to zp!esnil asi takto: „Aktuální teze s retencionálními

obm!nami a k nim korelativními o"ekáváními – protencemi tvo(í
konkrétní p(ítomnost. Tato konkrétní p(ítomnost není tedy jednodu-
ché v!domí ´nyní´, nedá se o ní (íci, #e je to bodová p(ítomnost.
Nemá v$bec ur"ité ´extenze´. Celek konstituovaného procesu je v ní
ustavi"n! p(ítomen, v ní se odehrává tvorba skute"nosti, a tvorba je
práv! "as.“ 79 Jinak %e"eno, mentální anorexie je nemocí na)eho vní-
mání "asu, ov)em jde o "as po provedené transcendentální epoché,
tj. nikoli o "as fyzikální – p%írodov(dné sukcese, jen' se m(%í hodin-
kami, ale jde o to, jak se strukturuje ná) sv(t prost%ednictvím trans-
cendentálních podmínek.
„*e jednotlivá zku%enost v#dy p(edpokládá celek sv!ta, je jed-

nou ze základních my%lenek n!meckého idealismu.“ 80 Práv' v tomto
„celku sv'ta“ se skr#vá to, co je pramenem problému v odmítání vlast-
ní t'lesnosti. A to je dualismus ontologick# i gnozeologick#. Mohli by-
chom podpo!it tuto tezi je%t' tímto Pato$kov#m dov'tkem: „Tím je
v%ak principiáln! prokázáno, #e sensualismus, vyvozující du%evní #i-
vot v celém jeho rozsahu ze smyslov&ch dat, je protismysln&: smy-
slové datum samo je mo#né teprve na podklad! "asového horizon-
tu, tedy struktury extrasensuální.“ 81 Touto extrasensuální strukturou
je pozadí ve smyslu t'lesného schématu, a to se konstituuje
v protencionalit'. Proto je „domov roz%í(en& organismus“ 82. Domov je
jen vyúst'ním intence do sv'ta, je( je p!edp!ipravena t'lesn'ním.
Jak je mo(né, (e se o tom dnes je%t' explicitn' v"bec nemluví?
Prodlou(ením domova je krajina.
Do protencí pat!í i víra ve sv't, tato víra je noeticky zalo(ena, je

obsahem na%eho t'lesného schématu, touto intencí rozvrhujeme sv"j
pobyt – Dasein. Proto má takovou d"le(itost ontologie v na%em (ivo-
t'. A proto má pravdu Heidegger ve svém „Sein und Zeit“. Pato$ka
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o sv't' mluví tímto zp"sobem: „Zárove' je patrno, pro" sv!t p(esto,
#e ve zku%enosti ustavi"n! funguje, není v ní nikdy tématem? Sv!t
není #ádné jsoucno, n&br# pat(í k funkci jeho vytvá(ení, dá se tudí#
objeviti v "isté form! pouze subjektivn! orientovanou reflexí na zá-
klad! reduktivního postupu, kde toho není, jest stále nebezpe"í reifi-
kace sv!ta, jeho p(evedení na n!jakou formu, na n!jaké jakkoli zide-
alizované a fluidizované p(edstavované bytí.“ 83 To je to nebezpe$í,
z n'ho( nejsme vyvázáni i dnes.
Práv' v prom#%lení mentální anorexie jde o základní p!edpoklad

porozum'ní. Protence, noeze jsou vlastn' anticipace v my%lenkov#ch
schématech; jde o prázdné intence, které jsou napl,ovány obsahy a(
v konkrétní zku%enosti, ale bez t'chto protencí nelze je napl,ovat ni-
$ím, proto jsou tak d"le(ité v uva(ování o mo(nosti pohybu, t'lesné-
ho pohybu. Proto je d"le(ité vrátit se k p"vodnímu p!irozenému sv'-
tu (Lebenswelt), na n'm( v%e spo$ívá. Pato$ka to vidí takto:
„V&sledky v!d nelze tudí# u"initi v&chodiskem anal&zy sv!ta ji#
z toho d$vodu, #e jsou konstituty vysokého stupn!. Tím nemá na-
prosto b&ti (e"eno, #e v!d! nep(inále#í #ádná noetická hodnota, #e
v!da nezachycuje #ádnou objektivní zákonitost; zajisté #e tak "iní,
ale Essentiale jejího procesu je v tom, #e tvo(í pojmy a soudy, je#
slou#í k tomu, aby dan& sv!t naivní byl nov&m zp$sobem artikulo-
ván, pochopen a ovládán.“ 84
Nejv't%í problém je my%lení a porozum'ní simultánnímu celku

v na%em t'le. Smysly spolu komunikují. Je mo(né „vid't zvuky a sly%et
barvy“ – !e$eno s Cezannem. Synestesie je to, co nás v t'le zajímá. Je
mo(né ji pochopit jen prost!ednictvím a s pomocí vertikální
a horizontální intencionality. Nepomohou nám struktury mozku
a jejich fyziologie, nepom"(e nám anatomie s chemií. V melodii vní-
máme sou$asn', tj. simultánn' celou píse,, její minulost i budoucnost
je vlastn' obsa(ena v p!ítomnosti, ve sly%ení onoho „te-“. Tak je tomu
v ka(dém lidském pohybu. Abychom mohli ud'lat n'jak# ur$it# po-
hyb, musí v nás b#t funk$ní protence sv'ta, prostoru a $asu. Pokud ty-
to protence chybí, pohyb se neuskute$ní, a to i kdy( anatomicky
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a fyziologicky je t'lo naprosto v po!ádku. Merleau-Ponty by !ekl:
„Pokud nemocn& nem$#e obkreslit model, pak m$#eme (íci, #e jeho
vnímání ´nevchází´ do pohybu.“ 85
To znamená, nepropojují se protence pohybu s vnímáním mode-

lu. Chybí virtuální pohyb, tj. intence neboli protence, v tomto p!ípad'.
Proto apraxie je zvlá%tním p!ípadem rozbitého t'lesného schématu.
Ov%em toto t'lesné schéma není v (ádném p!ípad' n'co jako prosto-
rová p!edstava, jak je tomu obvykle porozum'no, ale jde o $asovou
zále(itost. T'lesné schéma je myslitelné jen po provedené transcen-
dentální epoché, tj. jen fenomenologicky.
Co to je t'lesné schéma? Na linii retencí, urimpresí a protencí je

mo(no si t'lesné schéma p!edstavit jako intencionální oblouk nad nej-
bli(%í retencí a nejbli(%í protencí. P!i tom je nutno si uv'domit, (e tato
nejbli(%í retence obsahuje v sob' sousední retenci. Sousední retence
obsahuje v sob' op't svou nejbli(%í retenci, a tak je v retenci, je( je nej-
bli(%í urimpresi, obsa(ena !ada (kometární ohon) retencí podobn', ja-
ko jsou v té nejv't%í „bábu%ce“ obsa(eny ty men%í a( nejmen%í. Toté(
je mo(no si p!edstavit ve struktu!e protencí. To znamená v ka(dé urim-
presi – v p!ítomnosti je obsa(eno v nehyletické (prázdné) form' na-
prosto v%e. Na tomto míst( je t%eba si uv(domit, 'e zapomínání je ve
fenomenologii pochopeno jako zvlá)tní druh aktivity, nikoli pasivity
ve smyslu vyhasínání. Tato aktivita, která zap%í"i-uje zapomínání, je
vlastn( skr!vání. Proto je pravda neskrytostí (aletheia).
V jistém smyslu m"(eme souhlasit s Bergsonem, (e se nic ne-

ztrácí. Intencionální oblouk nad urimpresí jdoucí od retence
k protenci pak je tím, $emu !íkáme t'lesné schéma. V tomto intenci-
onálním oblouku jsou vlastn' obsa(eny v%echny na%e protence ve v#-
t'(cích pasivní a aktivní syntézy retencí. Invarianty, které vznikají
z t'chto syntéz krytím, jim( !íkáme podle Husserla variování, jsou pak
sou$ástí toho, $emu !íká Merleau-Ponty presumpce sv'ta, p!edo$eká-
vání. Jde vlastn' o rozvrh na%eho (itého sv'ta (Lebenswelt). Bez této
presumpce se pohyb nekoná a nem"(e konat. Bez presumpce, tj. bez
virtuálního pohybu, se skute$n# pohyb konat nem"(e.
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Autistické chování je d"kazem této nemo(nosti nebo alespo, $ás-
te$né nemo(nosti. V t'lesném schématu autisty nejsou protence, tj.
virtuální pohyby, tj. presumpce sv'ta. Chybí zde p!edo$ekávání, chybí
zde p!edvzpomínky, alespo, n'které. Intence do sv'ta u autisty je ne-
dokonalá, není p!edp!ipravena, proto je autista odsouzen
k „p!ítomnosti“. Proto m"(e bleskurychle spo$ítat rozházené sirky,
proto je schopen si zapamatovat celé stránky jmen z telefonního se-
znamu. Autista je rozhodn' jinak vybaven protencemi do sv'ta ne(
tzv. normální jedinec. Intencionalita je v n'jakém stupni nefunk$ní.
Neprovádí syntézy krytím, neprovádí variování. Netvo!í se invarianty,
tj. protence. Chybí zde $asování v husserlovském smyslu. To není ná-
hoda, (e Heidegger pí%e „Sein und Zeit“. Bytí je skute$n' mo(no po-
chopit a( z p!edpoklad" $asovosti.
Logik z"stává „tr$et“ jen v thetickém v'domí. Nenapadne jej, (e

je nutno jít do p!edpoklad" $asového vnit!ního v'domí. Jeho soudy
platí jen na podlo(í $asové sukcese, proto je, s v#jimkou modální lo-
giky, vlastn' koexistence vylou$ena ze hry, proto je metabole tak ob-
tí(n' myslitelná – d'je se toti( v okam(iku, není zde sukcese. Celá mo-
derní fyzika má v tomto ohledu jisté problémy. Metodologie v%ech
p!írodních v'd jsou zalo(eny na logick#ch kategoriích a subsumpci
empirick#ch fakt pod n'. Chybí zde p!ístup transcendentální, a to je
problém práv' v prom#%lení t'la a t'lesn'ní. „Transcendentální“ zna-
mená „apriorní“, není to toté( co „transcendentní“. K nedorozum'ní
dochází hlavn' z pou(ití t'chto dvou atribut". V americké filosofii se
„transcendentální“ a „transcendentní“ v"bec nerozli%uje, stejn' jako
tam chybí rozli%ení mezi jsoucny a bytím, respektive tento nejpod-
statn'j%í rozdíl v heideggerovském my%lení je transponován jako roz-
díl mezi existencí a bytím. Bohu(el existence a bytí se zam',ují se
stejnou lehkostí jako „transcendentální“ a „transcendentní“. Proto je
vlastn' dorozum'ní mnohdy úpln' znemo(n'no.
Protence hrají základní roli v mo(nosti realizovat pohybov# zá-

m'r, tj. pohybovou intenci. Jsou v%echny sou$ástí jediné intence „zur
Welt sein“ (ke sv'tu b#t), je( je generální a zakládá víru v p!irozen#
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sv't (Lebenswelt). Pokud $lov'k ztratil $asov# vektor, ztratil také „in-
tencionální oblouk, tj. ztratil smysl pro sou"asnou jednotu inteligen-
ce, smyslovosti a motoriky“ 86. Zde je klí$ k porozum'ní afázie, apra-
xie, alexie a jin#ch podobn#ch nemocí psychiatrického charakteru. To
je alespo, teorie Merleau-Pontyho, Goldsteina a mnoh#ch jin#ch,
o nich( pí%e Merleau-Ponty v této publikaci. Je a( s podivem, jak má-
lo jsou my%lenky z této knihy vyu(ívány sam#mi v'dci. Samoz!ejm',
(e bude velmi obtí(né tuto tezi obhajovat, proto(e mo(nosti verifika-
ce a falzifikace jsou zde omezeny, jsou vlastn' nemo(né.
Zde se ukazuje n'co, co je sou$asnému my%lení cizí. D"le(itost

celku, je( je celkem nikoli v sukcesi, ale v koexistenci, v simultaneit'.
P!esn' tento fenomén je v oblasti p!emítání o t'lesnosti tím nejd"le-
(it'j%ím. Jak vzniká synergie v%ech na%ich smysl", inteligence
a motoriky? Jak je mo(né „p!elo(it“ sly%ené do hapti$nosti na%ich ru-
kou, je( ovládají hudební nástroj? Jak m"(e stono(ka b#t jednodu-
chou jednotou, tj. ohniskov#m vyzá!ením pohybové formy, kdy( je to
tak slo(ité pohybovat v%ím? Jak je mo(n# tanec? Jak je mo(né !ídit
auto rukama a nohama a p!i tom je%t' telefonovat, reagovat na dota-
zy partnerky a sledovat policajty, abychom neztratili body? Jak je
mo(né ly(ování, ve kterém d'láme sou$asn' r"zné pohyby r"zn#mi
$ástmi na%eho t'la? &ím je dána ta ohnisková jednoduchost na%eho
(ivotního pohybu v b'(ném (ivot'? V(dy+ to je práv' ono „usebrání“
(logos od legein), o n'm( je naho!e n'kolikrát !e$. Tuto jednoduchou
jednoduchost na%eho (ivotního pohybu nelze pochopit jen jako adici,
jen jako sukcesi (posobnost).
Proto je analyti$nost karteziánského my%lení nedostate$ná, je nut-

né nechat vstoupit do hry i jiné uva(ování, tj. my%lení celku, jak o tom
pí%e v implicitní podob' v celém svém díle Jan Pato$ka. To, co se po-
t!ebujeme nau$it, je my%lení simultánních celk". Proto je Cezanne nu-
cen se vy%plhat na horu sv. Viktora mnohokrát a poka(dé tuto horu na-
malovat. Nejde o tu horu, ale ta hora mu rezonuje jako podmínka celku
jeho du%evního (ivota. On sám neumí !íci pro$, respektive v%echny po-
kusy o toto vysv'tlení budou jen a jen „pokusy“. Je to práv' um'ní,
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kde jsou celky tím nejd"le(it'j%ím. Ale ná% osobní (ivot jako pohyb nel-
ze bez nich pochopit. Ka(d# (ivotní rozvrh (Entwurf) obsahuje v sob'
tento celek. Tento celek je zalo(en intencí, jednoduchou intencí. Ale ta-
to intence v sob' obsahuje odkazy v prázdné form' protencí na v%e, co
jsme v minulosti pro(ili. Jsme p!edznamenan#mi osobami, ani( o tom
víme, ani( o tom chceme v'd't. Proto je kartezián ve svém rozvrhová-
ní sv'ta ur$en, ani( by o tom v'd'l. Jen toto pochopil Husserl, a proto
volá po provedení transcendentální epoché.
V%echny úvahy o tom, (e epoché nelze provést dokonale, jsou jen

v#razem nepochopení této epoché, proto(e v tomto poukazu je ob-
sa(en ideál p!esnosti karteziánského my%lení „more geometrico“. Jak
by mohl p!ijít Heidegger k „Vorhandenheit“ $i „Zuhandenheit“ bez
o$i%t'ného pohledu. Proto jsou p!edm'ty ji( n'co konstituovaného
na%imi protencemi, proto mluví tak $asto Heidegger o tom, (e subjekt
– objektová figura na%eho my%lení je samoz!ejmá jen pro nás, pro no-
vov'ké myslitele. Ale v antice se v"bec nevyskytovala, proto je faktici-
ta ji( p!edem ur$ená, to není (ádn# relevantní po$átek. Fakticita je
protencionáln' p!edur$ena, a o tom je t!eba v'd't.
Pochopení simultánní celkovosti v pohybu je mo(né si p!edstavit

jen jako vzcházení figury ze svého ukazovacího pozadí. Tím pozadím
je práv' t'lesné schéma, tj. intencionální oblouk nad urimpresí od nej-
bli(%í retence k nejbli(%í protenci. Zde se nachází i intence do sv'ta
v podob' protence, tj. intence. Nezapome,me, (e intencionalita je
mentální inexistence p!edm'tu. Merleau-Ponty doslova tvrdí: „…pohyb
a pozadí jsou vlastn! jen um!le od sebe rozd!lené momenty jednot-
ného celku.“ 87 Úloha ukazovacího pozadí hraje v celé fenomenologii
zcela zásadní roli. Pro$? Proto(e fenomenalizace (ukazování, jevení) je
v(dy zalo(ena na n'jaké inaktualit', je( je pozadím pro to, co se na
n'm ukazuje. Je t!eba si uv'domit, (e více ne( dva tisíce let trvalo li-
dem, ne( objevili problém ukazování se (fenomenalizace). V'ci se uka-
zují v(dy na n'jakém pozadí, které le(í ve skrytosti, v inaktualit'.
Teprve poslední století se nau$ilo prom#%let problém ukazování, na
tomto objevu je zalo(ena celá fenomenologie.
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To, co my dnes naz#váme subjektem a objektem, to se jmenova-
lo nap!. v dob' Suareze, species impressa a species expressa. N'co po-
dobného nalézáme i u Tomá%e Akvinského. Práv' tyto druhy – podo-
by (species) vnit!ní a vn'j%í pot!ebují ke své platnosti se ukázat,
vstoupit do svého zjevu. A to je mo(né jen na pozadí, je' je nechá vy-
stoupit ze skrytosti. Práv( zde hraje zásadní úlohu t(lesné schéma.
&erve, se uká(e jen na pozadí barvy. Barva musí b#t jako(to v#t'(ek
syntéz retencí obsa(ena v t'lesném schématu. Ale v t'lesném sché-
matu musí b#t obsa(eno i pozadí, na n'm( se barva uká(e jako(to
„barva“. Tímto pozadím je kvalita (atribut). V%echny kvality se musejí
ukazovat na n'$em, co je trvalé – substance. V%echny substance se
ukazují pozadí sv'ta. Tento sv't je tzv. p!irozen# (Lebenswelt).
Ale i Lebenswelt se m"(e ukázat jen na pozadí, a tím je my%lení po-

$átku, které nacházíme a( u Heideggera v jeho úvahách v knize „Über den
Anfang“ 88. K tomuto po$átku se dostat znamená znovu, naprosto origi-
náln' „po$átkovat“, znovu se narodit. A i tento po$átek má své pozadí, jím
jest tzv. „Abgrund“ (základ v%ech základ"). „Abgrund“ je nicota bytí. Bez
této nicoty se neuká(e po$átek. Proto ka(d#, kdo chce pro(ít po$átek, mu-
sí vstoupit do nicoty. Po$átek se uká(e jako blesk a pak se vrací do nicoty.
Proto ka(d#, kdo se s ním setká, ví o d"stojnosti po$átku. Tato d"stojnost
je pramenem toho, $emu !íkají N'mci „die Zucht“ (kultivace). A proto(e ta-
nec a hudba a v"bec ve%keré bytostné um'ní p!ivádí $lov'ka k po$átku,
proto také vychovává. Tanec „vyhmatává“ na%e retence, které jsou prová-
záním t'lesného, du%evního a duchovního. Proto pat!í k t'm nejstar%ím
druh"m um'ní. Tanec nechává tane$níka i toho, kdo tanec pro(ívá jako di-
vák, pro(ívat tento sestup do nicoty, do „Abgrund“, s následn#m vhledem
do po$átku, jen( jako blesk oslní a pak se op't vrací do nicoty. A to je to,
o$ v um'ní, mimo jiné, jde. To je ten zázrak, jen( je „za zrakem!“
V okam(iku setkání s po$átkem nejsme subjekty a po$átek není ob-

jektem! Subjekt-objektová figura mizí, pro(íváme jen jednotu s ve%ker#m
bytím, pro(íváme zrození jsoucen z jejich inaktuálního pozadí, jím( je ni-
cota. Proto hraje „nic“ tak d"le(itou roli v heideggerovském filosofování.
Tém'! plotinovská jednota z"stává ve h!e.
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„)istá imprese je nevnímatelná,” 89 !íká Merleau Ponty. Pro$?
Proto(e ka(dá imprese je mo(ná jen na pozadí, je( není vnímáno, dá
se jen myslet. Proto cht'l Cezanne namalovat panensk# sníh, bíl#
ubrus. Ale to není mo(né. Není to mo(né, proto(e ka(dá b'lost získá-
vá svou „b'lost” jen vystupováním z pozadí.
Toto ukazovací pozadí je vlastn' to nejd"le(it'j%í. Proto je tak d"-

le(ité t'lesné schéma. T'lesné schéma je nejd"le(it'j%í p!i vnímání, ale
i vnímání je pohybem. V(dy+ jde o vznik a zánik. Nutnou podmínkou
ka(dého vnímání je figura a pozadí. Proto je po$itek tak „zamotan& po-
jem“ 90. „Je to jen punktuální náraz anebo zp$sob, jak jsem afikován?“
91 ptá se Merleau-Ponty. Proto nem"(e b#t vnímání pochopeno jen jako
odraz objektivní reality v subjektu, jak jsme byli o tom pou$ování
v rámci marxistické filosofie. Ale i dnes je v't%inou po$itek takto chá-
pán, jen se nemluví o materialistickém a mechanickém základu jeho po-
znání, jeho pochopení. „Rozum!t znamená uchopit totální intenci,“ 92
tvrdí Merleau-Ponty, ale to není nic jiného ne( poukázat k pozadí.
„Jak mohu odd!lit imaginární a skute"né, kdy# ji# p(edtím mi

tento rozdíl není jasn&?“ 93 ptá se Merleau-Ponty. Imaginární se uka-
zuje z jiného pozadí ne( to, co je skute$né. Práv' v imaginárním vní-
mání není ve h!e pozadí, v n'm( je $as a prostor ur$ující. Zde je jed-
no, zdali $as pot!ebuje sukcesi a koexistenci v jistém, p!edem platném
!ádu. K", m"(e mít k!ídla a du%e mohou mít p!ed$asovou platnost.
Syntézy $asové jsou základem na%eho (ivota, prostor hraje roli a(

v druhém pásmu d"le(itosti. Heidegger rozli%uje !íkání a mluvení. 1íkat
lze beze slov, mluvit lze jen prost!ednictvím slov. Na%e t'lo a t'lesn'ní
je zdrojem podstatného !íkání a tomu se lze nau$it, lze tomuto !íkání
porozum't. Na%e t'lo !íká v'ci bez apofantiky (teorie d"kazu v souzení),
na%e t'lo !íká obsahy p!edpredikativní. Proto je „t'lo“ obtí(né pro my%-
lení, v(dy+ ná% rozum pot!ebuje predikace a zákonitosti této operace.
Rozum mluví, t'lo !íká – obojí má sv"j horizont neboli pozadí, na

n'm( vystupuje to, co je pro nás d"le(ité. Um'ní „!íká“, nap!. tanec
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a hudba a malba. Proto se také stává, (e um'lci mnohdy nemohou dát
do slov to, co namalovali, co vyjád!ili v hudb' $i v tanci. Distinkce me-
zi !íkáním a mluvením je zvlá%+ d"le(itá ve v#chov' pohybem.
Merleau-Ponty by asi jen dodal: „Sv!t není to, co si myslím, n&br# to,
co #iji, jsem otev(en ke sv!tu, nepochybn! s ním komunikuji a p(ece
sv!t není m$j majetek, je nevy"erpateln&.“ 94 Sv't není jen to, co je
faktické, co je v#sledkem na%í pracovní aktivity (facere – d'lat). Proto
ti, kte!í sbírají fakta a uklízejí je do systém" a p!ehledn#ch struktur,
je%t' nemusejí !íkat nic zvlá%+ podstatného pro ná% (ivot. To jen pou-
kazuje na jednu intenci, je( se v novov'ku stala základní ve v'd'. Jde
o intenci vedoucí k jistot' poznaného a poznávaného, tedy toho, co
vede k jistot' na%eho v'deckého po$ínání. V této rovin' hraje nejd"-
le(it'j%í roli metoda a metodologie. Jde o pozitivistickou, respektive
novopozitivistickou metodologii tendující k jistot' poznaného, pozná-
vajícího a poznávaného. Tato jistota je podoba sou$asné pravdy.
Dne%ní pravda není aletheia (neskrytost), ale koherence, korespon-
dence, kompatibilita, v't%inová, pragmatická – zkrátka pravda ve
smyslu addequatio rei et intellectus.
Proto je pravda u soudu zalo(ena jen na faktech, na corpus de-

licti, na tom, co je intersubjektivn' jisté. Aletheia je odstran'na, není
pr"kazná. Proto se n'kdy disertace podobají p!emírou fakt" spí% te-
lefonním seznam"m, v nich( marn' hledáme my%lenky, je( by nám
umo(nily (ít – porozum't sob' a sv'tu.
Je to práv' pot!eba jistoty (certitudo) v poznání, co vedlo ke

zpevn'ní platnosti „subjekt-objektové figury“ v na%em poznávání.
P!edm't – objekt se stal kotvou na%í v'decké jistoty, ale tím, (e po od-
!íznutí objektu jsme dostali subjekt a teprve objektivizováním subjek-
tu (substrance, res cogitans) se otev!elo pole mo(ností pro psycholo-
gii biologického – fyziologického typu. A to byl popud pro Husserlovu
kritiku. Tedy po(adavek objektivity je filosoficky tím kruciálním bo-
dem ve zvratu celé moderní v'deckosti.
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VNÍMÁNÍ JE POHYB
Motto: „Pozitivistick& klam p(írody jako druh psychologismu.“ In: Husserl,
E., Formale und transzendentale Logik. Halle: M. Niemayer 1929, s. 148.

Vjem není jednoduchou reflexí objektu v subjektu, není sousta-
vou po$itk" v relativn' uzav!ené jednot', je( je opakovatelná
a intersubjektivn' verifikovatelná. Vjem je slo(it# fenomén a p!ece je
poci+ován jako to nejjednodu%%í v"bec. Aparence je vjemem prom#%-
len#m bez jáství. Tento pohled je vlastn' neúpln#. Ka(d# vjem je p!ed-
zna$en prázdnou protencí (intencí), je( se vypl,uje názorem $i intui-
tivním názorem, a tak získáváme jistotu (evidenci). Protence je vlastn'
virtuálním pohybem – pokud chybí, pak se neprovede zam#%len# po-
hyb, i kdy( je t'lo jinak v po!ádku. Proto musí tane$ník tane$ní pro-
stor vyplnit p!edem virtuálním pohybem ve sv#ch protencích. Tato
protence $i intence musí b#t jednoduchá, p!i$em( v napl,ování své-
ho smyslu v akci se pohyb tan$ícího t'la rozvíjí nep!edstaviteln' slo-
(it'. To ov%em nic nem'ní na jednoduchosti virtuálního pohybu, tj. na
jednoduchosti intence, která sm'!uje in der Welt sein a je intuitivním
základem pro uskute$,ování pohybu v $asoprostoru.
Jak se konstituuje slo(itost pohybu rukou a nohou, pánve a ramen,

hlavy atd.? Není to jen hudba, která vede tane$níkovo t'lo. Je to
i intence, která práv' proto, (e je zam'!ením virtuálního pohybu do sv'-
ta, je tím úst!edním ve spojení tane$níka s prostorem a $asem. Intence
se napl,uje skute$n#m pohybem t'la a toto napl,ování má podobu vy-
hmatávání star#ch pohybov#ch stop v toku cogitationes. Jakoby se ta-
ne$ník vracel po star#ch retencích, je( jsou prozá!eny smyslem, kter# je
inherentní p"vodní intenci tance, p"vodnímu virtuálnímu pohybu.
Tanec je návrat v $asu k po$átku, tanec je d"kazem, (e minulost se nám
otevírá, je „na%e“, nezmizela. Paprsky minulosti lze o(ivit, a tak se lze
vrátit a( tam, kde je mo(no uctít bohy v !ádnosti, kterou sami po(adu-
jí. To byl d"vod zplození devíti múz Dia s Mnémosyné.
Liberalisté, odmítající minulost, tedy jen nepochopili, (e $as není v(dy

Chronem (Kronem) pohlcen, ale (e v#t'(ky po$átk" jsou intencionáln'
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vno!eny do na%ich virtuálních pohyb" a (e je velmi dobré tyto v#t'(ky pro-
bouzet do na%í p!ítomnosti, zkrátka b#t „p(i tom“. *ivot se tak otevírá
v dimenzi, která je obdarováním. Na%i mrtví nejsou tak docela mrtví. „Jsem
to, co tradice ve mn! otvírá, co pro mne nechává v platnosti.“ 95 Vnímání
je pohybem otvírání nás sam#ch. Co se v nás otvírá? Na to odpovídá
Merleau-Ponty takto: „Jsem absolutní p$vod a má existence nevzniká
z n!jak&ch p(edpoklad$ mého fyzikálního sv!ta, ze sociálního okolí
(Umwelt)…“ 96 Tato úvaha p!ipomíná absolutní rozdíl Gottfrieda Wilhelma
Leibnize a sou$asn' odkazuje k heideggerovskému po$átku. Sv't kolem
nás jen uvol,uje to, co by se bez n'j nikdy neukázalo. Pat!íme ke sv'tu,
pat!íme jsoucn"m i bytí samému. Jsme s ním propojeni ve smyslu use-
brání z p"vodního !eckého „legein“ (!"#$%&). Toto pouto je zalo(eno ve
zvlá%tním druhu pohybu, jen( pat!í k na%í t'lesnosti, a to je vnímání. Není
to tak, (e bychom m'li v sob' „vnit!ního $lov'ka“ ji( hotového.
„Dohotovení "lov!ka“ se konstituuje jen v propojení se sv'tem kolem nás.
Fyzick# a sociální „Umwelt“ (okolní sv't) v nás probouzí to, $ím jsme.
V tomto okam(iku jde o to, jak se to „d'lá“. Sem pat!í problém vnímání.
Vnímání není predikace, není to (ádná syntéza soud".
„V ka#dém okam#iku je pole mého vnímání vypln!no reflexemi

zvuk$ a dotyk$ plovoucího druhu. To v%e tvo(í kontext vnímání,“ 97 !í-
ká Merleau-Ponty. Jak se tvo!í tento kontext, toto pole, je( je pak ucho-
peno jako jednoduchost? To je problém vnímání. Odpov'- je mo(ná jen
a jen v odkazu na intencionální syntézy retencí, je( jsou schopny vyva-
riovat invarianty „z celého $lov'ka“, tj. t'lesné i du%evní. Není zde kar-
teziánsk# hiát, není zde ve h!e n'jaká adice, konstrukce. V(dy je zde ce-
lek, kter# se nedá analyticky rozebrat na sou$ásti a pak libovoln'
skládat dohromady. T'lo vnímá p!edpredikativn', má své vlastní poro-
zum'ní sv'tu, má sv"j vlastní rozvrh. Zde soudy a souzení nejsou na
míst'. Ucukneme od rozpálen#ch kamen d!íve, ne( nám to p!iká(e soud
na%í rozva(ovací schopnosti. Toté( platí p!i brzd'ní v aut', teprve po-
zd'ji se zpotíme a zalije nás hr"za z toho, co se mohlo p!ihodit!
T'lo samo mluví o sexuální afinit', nepot!ebuje k tomu apofantiku.

Problém t'lesn'ní vzniká teprve tehdy, kdy( v sob' sam#ch zni$íme tuto
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p!edpredikativní schopnost na%eho t'la $init rozvrh do sv'ta (Entwurf).
Proto musel Hrma, hrdina filmu „Ost!e sledované vlaky“, myslet na ko-
panou ve chvíli oddání se své milence. Musel „vypnout“ svou predikaci,
je( tvo!í základ na%eho rozva(ování – !e$eno s Immanuelem Kantem. T'lo
„myslí“ jinak, ne( si to p!edstavuje karteziánsky vychovan# a vzd'lan# je-
dinec. Proto má pravdu Pato$ka, !íká-li, (e: „V$le ovládat t!lesnou kom-
ponentu v sob! p(edpokládá sebenenávist a sebepodcen!ní.“ 98 Tento ci-
tát je zde zmín'n ji( podruhé, je velmi d"le(it#.
Na%e t'lo má vlastní cestu ke sv'tu a jeho rozvrhu a snaha !ídit to

na%í apofantikou p!edpokládá sebenenávist a sebepodcen'ní. Ale sou-
$asn# $lov'k ned'lá nic jiného. 1ídí se stále souzením léka!", módních
návrhá!". Pro$? Proto(e v'!í v ratio, novov'k# $lov'k je rozumn#
a rozumnost je pouze souzením, je( je kontrolováno. Kam jsme se to do-
stali? Nejsme náhodou v té slepé uli$ce, o ní( mluvil Edmund Husserl?
Je mo(né $íst n'meck# %vabach bez schopnosti namalovat jed-

notlivá písmena, je mo(né nau$it se psát na klávesnici, a p!ece nev'-
d't, kde jsou jednotlivá písmena usazena?! Jak je to mo(né? Jakoby
t'lo „bralo“ celky bez jejich jednotlivostí!
V tanci se vypl,ují prázdné pohybové protence skute$n#m pohybem.

Prostor se vyhmatává, jakoby tan$ící byl slep# a pot!eboval by vystopovat
prostor. Protence, kdysi nabyté a uchovávané v intenci „zur Welt sein“ (ke
sv'tu b#t), se napl,ují t'lesn#m pohybem a p!i tom realizují intenci ke
sv'tu. Propojení lidského t'la se sv'tem se uskute$,uje p!esn' tak, jak
o tom kdysi mluvil Herakleitos. Jde o oblouk a t'tivu luku, mezi kter#mi
je $lov'k se sv#m pohybem %ípem, jen je vyst!elen ke sv'tu se z!ejmostí
propojit spojnici mezi Zemí a nebem a uchovat tak posvátnou svatbu
(Hieros Gamos). Pro$ to $lov'k d'lá? Star# antick#myslitel by odpov'd'l:
„Udr(uje harmonii afanes, harmonii nezjevnou, proto(e jen tak se za-
chráníme p!ed pádem do p"vodního chaosu.“ „Vyhmatávat“ staré pro-
tencionality je sestupem k po$átku. Po$átek je to, co se rodí v(dy poprvé
a naposled, sdílet jej znamená pro(ít d"stojnost po$átku. Po$átek není za-
$átek, kter# se opakuje v(dy stejn' do omrzení a tvo!í základ %patné he-
gelovské nekone$nosti. Po$átek se po$íná z bytí samého (der Abgrund)
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a a( tam je nutno sestoupit, chceme-li uctít bohy. Zde není na míst'mlu-
vit o metodologii. Po$átek se vzpírá jediné p!edem ur$ené metod'.
Po$átek se vyhmatává v tanci, rozeznívá se v tónech, je obsa(en ve h!e
strnulého pohybu sochy a namalovaného obrazu. Zde hraje p!edpredika-
tivní rozvrh na%eho t'la základní a zásadní roli.
Je to vnímání, co p!iná%í základní materiál pro vznik protencí pro

tanec. Ale samo toto nesta$í, je nutno tento materiál uvést do rezo-
nance syntéz retencí prost!ednictvím probuzeného zájmu v urimpresi.
Jedin' pak vznikají krytím protence z mnoh#ch a mnoh#ch retencí
probuzen#ch interesem v urimpresi. Tyto syntézy jsou jednak syntézy
obsah" jednotliv#ch retencí, jednak jsou krytím stejn#ch pojímání
t'chto retencí. Jde o syntézu, která vzniká nejen z horizontální inten-
cionality, ale i o syntézu vertikální intencionality. P!i$em( ob' intenci-
onality se ne!adí vedle sebe jako v#t'(ky, ale propojují se také,
a v#sledkem tohoto propojení je pak intence do sv'ta, která vede ce-
l# lidsk# (ivotní pohyb. Proto mluvíme v (ivotním pohybu, o arché
(po$átku pohybovosti), o dynamis (mo(nosti v dané situaci), o telos
(o cíli intence), o energeia (uskute$n'ní mo(nosti) v ergonu (skutku).
Co je my%leno slovem „uskute$n'ní“? Nic jiného ne( napln'ní

prázdné signitivní protence intuitivním obsahem, co( je u Husserla evi-
dencí (jistotou). Naplní-li se protence bezprost!edním obsahem lidsk#m
pohybem, pak jde o ergon (skutek), kterému m"(eme !íkat nap!. tanec.
Cel# lidsk# (ivot sm'!uje ke svému telos z po$átku (arché), p!es situa-
ce, které si nikdo z nás nevybírá. Do t'chto situací jsme vr(eni, tam pa-
dáme, ani( bychom cht'li. Proto pak musíme v dan#ch situacích volit
!e%ení, ale to $iníme v(dy na základ' toho, kam mí!íme a z $eho vy-
cházíme, tj. ve h!e je ná% telos a na%e arché. Proto u $lov'ka nem"(eme
pou(ívat kauzalitu k vysv'tlení jeho (ivotního pohybu, ale musíme pou-
(ívat „motiv“. Motiv od motus (pohyb, jen( vzniká z t'la samého – na
rozdíl od kinesis – pohyb, kter# je nám do t'la dodáván z vn'j%ku) je te-
dy velmi slo(itou intencí, vznikající z arché, dynamis a telos.
A toto slo(ité dílo na%í bytostnosti, alchymistickému tyglíku po-

dobající se, není nic jiného ne( v#sledek propletenosti intencionalit
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horizontálních a vertikálních, které se vyvariují v jedinou a jedno-
duchou intenci do sv'ta, která pak !ídí ná% (ivot ve smyslu vyvstávání
konkrétních pohybov#ch figur. V%echny tyto figury jsou neseny jedinou
intencí k telos z arché p!es situace a jejich tlaky na volbu na%eho kon-
krétního (ivotního pohybu. Jinak !e$eno, pohybové figury, které ztvrd-
ly na malí!sk#ch plátnech, ve filmu, v um'leck#ch dílech vypovídají ne-
jen o telos a arché svého tv"rce, ale vypovídají i o situaci, v ní( se autor
nacházel.
Tato díla v sob' nosí stopy o tom, jak ti sta!í nacházeli po$átky,

a to má pro nás obrovskou sílu, proto(e ani nám nejde o nic jiného.
V um'ní jde v(dy o po$átky. Jinak !e$eno, na%e t'lesné vnímání je to,
co v oné intenci do sv'ta je p!ítomno jako(to p!edpredikativní forma
rozvrhu na%eho (ivotního pohybu. Predikativní formy jsou v této in-
tenci obsa(eny také. Ale sni(ovat t'lo na p!edm't, kter# m"(eme !ídit
jen a jen na%í v"lí, neznamená nic jiného ne( se dobrovoln' vzdát to-
ho, co je v nás nejhlub%í a prohlásit to za bezcenné, proto(e cenné je
jen ratio v apofantické poloze. Nenávist k vlastnímu t'lu se pak stává
nenávistí k pohybu na%ich vlastních pohybov#ch (ivotních figur, tj. jde
vlastn' o nenávist k vlastní existenci. V t'chto souvislostech spo$ívá
motiv vedoucí k filosofickému pochopení mentální anorexie.
Vnímání je pohybem, ov%em tento pohyb není jen pouhá reflexe

objektu v subjektu, ale jde o slo(it# proces, v n'm( se nejprve objekt
musí stát „objektem“ prost!ednictvím anonymních v#kon" na%í in-
tencionality. Práv' toto bylo skryto a( do Kanta. Kantova receptivita,
tvo!ivost (Einbildungskraft), spontaneita – to v%e je umo(n'no dv'ma
formami senzuality a dvanácti kategoriemi, které jsou apriorního cha-
rakteru. Pat!í sem i zásady $istého rozumu (axiómy názoru, anticipa-
ce vnímání, analogie zku%enosti a postuláty empirického rozumu).
„Rozum je mohoucnost "ist&ch pojm$,“ 99 tvrdí Kant. Tato mo-

houcnost se ov%em objevuje s na%ím zrozením, je nám dána trans-
cendentáln', apriorn'. Proto nap!. „chu+ vína nepat(í k objektivním
ur"ením“. 100 To samé platí o barvách, atd. Barvu vidíme jen na n'ja-
kém pozadí, chu+ poci+ujeme jen na n'jakém pozadí, od kterého chu+
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se odd'lí jako(to ur$itá aisthesis. Toto pozadí popsal a pochopil tepr-
ve a( Husserl, v jeho( stopách krá$í i Merleau-Ponty.
Kant tuto problematiku vidí jinak, !íká nap!.: „V%echny názory, ja-

ko#to smyslové, spo"ívají na afekcích, pojmy spo"ívají na funkcích.
Pod funkcí rozumím jednotu jednání, která v%echny p(edstavy pod-
(izuje jedné spole"né funkci. Pojmy tedy zakládají spontaneitu my%-
lení, smyslové názory zakládají receptivitu vjem$.“ 101 Kant mluví jen
o afekcích v p!ípad' vnímání. „Afikovat“ znamená „dot#kat se“.
Ov%em jen z dotyk" okolního sv'ta není mo(né vylo(it vnímání. To, co
je vnímáno, se musí uv'domit jako(to vnímané, jako(to ohrani$ené.
Vjem se musí peratizovat a to je mo(né jen na n'jakém pozadí. Co je
tímto pozadím? Tím je noeze, tj. protence.
Protence se konstituují z retencí, spou%t'cím momentem je inter-

es, kter# p!ichází z urimprese, tj. z p!ítomnosti, v ní( je afekce „p!i tom“.
Afektibilita je apriorní podmínkou mo(ností vnímání a nese v sob' d"-
kaz „legein“, tj. propojenosti lidsk#ch bytostí s celkem sv'ta. Vjem nut-
no nejen percipovat, ale i apercipovat, tj. uv'domit si vnímané jako(to
relativn' uzav!en# celek, relativn' uzav!enou platnost. S tím souvisí
i nominalizace vjemu, není následná, je sou$asná. Zde se spolu!e%í
i problematika haecceitas a quidditas, která nep!estává b#t sou$asná
a velmi d"le(itá. Tato polemika neskon$ila st!edov'kem, jak se $asto tvr-
dí. V této operaci hraje intencionalita nejd"le(it'j%í roli, proto(e umo(-
,uje propojení t'lesného i du%evního, i propojení s ostatními na%imi
zku%enostmi podobného typu. Zde vstupuje do hry intencionalita verti-
kální (soust!e-ující se na pojímání jednotliv#ch retencí) nebo intencio-
nalita horizontální (soust!e-ující se na obsahy jednotliv#ch retencí).
Je to logos v p"vodním smyslu slova, tj. logos jako jednota jedno-

duchého typu vznikající z mnohosti. Jde o logos, kter# nacházíme
v herakleitovském ohni, tj. ve vyvstávání plamen" se sou$asn#m zachá-
zením, p!i$em( mezi t'mito protiklady je die Fuge – spára, která umo(-
,uje myslet tyto dva protiklady jako(to st!et a spor. Nezapome,me, (e
mezi protiklady pat!í je%t' privace, vztah a proti!e$ení. Filosofie operuje
s protiklady jinak ne( logika, to je také d"vod, pro$ si n'kdy nerozum'jí.
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Estesiologické t'lo je poci+ovacím t'lem, trochu obhrouble !e$eno.
„T'lo je afektivní spodní základ, jen( rozvrhuje sv't p!edpredikativním
zp"sobem“. Proto je Nietzsche naklon'n názoru, (e t'lo má sv"j vlast-
ní „rozum“. „Radost je pocit moci,“ 102 !íká Nietzsche. A tato moc je pro-
pu%t'ní v%ech instinkt" a pud", nevyjímaje krutost a sexualitu. To je
vláda estesiologického t'la, které je p!edpredikativním t'lem. „V%ichni
libertinové mají pod kapucí #enskou pravdu,“ 103 tj. pravdu, která chce
mít klid, proto(e se bojí síly. To v%e je podle Nietzscheho zrada „t'la“
a jeho „rozumu“. „Ka#d& pud je druh touhy panovat, ka#d& má svou
perspektivu.“ 104 To, co pat!í temné stránce na%eho t'la, jeho pudové
a instinktivní vrstv', tomu !íká Nietzsche své rozhodné „ano“.
Proto Medusina hlava je fenoménem tolik d"le(it#m pro um'ní.

V(dy+ její protiklad d'sivosti a nev#slovné krásy symbolizuje práv' pu-
dovou stránku na%eho t'la. Je-li vít'z maratonu vyfotografován
v okam(iku, kdy v jeho obli$eji je „Medusina hlava“, pak máme p!ed
sebou skvost. V tomto v#razu je toti( obojí: d's i krása. Tato jednota,
tento podivn# logos (od legein – usebrat do jednoty), je stopou po
hloubce lidského pobytu (Dasein). Ale tuto pravdu sd'luje sv'tu tvá!.
Tvá! neumí lhát v okam(iku nejvy%%ího vyp'tí. T(lo je pravdivé. Stejn'
tak je studnicí pravdivosti i p!i tanci, p!i pohybu ruky, která dr(í %t'-
tec, atd. „Fenomén t!la je bohat%í, v&znamn!j%í…“ 105, ne( se nám zdá.
Pohyb je nesmírn' d"le(it# fenomén. Je základem vnímání, my%lení.

Je základem transcendence. Nejde tedy jen o pohyb t'la, kter# vnímáme
a p!esn' m'!íme. Jde o pohyb, kter# se m'!it nedá, a p!esto je základem
v%eho. Jde o pohyb my%lení. O intencionalitu, je( je zalo(ena cht'ním, tj.
na%í v"lí, o intencionalitu zalo(enou tím, co se nám líbí. &lov'k je bytost,
která sv#m t'lem a svou du%í neustále vychází ze sebe sama do sv'ta.
Lidské bytí je propojeno s n'$ím, co nejsme my, a p!ece jsme. Lidské bytí
pot!ebuje sv't, do n'ho( lze vstupovat, do kterého transcendujeme. Proto
je t'lesn'ní fenoménem d"le(it'j%ím ne( je fenomén t'la jako(to objektu.
Husserl by k transcendování !ekl tato slova: „V!ci se redukují na

empiricky (ízené komponenty dat (po"itk$), jejich identit a tím i cel&
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smysl bytí se stává pouhou fikcí.“ 106 Proto se t'lo i pohyb prom'nilo
na databázi fakt". Ale to, co je zde d"le(ité, je intencionalita, která p!e-
dem propojuje mo(nost, bytostnou a jedinou mo(nost t'lesn'ní, a to
je n'co, co je tvo!eno apriorn', co je transcendentální. Zásadní role
zdroje tohoto pojetí le(í v mo(nosti ekvivokace, v mo(nosti $astého
opakování fakt". To zakládá pozici objektivizace a jistoty, která získává
index v'decké platnosti. K tomu by Husserl p!ipomn'l tento ohled:
„Transcendence reálného a v nejvy%%ím stupni intersubjektivního (ob-
jektivního ve v&zna"ném smyslu) se konstituuje v&lu"n! v imanentní
sfé(e dle bytí a smyslu, transcendence reálného je zvlá%tním tvarem
ideality nebo lépe psychické ireality. Není to #ádn& reelní kus nebo
moment v!domí, #ádné psychické datum.“ 107 Proto je nanejv#% nutné
uv'domit si, (e objektivní t'lo je v#sledkem na%eho vnímání, tj. pohy-
bu toho, co se tvo!í v imanenci. A zde je také t!eba hledat p!í$iny mno-
ha nemocí, také nap!. mentální anorexie. V(dy+ -5$7%* je dycht'ní,
snaha, (ádost. Jde o rozbití intencionální pásky t'la a sv'ta. Jde
o intencionální defekt, ale to je ji( problém vyvstávání, tj. existence.

Autorka p(edná%í filosofii na Pedagogické fakult! a Husitské teologické fa-
kult! UK. Fenomenologií se zab&vá více ne# "ty(icet let, a to jmenovit! fi-
losofií Husserla, Heideggera a Pato"ky. Zajímá se o fenomenologii t!la
a t!lesnosti na pozadí d!jin filosofie a o filosofii nekarteziánského typu.
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